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Abstract

Fresh water has become more and more of a scarce commodity. Water scarcity isn't first and 
foremost a cause of drought and wasting, but a cause of inequality and mismanagement. This 
is not only a problem for developing countries, and there can also be variations within 
countries. The municipality of Gotland has a development program called Vision Gotland  
2025, with goals for growth and sustainable development. The aim of this study is to examine  
whether the use and management of water resources on Gotland and Vision Gotland 2025 is  
conformed to the Water Framework Directive and the Ecosystem Approach in terms of 
sustainability. Focus is on the quantitative aspects of water supply. The study has mainly been 
done by studying publications from the authorities concerned. Although annual precipitation 
in general is enough to provide fresh water for the population, water shortage occurs in some 
areas during the summers. Three of the four main catchment areas on Gotland have 
unsatisfactory quantitative status, and is likely to have so also when the time limit of the next  
evaluation is due in 2015. Since both the population and tourism is presumed to increase,  
according to Vision Gotland 2025, the conclusion drawn is that the use of water resources is 
not sustainable, even though the management per se does conform to the ecosystem approach.

Keywords: water scarcity, water management, ecosystem approach, water framework 
directive, Gotland.



Sammanfattning

Dricksvatten har mer och mer blivit en bristvara. Det är inte i första hand på grund av torka 
och misshushållning, utan på grund av ojämn fördelning av resurserna och bristande för-
valtning. Vattenbrist är inte uteslutande ett problem för utvecklingsländer, och det förekommer  
även variationer i vattentillgång inom länder. Gotlands kommun har en regional utvecklings-
plan som kallas Vision Gotland 2025, med mål för tillväxt och hållbar utveckling. Syftet med  
denna studie är att undersöka huruvida vattenanvändningen och -förvaltningen på Gotland 
samt Vision Gotland 2025 stämmer överens med EU:s vattendirektiv och ekosystemansatsen i 
fråga om hållbarhet. Fokus ligger på de kvantitativa aspekterna av vattentillgångar. Studien 
har framförallt gjorts genom att studera publikationer från berörda myndigheter. Trots att den 
årliga nederbörden generellt är tillräcklig för att försörja den gotländska befolkningen före-
kommer vattenbrist i vissa områden under sommarhalvåret. Tre av fyra huvudavrinnings-
områden har otillfredsställande kvantitativ status, och förväntas ha det även vid nästa  
utvärdering, år 2015. Då både befolkningen och turismen enligt Vision Gotland 2025 beräknas 
öka kan ingen annan slutsats dras än att den framtida vattenanvändningen inte är hållbar, trots  
att förvaltningen i sig överensstämmer med ekosystemansatsen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för de allra flesta i Sverige. Så är det  
emellertid inte överallt i världen. Vatten är en resurs som mer och mer visar sig vara en  
bristvara. Endast 2,5 procent av jordens totala vattenmängd är sötvatten. Dessa vattenresurser 
är ojämnt fördelade och i vissa delar av världen räcker det inte ens till att täcka de mest basala 
behoven av konsumtion och sanitet (Nordström, 2000). 

Vid en FN-konferens i Argentina 1977 bestämdes att det under 1980-talet skulle satsas 
på dricks- och sanitetsvatten, där målsättningen var rent vatten till alla 1990 (Nordström, 
2000). Målet är dock ännu idag långt ifrån uppnått; över en miljard människor saknar säker 
tillgång till rent vatten, och 2,6 miljarder saknar vatten för sanitetsbehov. Att inte ha tillgång  
till rent vatten är direkt livshotande. Trots det är vattenkrisen inget som uppmärksammas 
särskilt, utan en kris som, liksom svält, pågår i tysthet och som drabbar de fattiga. Brist på rent 
vatten hämmar utveckling, ökar klyftorna mellan rika och fattiga länder och skördar på grund 
av vattenburna sjukdomar många gånger fler liv än vad krig gör (UNDP, 2006).

Problemen med vattenbrist är i första hand inte en följd av torka eller misshushållning,  
utan beror på att vattenresurserna och befolkningen är ojämnt fördelade i världen (Nordström, 
2000). Vattenbristen är också ett resultat av maktmissbruk och ojämlikhet (UNDP, 2006). Med 
rätt förvaltning och teknik skulle problemen med vattenbrist kunna lösas.

Ett av FN:s millenniemål handlar om tillgång till rent vatten, och att andelen  
människor i världen som saknar tillgång till det ska halveras till 2015 (UNDP, 2006). 
Vattenbrist är inte enbart en u-landsproblematik, men perspektiven på problemet skiljer sig 
dock åt. Då det i länder som exempelvis Spanien handlar om begränsade möjligheter att under 
torra somrar odla livsmedel för lyxkonsumtion, såsom tomater och paprika, handlar det i  
andra länder om överlevnad. Variationer inom länder är heller inte ovanligt. I Sverige  
förekommer skillnader i sötvattentillgång beroende av geologiska egenskaper som jordart och 
berggrund (Nordström, 2000). På Gotland råder under delar av sommaren bevattningsförbud, 
eftersom vattenresurserna är otillräckliga och nederbörden liten (Gotlands kommun, 2005a).

Även om inte allmänhetens tillgång till rent dricksvatten är det största problemet i  
Europa har Europeiska Unionen (EU) ändå uppmärksammat det och uttalat vattnets grund-
läggande betydelse, och nödvändigheten att bevara denna resurs. Därför har EU antagit ram-
direktivet för vatten – vattendirektivet. I syftet till EU:s vattendirektiv står att det ska  ”främja 
en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser”  
(EU, 2000). Vattendirektivet kommer i denna studie att, tillsammans med ekosystemansatsens  
förvaltningsstrategi för nyttjande av naturresurser, stå för definitionen av vad hållbarhet är.

På Gotland finns ett regionalt utvecklingsprogram som heter Vision Gotland 2025. 
Denna vision har hållbar utveckling som grund och handlar om tillväxt, sysselsättning, 
energiförsörjning och kommunikationer. Visionen innehåller en del övergripande mål, som 
exempelvis att regionen ska ha 65 000 invånare år 2025, att välståndet ska höra till det bästa i 
landet och att Gotlandsregionen ska vara världsledande inom miljö- och klimatfrågor. 
Befolkningen på Gotland är idag drygt 57 000 personer. Att befolkningen ökar till minst 
65 000 anses vara en förutsättning för hållbar utveckling, bland annat för att intäkterna från 
kommunalskatt behövs för att den offentliga servicen ska kunna upprätthållas. Det poängteras 
att den ekonomiska tillväxten inte kan ske till vilket pris som helst, utan måste ske på ett 
hållbart sätt, vilket innebär hushållande och värnande om de gemensamma resurserna 
(Gotlands kommun, 2008). Vad gäller vattenförsörjning är målet att grundvattnet och 
insjöarna ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning över hela Gotland, året runt 
(Gotlands kommun, 2010). Tillgången till vatten är en förutsättning för all aktivitet. Utan 
tillräcklig tillgång till vatten bromsas utvecklingen upp och målen med Vision Gotland 2025 
blir svåra att uppnå (Gotlands kommun, 2008).
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka om nyttjandet av vattenresurser på Gotland är hållbart. 
För att uppnå detta syfte ska följande frågeställningar besvaras:

• Hur väl överensstämmer förvaltningen av vattenresurserna på Gotland med eko-
systemansatsen?

• Hur väl efterlevs vattendirektivets syfte om hållbar vattenanvändning på Gotland? 
• Är Vision Gotland 2025 en hållbar vision om man ser till vattenanvändning?

1.3 Avgränsning
Den geografiska avgränsningen är Gotland, som i egenskap av att vara en ö är ett naturligt 
avgränsat område. Gotland är dessutom både en egen kommun, ett eget län och en egen 
region, vilket gör den administrativa uppdelningen mycket enkel. I denna uppsats ligger fokus 
på vattenkvantitet, alltså fysisk tillgång på vatten. Kvalitet på vatten är beroende av många 
olika faktorer, och vatten är därtill ett rörligt medium, varpå det skulle blivit svårt att ge en bra 
helhetsbild av situationen. Det är dock omöjligt att enbart se till kvantitet då det handlar om 
vatten, varför även kvalitetsaspekter till viss del kommer att beröras. Studien tar inte hänsyn 
till flödet av virtuellt vatten1 till och från ön. Detta har lämnats utanför på grund av studiens 
tidsram. Det har istället antagits att Gotland till en inte obetydlig del är och/eller strävar efter  
att vara självförsörjande.

1 Begreppet virtuellt vatten används för att beskriva hur mycket vatten som gått åt för att producera en speciell 
produkt eller vara (Chapagain & Orr, 2009).
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2. Metod

Studien är en fallstudie av Gotlands vattenförvaltning. Det är till lika delar en kvalitativ och en  
kvantitativ studie. Då syftet är att belysa hållbart nyttjande, alltså hur förvaltningen ser ut eller 
borde se ut, har det varit relevant att studera rapporter och andra offentliga publikationer som 
har med förvaltningen att göra. För en grundläggande förståelse för det geografiska områdets 
fysiska förutsättningar har det även varit relevant att studera material som beskriver detta. Då 
det gäller de fysiska förutsättningarna har även ett antal tematiska kartor från Sveriges  
geologiska undersökning (SGU) studerats. Denna del av studien är kvalitativ.

De som står som ansvariga för vattenförvaltningen på Gotland är kommun, länsstyrelse 
och vattenmyndighet. Vattenmyndigheten beslutar om övergripande mål som sedan  
implementeras på de lägre administrativa nivåerna. Gotland, som både är en egen region, ett 
eget län och en egen kommun, har dessutom en rad ambitiösa mål för förvaltningen. Det är  
deras visioner och nuvarande och kommande förvaltning som varit intressant för studien, och  
av den anledningen har material i första hand hämtats från dessa myndigheter. Respektive 
myndighets hemsida söktes under april månad igenom efter material (förvaltningsplaner,  
miljörapporter etc.) som behandlade Gotland. Detta material har, tillsammans med statistiska  
uppgifter och egna beräkningar, analyserats utifrån det valda teoretiska ramverket. Av samma 
anledning har även allmänhetens synpunkter och åsikter lämnats utanför studien, då syftet 
med uppsatsen handlar om förvaltningens tillvägagångssätt och hur väl detta överensstämmer 
med utvalda referensramar för hållbarhet. För att se hur vattendirektivet och ekosystem-
ansatsen använts i vattenförvaltning tidigare studerades ett antal vetenskapliga artiklar knutna 
till ämnet.

Den statistik som använts är hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida. 
Uppgifter som bedömts vara relevanta för att uppskatta vattenanvändningen på Gotland har  
samlats in och sammanställts. Dessa uppgifter har gällt markanvändning, boende och turism. 
Denna del av studien är kvantitativ.

2.1 Käll- och metodkritik
Att basera en studie på statistik medför en del osäkerheter. I jämförelsen av olika statistiska 
uppgifter har det framkommit att de i vissa fall inte stämmer överens med varandra. Det 
förekommer exempelvis olika uppgifter för uppdelning av markanvändning, vilket 
förmodligen beror på att man använt olika klassificeringar. I det fallet har de uppgifter som 
gör en mer detaljerad uppdelning använts. Även då det gäller antalet fritidshus finns ett  
liknande problem. Beroende på definition skiljer sig antalet fritidshus med nästan 6 000 (se  
tabell 1 och avsnitt 4.3.3). Beräkningar har gjorts på båda antalen. Uppgifterna från SCB 
gällande markanvändning och odling baseras på enkätundersökningar och vad lantbrukare 
sökt stöd för, och bara odlingar med en angiven minsta areal har tagits med. Detta innebär 
rimligtvis att vissa ytor faller utanför statistiken (se avsnitt 4.3). Gällande djurhållning räknas 
endast det antal djur som finns inom yrkesmässig verksamhet. Antalet hästar stämmer således 
inte överens med verkligheten (bilaga 4). Ett försök att använda så nya uppgifter som möjligt  
har resulterat i att uppgifterna gäller olika år. Bedömningen har ändå gjorts att det varit  
viktigare att använda senaste tillgängliga data, än att de ska vara beskrivande för ett och 
samma år. Eftersom en jämförelse görs med en given framtida situation bör det inte ha någon  
avgörande betydelse.

Ett alternativ till att själv försöka pussla ihop tillgängliga uppgifter till en verklighet  
hade varit att göra ett antal djupintervjuer med personer insatta i vattenfrågorna på Gotland. 
Det hade gett intressanta perspektiv och svar på frågor som genom den valda metoden endast 
kunnat spekuleras om. Genom att göra en ”torr” analys av siffror uppkommer oundvikligen en 
del hål i studien, vilka eventuellt hade kunnat täckas vid en dialog med sakkunniga. Att ändå  

3



använda statistik- och litteraturstudier istället för intervjuer gjordes för att uppnå objektivitet.
Både vattendirektivet och ekosystemansatsen har till större del tagit fasta på och är 

lättare att applicera på kvalitetsaspekterna på vatten. I synnerhet vattendirektivet tar upp ett 
stort antal mål för vattenkvalitet, men bara något enstaka för kvantitet. Även om kvalitet har  
många fler parametrar, vilket hade lett till ett mycket mer omfattande arbete, är det möjligt att  
det var fel att separera kvalitet från kvantitet. Ett alternativ hade varit att göra en gemensam  
bedömning men för ett mindre område, exempelvis ett av huvudavrinningsområdena. Detta 
hade kunnat göras samtidigt som syftet och frågeställningarna ändå kunnat förbli desamma.
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3. Analysramverk

Som referens för hållbart nyttjande i denna studie ligger EU:s vattendirektiv och 
ekosystemansatsen. Hållbart nyttjande definieras utifrån Europakommissionens definition av 
vattenbrist: ”Vattenbrist uppkommer där det inte finns tillräckliga vattenresurser för att till-
godose långsiktigt genomsnittliga behov” (Europakommissionen, 2011, egen översättning). 
Hållbar vattenanvändning innebär alltså att man inte använder större volymer av yt- eller  
grundvatten än vad som nybildas i området, eftersom detta på lång sikt utarmar vatten-
resurserna. För att diskutera framtidsperspektivet hämtas idéer från begreppet the tragedy of  
the commons och dess innebörd.

3.1 Ekosystemansatsen
För att upprätthålla de ekologiska fördelarna med rent grundvatten krävs noggrant planerade 
strategier för att minska de sammanlagda riskerna av mänsklig påverkan. De sammanlagda 
effekterna behöver inte vara effekter av ett flertal mänskliga aktiviteter, utan kan också  
innebära en sammanlagd effekt av dåtida, nutida och framtida påverkan. Ekosystemansatsen 
ger en god teoretisk grund för att planera upprätthållandet av grundvattnets högt värderade 
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Ekosystemansatsens tolv principer

1. ”Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.
2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara 

nivån och engagera alla för att kunna balansera lokala och 
allmänna intressen.

3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga 
eller tänkbara) på närliggande eller andra ekosystem.

4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:

a) reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk 
mångfald,
b) skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart 
nyttjande,
c) i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet 
ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att 
upprätthålla ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då 
fungerande ekosystem har förmåga att motstå förändringar.

6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, 
försiktighetsprincipen ska tillämpas.

7. Ekosystemansatsen ska tillämpas på lämplig skala i tid och rum.
8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, 

innebär att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.
9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundviklig.
10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald 

och ett hållbart nyttjande av den samma.
11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även  

vetenskapligt och traditionell och lokal kunskap, innovationer och 
metoder.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i 
samhället och vetenskapliga discipliner.”
(Naturvårdsverket, 2008:13)



funktioner. Även om ekosystembegreppet tidigare har tillämpats på ett brett spektrum av 
miljö- och resursförvaltningsfrågor har det hittills tagits liten hänsyn till vid grundvattenskydd  
och -förvaltning. Ekosystemansatsen styrs av en gemensam syn på ekosystem som innehåller 
specifika och mätbara mål. Den erkänner att människors hälsa och välbefinnande förlitar sig  
på jordens livsuppehållande system och naturresurser (Neufeld, 2000).

Ekosystemansatsen har ett ursprung i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
och är en slags arbetsmetod för både bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser, och 
inbegriper även rättviseaspekter. Ekosystemansatsen består av tolv principer som belyser alla  
intressenters delaktighet i att formulera målen med förvaltning; att ekosystemens erhållande 
av ekosystemtjänster är en förutsättning för människans produktion och tillväxt och att de 
därför är viktiga att bevara; att förvaltningen bör baseras på vetenskapliga metoder som 
fokuserar på organismers interaktion med sin omgivning; betydelsen av en flexibel och 
adaptiv förvaltning genom en ständig lärandeprocess; temporal och spatial avgränsning; samt  
försiktighetsprincipen (Naturvårdsverket, 2008).

Vad som är ekologiskt hållbart går sällan ihop med exploatering av naturen.  
Ekosystemansatsen förutsätter att ett nyttjande ska äga rum, och försöker genom dessa 
principer minska den negativa påverkan. Mätbara mål bör fastställas för grundläggande  
ekologiska processer och funktioner av biologisk mångfald, samtidigt som målen måste vara  
definierade för hållbart nyttjande – en balans mellan nyttjande och bevarande (Neufeld, 2000).  
Principernas innebörd överlappar varandra något, i synnerhet de som nämner bevarande och 
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Därför kommer ingen särskild uppdelning att 
göras i analysen.

I och med det regelverk vi har i Sverige, där bland annat miljöbalken ingår, är 
ekosystemansatsen i viss mån redan implementerad i vårt samhälle. Till exempel återfinns  
försiktighetsprincipen2 i miljöbalken. Det behöver inte handla om miljöfrågor, utan eko-
systemansatsen kan användas som checklista vid alla typer av verksamheter. Den bör tas i  
åtanke vid såväl fysisk planering som vid miljökonsekvensbeskrivning, för att bevarandet av  
ekosystemtjänster och hållbart nyttjande av naturresurser ska tas hänsyn till (Naturvårds-
verket, 2008). I Waterlooregionen i Ontario, Kanada, har man använt sig av ekosystem-
ansatsen vid planeringen av vattenförvaltningen. Det kommunala styret där har en stor del i att  
utveckla nya lösningar för förvaltning och skydd av grundvatten. Ungefär en tredjedel av be-
folkningen, inklusive 90 procent av landsbygdsbefolkningen, är beroende av grundvatten för 
sin vattenförsörjning. Det är även en betydande del av industrierna och jordbruken. Sedan 
1940-talet har Waterlooregionen upplevt en stadig ekonomisk och urban expansion. För att  
tillmötesgå den nya bostads- och arbetsmarknaden räknar man med att ytan för bebyggelse 
kommer att fördubblas fram till 2016. Fortsatt efterfrågan på säker vattenförsörjning, konta-
mineringstillbud, försämrad kvalitet i det ytliga grundvattnet samt låga vattennivåer har lett till  
uppfattningen att grundvattenresurserna inte är tillräckligt skyddade. Tidigare gjorda analyser  
tyder också på att utökade bosättningsområden kan minska infiltration, minska direkta utsläpp 
av grundvatten till vattendrag, och leda till långsiktiga minskningar i nybildningen av 
grundvattenflöden. Ökad efterfrågan av vattentillgångar, till följd av befolkningsökning, och 
hot mot vattenkvaliteten i kommunala brunnar har här drivit på handlingen (Neufeld, 2000).

Neufeld (2000) har, genom en liknande metod som i denna studie, beskrivit och  
utvärderat strategin för grundvattenförvaltning i Waterlooregionen. I en fallstudie av Waterloo-
regionen presenteras ett sammanhang för hur ekosystemansatsen kan användas vid ut-
formningen av strategier för grundvattenförvaltning. Förvaltningsstrategier som förlitar sig på 
2 ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder,  

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller  
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller  
miljön. /.../ Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 
kan medföra skada eller olägenhet /.../” (Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §).
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enskilda organ för att uppnå miljömålen är sällan framgångsrika, varför samarbete mellan 
olika organ betonas. Separata ansträngningar bör kopplas samman, vilket kräver att utbyte av 
information och gemensamt beslutsfattande ska underlättas. 

1990 utfärdade Waterloo en begäran om förslag för att utveckla en skyddsstrategi. Fyra 
särskilt angelägna områden identifierades: grundvattenkvalitet, kartläggning av hydrogeo-
logiska förutsättningar, förvaltning av akviferer samt skyddsprinciper. Fyra år senare god-
kände den kanadensiska regeringen en implementeringsplan. Regionen har nu ett pågående  
program för att övervaka ett antal källor. Informationen som samlas in förväntas bidra till att  
svara på frågor om möjligheten för en akvifer att upprätthålla nuvarande uttagstakt och 
effekterna av att pumpa från privata källor och våtmarker. Att utveckla program för över-
vakning av vattenkvaliteten har inte varit lika framgångsrikt. I Waterlooregionen har man 
upprättat olika zoner som klassificerats utifrån sårbarhet och förutsättningar. Dessutom har 
ekonomiska incitament för att förbättra vattenkvaliteten inrättats, vilket innebär att markägare  
kan få bidrag för åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Waterloos strategi belyser också 
frivilliga handlingar genom ökad medvetenhet. Ett program för ökad medvetenhet har 
initierats för att informera och utbilda allmänheten om vattenskyddsåtgärder och för att öka  
stödet för strategin (Neufeld, 2000).

En stor styrka i Waterloos strategi är att den fokuserar på både regional och lokal skala.  
Den skulle stärkas ytterligare om man planerade utifrån de naturliga gränser som definieras av 
vattendelare. Vad gäller planeringen utifrån både ett bevarande och nyttjande av resurser finns  
däremot brister. En stor svaghet i Waterloos strategi är oförmågan att formulera en över-
gripande vision som tjänar mänskliga behov inom ramen för ett sunt ekosystem. Exempelvis 
finns inga angivna mål för hållbart uttag eller optimalt uttag av grundvatten. Den breda  
förståelsen för hydrogeologiska egenskaper och vattenflöden motsvaras inte av en liknande 
ansträngning för att förstå interaktionen mellan yt- och grundvatten, vilken är minst lika  
viktig. När det handlar om punktkällor och diffusa källor fokuseras det på redan före-
kommande och framtida verksamheter, och trots att källorna är identifierade missar strategin  
den samlade effekten av tidigare aktiviteter. Strävan efter kontinuerligt lärande är dock be-
undransvärd, och strategin gynnar försiktighetsprincipen när det gäller att skydda grundvattnet 
vid landbaserade verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten (Neufeld, 2000). 

Fallet Waterloo demonstrerar vad som kan åstadkommas med regional förvaltning, och 
att ekosystemansatsen ger en stark grund för att styra utförandet och genomförandet av 
strategier för grundvattenförvaltning. Kommunens ansvar att tillhandahålla en kontinuerlig  
tillförsel av rent vatten till området och deras medborgare ger ett starkt mandat för grund-
vattenskydd och en säker bas för dess finansiering. Att lokala styren har ett aktivt deltagande  
är viktigt för implementeringen av strategin. Kapaciteten för att på landsbygden ta ett  
betydande ansvar för genomförandet är begränsade, eftersom man inte har tillgång till samma  
ekonomiska och tekniska resurser. Alla ekosystemansatsens principer prioriteras inte lika, 
vilket inte behöver betyda att förvaltningen misslyckats. Som tidigare nämnts är många av 
principerna nära besläktade, trots att de presenteras separat. Genom att identifiera för-
hållandena mellan dem kan man öka förtroendet att förutse ett lyckat resultat. Ekosystem-
ansatsen inser nödvändigheten av planering på flera nivåer, den bedömer kritiska processer i 
grundvattenekosystem och använder ett brett spektrum av politiska instrument för att för-
hindra förlust eller försämring av viktiga ekosystemfunktioner (Neufeld, 2000).

Alla ekosystemansatsens principer har med vattenförvaltning att göra, men de som är  
mest intressanta inom ramen för denna studie är princip 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 och 12.

3.2 Vattendirektivet
Ramdirektivet för vatten, vattendirektivet, är ett direktiv från EU som handlar om att främja 
en hållbar vattenanvändning. Direktivet kan ses som en förlängning av ekosystemansatsen 
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(Hering et al., 2010). Det antogs i december 2000 efter att Europakommissionen erkänt att 
vatten inte är en vara som andra varor, utan en resurs som är gemensam för alla och som 
utsätts för ett allt större tryck, varför det är viktigt att skydda och förvalta vattenförekomster 
och våtmarker väl. Direktivet rör främst vattenkvalitet, och i de fall det rör kvantitet är det i  
första hand för att tillräcklig kvantitet är nödvändig för att bibehålla god kvalitet i omgivande  
ekosystem, samt att uttag och uppdämningar inte ska hota en hållbar miljö. Vidare belyses att  
grundvatten i princip är en förnybar resurs, men att man på grund av den tid nybildningen tar  
måste vidta långsiktiga åtgärder. Syftet med direktivet är således att upprätta ett ramverk för  
att se till att en god vattenstatus för både kvalitet och kvantitet uppnås inom unionen, att  
främja en hållbar vattenanvändning och att säkra en tillräcklig tillgång på rent vatten, som 
behövs för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning (EU, 2000). Vattendirektivet 
ämnar att koppla till några redan existerande EU-direktiv, och att ersätta andra. Direktiv som 
syftar till att minska mänsklig påverkan är exempelvis direktivet om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) och avloppsdirektivet (Hering et al., 2010).

Vattendirektivet satte igång en omorganisation av vattenförvaltningen, som idag är 
indelad efter avrinningsområden istället för efter administrativa gränser. Eftersom ekologisk  
kvalitet mäts i hur flora och fauna påverkas, snarare än kemiska och fysikaliska variabler, är  
denna indelning nödvändig. Direktivet utlöste en fundamental förändring i målet med för-
valtningen; från enbart kontroll av föroreningar till att säkerställa ekosystemens status som  
helhet. Vattendirektivet välkomnades av många för sitt nyskapande och förändring för att mäta 
kvalitet i ytvatten med hjälp av olika biologiska samhällen istället för de mer begränsade 
aspekterna av kemisk kvalitet. Detta var ett mycket mer effektivt sätt att mäta ekologisk 
kvalitet, men innebar samtidigt en stor utmaning för ekologer eftersom kvaliteten skulle  
kvantifieras (mätas i siffror) istället för att man skulle mäta förändring genom givna referens-
förhållanden (Hering et al., 2010). 

Vattendirektivet är både specifikt och generellt. Det talar om vilka parametrar som ska  
utvärderas, men inte på vilket sätt eller med vilka indikatorer. Direktivet gör skillnad på  
naturliga och kraftigt modifierade vattendrag, där de senare tillåts ha en något lägre ekologisk  
status (Hering et al., 2010). Grundvattnets kvantitativa status definieras enligt följande: 

”God status: Grundvattennivån i grundvattenförekomsten är sådan att den 
tillgängliga grundvattenresursen inte överskrids av den långsiktiga 
genomsnittliga uttagsnivån per år.” (EU, 2000:60)

Man får alltså inte ta ut mer grundvatten än vad som förnyas, så att grundvattennivån 
sänks. Man får inte heller göra ingrepp som leder till saltvatteninträngning, vilket bland annat 
sker vid för stort uttag av sötvatten, då strömningsförhållandena ändras (Naturvårdsverket, 
2005). En grundvattenförekomst bedöms utifrån sin kvantitativa status och kemiska status. En 
god status uppnås när både den kvantitativa och kemiska statusen är åtminstone god, och är 
alltså en samlad bedömning. Motsvarande bedömning för ytvatten görs för ekologisk och 
kemisk status (EU, 2000).

I en utvärdering av hur vattendirektivet implementerats skriver Hering et al. (2010) att 
en av framgångarna med direktivet är att det tagits fram nationella bedömningssystem för de  
flesta vattentyper. Utvecklingsprocessen för dessa system involverar både forskare,  
förvaltningar och övriga intressenter. Dock är systemen inte likadana överallt, vilket gör att  
det blir svårt att jämföra bedömningarna länder emellan. Det är också mycket tidskrävande 
och det tar lång tid innan förändring kan mätas. Överlag är kunskapen om vilka tidsskalor som 
är lämpliga bristfällig. Det är svårt att förutse hur flora och fauna svarar på exempelvis 
restaurering av vattendrag. I och med övervakningen av vattendrag har en mängd data samlats 
in, vilken kan vara användbar på många sätt. Den samlas dock inte in och lagras centralt,  
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vilket gör den svåråtkomlig. Trots det potentiella värdet övervakningsdatat har för många 
andra ändamål, från analyser av biologisk mångfald till grundläggande ekologisk forskning, är 
de viktigaste målen att identifiera restaureringsbehov och att vägleda sådana åtgärder.  
Kostnader för övervakning anses var försumbara jämfört med kostnader för restaurering, 
varför övervakning ska ses som en väsentlig del av förvaltningsplanerna.

En av de mest innovativa aspekterna av vattendirektivet är att grunda 
förvaltningsbeslut på de ekologiska effekterna av föroreningar, eller andra stressfaktorer, 
snarare än föroreningen i sig. Det erkänner att känslighet och motståndskraft mot föroreningar 
varierar avsevärt mellan ekosystem och ger en mer verklighetsbaserad grund för att bedöma 
påverkan, till skillnad från en teoretisk. Det kan vara en fördel, men det kan också bli 
problematiskt då det handlar om samlade effekter från flera stressfaktorer. De faktiska 
effekterna av flertalet källor kan vara svåra att förutse. Utmaningen är att översätta data på  
biotiska samhällen till information för restaureringsåtgärder (Hering et al., 2010). 

De flesta restaurerande åtgärderna har riktats mot relativt korta flodsträckor och  
följakt-ligen har den biologiska återhämtningen inte uppnåtts. Denna brist på framgång av 
resta-ureringen beror sannolikt på behovet av mer omfattande förbättring av habitatkvalitet i  
hela avrinningsområdet, och även på återkoloniseringspotential. Det finns också en risk att  
vissa av de åtgärder som anges i förvaltningsplanerna, till exempel att på allvar minska diffusa  
källor till föroreningar, inte kan genomföras i praktiken på grund av brist på politiska 
instrument. De närmaste åren kommer att visa vilka åtgärder som verkligen genomförs, och 
vilka politiska instrument som behöver utvecklas för att garantera deras verkställighet  
(Hering et al., 2010).

Hering et al. (2010) ställer sig frågan vad vinsten kommer att bli om "god status" för 
de flesta europeiska vatten uppnås. Vattenförekomster med god status kommer att få en  
acceptabel vattenkvalitet och kommer att kännetecknas av brist på stora påfrestningar.  
Författarna frågar sig dock om god status är tillräckligt för att upprätthålla den europeiska  
vattenlevande biologiska mångfalden och dess tillhörande funktioner och tjänster. Det är  
nämligen stor skillnad i artdiversitet mellan vattendrag med god respektive hög status.

De svenska förvaltningsplanerna demonstrerar en omfattande och öppen medverkan 
från lokala, regionala, nationella och internationella aktörer, inklusive icke-statliga 
organisationer (NGOs). Här har universiteten varit involverade i utbildning av lokala och 
regionala vatten-förvaltningar. Möten som hållits och synpunkter som givits finns 
sammanfattade och offentligt tillgängliga. Det redovisas för hur synpunkterna har tagits 
hänsyn till vid revideringen av för-valtningsplaner och slutsatser om de lärdomar som gjorts 
har presenteras (Hering et al., 2010).

Det yttersta syftet med övervakningen är att upptäcka förändring, det vill säga en för-
sämring av ekologisk status eller förbättring följande restaurering. Utmaningen är att förutsäga 
hur flora och fauna kommer att svara på restaurering och vilka åtgärder som lämpar sig bäst. 
Det finns dock en brist på empiriska data för de relevanta geografiska och långsiktiga skalor 
som krävs för att bedöma restaureringens framgång. Målen med vattendirektivet är mycket 
ambitiösa. År 2015 ska alla vattenförekomster uppnå god status, med undantag för kraftigt 
modifierade vattenförekomster. Möjlighet till förlängning av målet till 2025 finns. Hering  
et al. (2010) skriver dock att det finns överväldigande bevis för att god status inte kommer att  
uppnås i många vattenförekomster ens inom den utökade tidsramen. Att minska övergöd-
ningen i alla vattenförekomster kan kräva storskaliga förändringar i markanvändning i Europa. 
Som en följd av det kommer den vatten- och livsmiljökvalitet som krävs för god status inte att 
kunna uppnås inom endast ett eller två decennier. Kort sagt konstaterar Hering et al. (2010) att 
vattendirektivet har satt upp orealistiska mål för god status, och att det kommer att ta 15-30 år  
för de akvatiska systemen i Europa att återhämta sig, efter mer än ett århundrade av 
degradering.
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3.3 The Tragedy of the Commons
The tragedy of the commons, eller allmänningens dilemma på svenska, innebär att människor 
utnyttjar allmänna resurser för att maximera sin egen vinning, vilket i slutändan leder till att  
alla blir förlorare. Garrett Hardin (1968), som skrivit artikeln The Tragedy of the Commons, 
exemplifierar detta med en gemensam betesmark, en allmänning, som nyttjas av flera 
boskapsägare. För varje boskapsägare är det fördelaktigt att ha så många betesdjur som 
möjligt på allmänningen. Detta leder dock till överbetning och att marken till slut förstörs. Det  
är en fråga om långsiktig eller kortsiktig nytta, och för vem eller vilka nyttan kommer till  
godo. 

Övergången till begreppet hållbar utveckling och dess tre aspekter – ekonomi, ekologi  
och samhälle – blir här naturlig. För att kunna maximera befolkningen måste vi dra ner på  
levnadsstandarden, eftersom det inte är möjligt att maximera nyttan för två variabler  
(människan och miljön) på samma gång (Hardin, 1968). Teorin om allmänningens dilemma 
har gått från att handla om lokala allmänningar såsom betesmarker, till att appliceras på global 
skala och hur vi ska bevara våra gemensamma resurser (Goldman, 1997).

Då jordens befolkning och jordens bärförmåga är i balans uppstår en optimal situation.  
Att befolkningen fortsätter att öka är ett tecken på att den ännu inte nått sitt optimum, det vill  
säga där tillväxttakten är noll. Men, de delar av befolkningen som ökar snabbast är också de 
som är fattigast och har det sämst. Ett överutnyttjande av resurser kommer automatiskt av en  
ökande befolkning. Hardin menar att friheten att fortplanta sig leder till allmänningens  
dilemma: ”No technical solution can rescue us from the misery of overpopulation”  (Hardin, 
1968:1248). I exempelvis arabvärlden har befolkningen ökat dramatiskt sedan mitten av 1900-
talet, och vattenbehovet har fyrdubblats till följd av befolkningsökningen och en högre 
levnadsstandard. I många områden talar man om en svår vattenbrist. Vattentillgången per  
capita, som 1950 var 3100 m³/år, beräknas år 2025 vara nere på 500 m³/år. 500 m³/år anses 
vara det kritiska tröskelvärdet för när tillgången på vatten blir en starkt hämmande faktor på 
den socioekonomiska utvecklingen (Khouri, 2003).

Den huvudsakliga poängen i Hardins resonemang om allmänningens dilemma är att i  
jakten på  var och ens egen lycka och välgång leder vi hela samhället till dess undergång, och 
tekniken kan inte lösa de problem som uppstår när befolkningen ökar och fler kräver sin del  
av välfärden (Hardin, 1968). En intensiv utveckling leder till ett ökat tryck på vattenresurser, 
vilket kan leda till vattenbrist, vilket i sin tur hämmar utveckling. För att lösa dessa problem 
krävs åtgärder i tre kategorier: teknik, ekonomi och förvaltning. Denna studie fokuserar på 
förvaltningen av vattenresurser. I arabvärlden, där vattenpolitiken utformades på nationell 
nivå, har vattenresurserna stadigt minskat (Khouri, 2003). När Goldman (1997) diskuterar 
allmänningens dilemma ur ett humanekologiskt perspektiv belyses hur viktigt det är med lokal  
förvaltning. Större aktörer exploaterar resurser såsom grundvatten på ett mer destruktivt sätt 
eftersom det sker i större skala. Han menar dock att humanekologins fokus på lokal skala gör 
att man har svårt att se den större helheten, vilket är en brist i synsättet. I fallet Gotland är det  
viktigt med både ett regionalt och ett lokalt perspektiv, men den fysiska avgränsningen gör att 
det inte blir nödvändigt att i första taget se förvaltningen i större skala.
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4. Resultat

I detta kapitel kommer inledningsvis en beskrivning av hur vattentillgångarna och mark- och  
vattenanvändningen ser ut idag, både generellt och per huvudavrinningsområde. I samband 
med det presenteras även vissa beräkningar och uppskattningar på hur situationen skulle se ut  
om Vision Gotland 2025 förverkligades. Till sist presenteras planer för den framtida 
förvaltningen, hur denna ska kunna göra det möjligt att förverkliga målen och visionerna.

4.1 Vattentillgångar på Gotland 
Gotland tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt, och av de 580 vattenförekomster som finns i 
distriktet har fyra stycken otillfredsställande kvantitativ status. Samtliga av dessa finns på  
Gotland (figur 1). Stora delar av vattenförekomsterna riskerar dessutom att inte uppnå god 
kvantitativ status 2015 (Gotlands kommun, 2005a). För att en grundvattenförekomst ska få 
god kvantitativ status innebär i 
princip att det råder balans mellan 
uttag och nybildning av grundvatten. 
Detta dels för att hindra saltvatten-
inträngning, men även för att vattnet 
helt enkelt inte ska ta slut (Vatten-
myndigheten Södra Östersjön, 
2010). Den effektiva nederbörden3 

på Gotland är mellan 125 och 175 
mm/m2 per år, förutom i ett område 
på sydöstra Gotland där den 
effektiva nederbörden är upp till 200 
mm/m2 per år (bilaga 1). Generellt är 
grundvattenbildningen på Gotland 
tillräcklig för dagens befolknings-
nivå. Resurserna är dock ojämnt 
fördelade och lokalt förekommer 
vattenbrist. Grundvattenbildningen 
sker till största delen under vinter-
halvåret, medan sommarhalvåret 
ofta är torrt. Från april till oktober 
sker ingen eller liten grundvatten-
bildning. En nederbördsfattig vinter 
mellan två torra somrar kan ge 
problem med vattenförsörjningen i 
flera områden (Gotlands kommun, 
2005a). I tabell 1 redovisas siffror på 
hur stort vattenflödet (avrinningen) 
är i de olika avrinningsområdena. 
Avrinningen står i relation till neder-
börden, vilket gör att avrinningen 
från ett område är ett mått på 
vattentillgången (Grip & Rodhe, 
2000). Under sommaren sker en 
tillströmning av turister och ett ökat 

3 Den effektiva nederbörden är skillnaden mellan nederbörd och avdunstning.
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Figur 1: Karta över grundvattnets kvantitativa status på  
Gotland (VISS, SMHI, 2011). © Lantmäteriet Gävle 2011.  
Medgivande I 2011/0097.



fritidsboende, i framför allt de kustnära områdena, varpå vattenuttaget blir större och 
ytterligare ökar trycket på vattenresurserna (Gotlands kommun, 2005a). Under torra somrar 
blir bristen än mer påtaglig och det förekommer bevattningsförbud för att begränsa 
vattenuttaget (Gotlands kommun, 2011). Gotland är således ett småskaligt exempel på vad 
som håller på att hända över hela världen; förorenade grundvatten, torka och vattenbrist.  
Grundvattenkartan och sårbarhetskartan ger en ungefärlig bild av hur vattentillgångarna ser ut 
på Gotland (bilaga 2 och 3). Kommunen har gjort ställningstagandet att vattenförsörjningen i 
första hand ska lösas genom anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA), i  
andra hand genom enskilda täkter och i tredje hand genom avsaltning av havsvatten (Gotlands  
kommun, 2010).

För bevattning används ofta den så kallade Gotlandsmodellen. Den innebär i princip att 
avloppsvatten samlas i biodammar och renas med mekanisk-biologiska metoder för att uppnå  
tillräckligt god kvalitet för att kunna användas till bevattning. I biodammarna sedimenterar  
fast material, och organiska föreningar bryts ned av bakterier och svampar. Avloppsvattnet bör  
lagras i biodammar i tre till fyra månader för att en tillräcklig reduktion av mikroorganismer  
ska uppnås (Gotlands kommun, 2002).

Det viktigaste grundvattnet på Gotland finns i berggrunden, i så kallade bergbrunnar, 
som framför allt består av kalksten, men även sandsten förekommer (Gotlands kommun, 
2005a; 2008). Grundvatten har naturligt ett bättre skydd än ytvatten genom att det filtreras 
genom marken innan det når 
g r u n d v a t t e n z o n e n ( Va t t e n -
myndigheten Södra Östersjön, 
2010). Dock har grundvattnet på 
Gotland en hög sårbarhet jämfört 
med övriga landets. Jordtäcket 
dom i ne ra s a v t unn m orä n / 
moränlera och torv (bilaga 2 och 
3). Många områden består av hällar 
(berg i dagen) med inget eller 
endast ett tunt jordtäcke. Det gör att 
förbindelserna mellan yt- och 
grundvatten är mycket snabba. De 
geologiska förutsättningarna på 
Gotland ställer därför höga krav på 
grundvattenskyddet (Gotlands 
kommun, 2008; 2010).

4.2 Avrinningsområden
På Gotland finns fyra huvud-
avrinningsområden, varav två är 
kustområden (figur 2). Generellt 
för alla avrinningsområden är stora 
årsvariationer i flöden, eftersom det 
inte finns några större vattendrag 
som jämnar ut dem. Flödena är 
relativt höga under senhöst fram till 
tidig vår och låga från försommar 
och fram till hösten (Vatten-
myndigheten Södra Östersjön, 
2007). Totalt finns 82 812 hektar 
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Figur 2: Karta över huvudavrinningsområden: 117 
Gothemsån, 118 Snoderån, 117/118 Östra-sydvästra 
kustområdet, 118/117 västra-nordöstra kustområdet  
(© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0097).



åkermark, 15 325 hektar betesmark, 177 814 hektar skog samt 55 614 djurenheter4 i områdena 
(fördelningen av djurenheter redovisas i bilaga 4). En sammanfattning av markanvändningen 
på Gotland, uppdelat på avrinningsområden ges i texten nedan samt i tabell 1.

4.2.1 117 Gothemsån
Gothemsåns avrinningsområde är nästan 48 000 hektar stort, och består av sex  
vattenförekomster; en grundvattenförekomst och fem ytvattenförekomster. Samtliga av dessa  
riskerar att inte uppnå god status 2015. För stort uttag av grundvatten kan medföra att 
havsvatten eller relikt grundvatten tränger in i grundvattnet, vilket leder till förhöjda  
kloridhalter (salthalter). Problem med otillfredsställande kvantitativ status kan möjligen lösas, 
eller åtminstone minskas, om uttagen regleras, vattentillsynen ökas och om vatten-
skyddsområden infördes (se avsnitt 4.4) (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009). 

Berggrunden i området domineras av märgelsten och kalksten. Markanvändningen i  
området utgörs till drygt 35 procent av skog och till drygt 40 procent av jordbruksmark.  
Knappt tre procent utgörs av betesmark. Marken är intensivt brukad och jordbruket är 
centrerat till markerna i anslutning till Gothemsån. Stora delar av ån är uträtade eller på annat  
vis påverkade. Utdikade myrar utgör idag den största delen av öns morotsodlingar. 
Avloppsvatten renas i biodammar enligt Gotlandsmodellen och används sedan till bevattning 
av jordbruksmark  (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007).

4.2.2 118 Snoderån
Snoderåns avrinningsområde består av åtta vattenförekomster, varav tre är ytvatten och fem är  
grundvatten. Samtliga riskerar att inte uppnå god ekologisk status 2015. Tre av grundvatten-
förekomsterna har otillfredsställande kvantitativ status och riskerar att inte heller uppnå god 
kvantitativ status 2015. Sommartid transporteras vatten till området med tankbilar. Åtgärder 
för att komma till rätta med problemet är reglering av uttag, ökad tillsyn och 
vattenskyddsområden. Även här har överuttag av grundvatten lett till höga kloridhalter 
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009). Området har den näst högsta befolkningstätheten 
på Gotland. På grund av jordbrukets intensifiering under förra århundradet är Snoderån till 
stora delar uträtad eller grävd, medan dess biflöde Levidebäcken har orörda områden.  
Huvudflödet regleras med dammar för att lagra vatten till bevattning, vilket gör att områden 
nedströms delvis torkar ut på sommaren (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007). 
Snoderåns avrinningsområde utgörs till den största delen, nästan 40 procent, av 
jordbruksmark.  Andelen skog är ungefär 35 procent och betesmarken utgör drygt tre procent.

4.2.3 117/118 Gotlands östra-sydvästra kustområde
Större delen av det östra-sydvästra kustområdets grundvatten har otillfredsställande kvantitativ  
status, och problem med saltvatteninträngning förekommer. Sommartid förekommer problem 
med tillgången på vatten (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009). Berggrunden i området 
domineras av märgelsten och kalksten, och i den södra delen förekommer silt och sandsten 
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007). Här, liksom i Gothemsåns avrinningsområde, 
renas vattnet enligt Gotlandsmodellen för att användas till bevattning. Markanvändningen 
fördelas på 27 procent åkermark, 37 procent skog och knappt åtta procent betesmark.

4.2.4 118/117 Gotlands västra-nordöstra kustområde
Gotlands västra-nordöstra kustområde är det avrinningsområde som har den största 
befolkningen och även den högsta befolkningstätheten (tabell 1). Detta förklaras av att Visby 
ligger inom detta område. Här ligger Gotlands största sjö, Bäste träsk, som är reservvattentäkt 
för öns norra del. Tingstäde träsk är den andra största sjön och försörjer Visby med 

4 Förklaring till begreppet djurenheter ges i bilaga 4.
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dricksvatten under sommaren (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007). Trots att 
avrinningsområdet i stort sett har god kvalitativ status förekommer problem med höga 
kloridhalter (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009). Berggrunden domineras av kalksten, 
men märgelsten förekommer också (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007). 
Avrinningsområdet är till ytan öns största. Markanvändningen utgörs här till drygt 22 procent 
av jordbruk, 43 procent av skog och fyra procent av betesmark.

4.3 Mark- och vattenanvändning
Statistiken för jordbruksmarkens användning kommer från SCB och baseras på jordbrukarnas 
ansökningar om arealbaserade stöd. Enligt statistik från SCB gällande markanvändning har 
jordbruksmarken på Gotland ökat från 2000 till 2005. Skogsmarken har minskat, medan 
bebyggd mark och mark för exempelvis golfbanor har ökat. Procentuellt har ytan för  
golfbanor ökat mest, och förväntas öka ännu mer eftersom nya banor och utbyggnad av 
befintliga banor planeras (Gotlands kommun, 2005a). Berg i dagen har ökat något, medan 
täkter, myrar, naturligt gräsbevuxen mark och vatten har samma utbredning 2005 som 2000. 
Samtliga siffror redovisas i 
tabell 2.

Det totala vattenut-
taget på Gotland är beräknat 
till drygt 11 miljoner m³ per 
år,  där  grundvatten står för 
drygt 60 procent och yt-
vatten för knappt 40 procent. 
Den största delen av yt-
vattenuttaget förbrukas ge-
nom bevattning av jord-
bruksmark (Gotlands kom-
mun, 2005a).
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Markanvändning (ha) 2000 2005
jordbruksmark 102714 103817
skogsmark 125900 123700
bebyggd mark och tillhörande mark 17120 17395
täkter 950 950

375 475
öppen myr exkl. torvtäkter 3050 3050
naturligt gräsbevuxen mark, hedmark o. dyl. 2750 2750
berg i dagen o. övrig mark 62300 63000
vatten 3230 3230
total areal 318370 318370

golfbanor o. skidpistar

Tabell 2: Fördelning av markanvändning på Gotland, angivet i  
hektar (ha). Jordbruksmark, bebyggd mark samt golfbanor har 
ökat under åren (SCB, 2008b).

117Gothemsån 117/118Kustomr. 118Snoderån 118/117Kustomr. Tot. Gotland
Total areal (ha) 47949 102762 18334 132137 301182
Land (% av tot) >99,9 99,6 99,8 98,3 -
Vatten (% av tot) <0,1 0,4 0,2 1,7 -
Åker (% av tot) 40 27 40 22 -
Bete (% av tot) 3 8 3 4 -
Skog (% av tot) 35 37 35 43 -
Befolkning (antal) 6227 2926 8188 38982 56323
Fritidsfast.* (antal) 551 3210 235 4543 8539
Djurenheter** (antal) 9723 22431 4032 19428 55614
Vattenflöde*** (m³/s) 2,73 6,43 1,2 7,41 -

Tabell 1: Sammanfattning av markanvändning på Gotland. Total areal anges i hektar, övriga  
arealer i andelar av den totala (SCB, 2008a).
*Som fritidsfastighet räknas bebyggda fastigheter utan folkbokförd befolkning.
**förklaring djurenheter och fullständig redovisning av antal djur, se bilaga 4.
***långtidsmedelvärden för 1961-1990. Vattenflödet är den totala vattenföringen i mynningen till  
ett avrinningsområde. Hela området uppströms mynningen bidrar till vattenföringen  
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2007).



4.3.1 Jordbruk och trädgårdsproduktion
Tillgången till vatten är en förutsättning för all aktivitet. I synnerhet jordbruket är en viktig 
sektor, då andelen som arbetar inom jordbruket är större på Gotland än någon annanstans i  
landet (Gotlands kommun, 2008). En mängd olika grödor odlas, varav spannmålsodling 
upptar den största ytan (figur 3). Ytan för 
växthusodling har mer än fördubblats från 
2005 till 2008. Det odlas även en del 
blommor i växthus, tex penséer, pelargoner 
och tagetes, vars skörd uppgick till ungefär 
42 000 stycken 2008. Av köksväxterna är 
det rotfrukter som till exempel potatis, 
morötter och palsternacka som upptar den 
största ytan. Av växthusodlade grödor är det 
gurka och tomat som dominerar både till yta 
och skörd (Jordbruksverket, 2009). 

17,8 procent av växthusodlingen och 
42,7 procent av frilandsodlingen var 
ekologisk, vilket är en mycket större andel 
än riket totalt, där endast 2,6 respektive 
9,0 procent var ekologiskt. Endast en 
tiondel av växthusodlingarna odlades utan 
uppvärmning. Av de uppvärmda växthusen 
värmdes de flesta upp med fjärrvärme, men 
även eldningsolja, el, ved och halm används 
(Jordbruksverket, 2009). 

4.3.2 Jordbrukets vattenförbrukning 
Ungefär en tredjedel av Gotlands yta är jordbruksmark. Grödorna som odlas har olika be-
vattningsbehov. Växthusodlingar kräver kontinuerlig bevattning, potatis kräver viss bevattning 
och spannmål och övriga rotfrukter har ett mindre vattenbehov (Nordström, 2000). Till det 
kommer djurhållningens vattenbehov, med sammanlagt 55 614 djurenheter (tabell 1). En ko 
(motsvarande en djurenhet) konsumerar 100-150 liter vatten per dag (Milko, 2011). Det ger en 
vattenkonsumtion på mellan 2 och 3 miljoner m³, vilket är betydligt mer än de 1,7 miljoner m³  
som beräknats i vattenplanen. Behovet av vatten inom jordbruket förväntas öka, både när det  
gäller animalieproduktion och odling. Hur det behovet ska tillgodoses är dock oklart. Vatten 
för djurhållning tas från grundvattentäkter. Totalt rör det sig om en för-brukning av ungefär 
4,7 miljoner m³ vatten per år inom jordbruket (Gotlands kommun, 2005a).

4.3.3 Hushållen och turistnäringen
I både Vision 2010 (som ligger till grund för Vattenplan för Gotlands kommun) och Vision 
Gotland 2025 anges målet 65 000 invånare. För att trygga sysselsättningen för befolkningen 
har även angetts att turismen ska öka med det dubbla. En större befolkning och fler besökare 
innebär ökad vattenanvändning (Gotlands kommun, 2005a). En ökad befolkning ger också ett 
ökat behov av livsmedel, vilket i sin tur leder till ett ökat bevattningsbehov (Nordström, 
2000). För att klara vattenförsörjningen vid en framtida befolkningsökning och ökad turism 
planeras en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). För att tillgodose 
bevattningsbehoven av golfbanor ska ytvatten samlas in och användas (Gotlands kommun, 
2005a)

Vattenanvändningen per person beräknas på Gotland ligga något lägre än det svenska 
genomsnittet, ca 175 liter per dygn, vilket med dagens befolkningsmängd ger en vatten-
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Spannmål

Växthusodling

Trädgårdsodling 

rotfrukter*

Trädgårdsodling 

övrigt**

Odling av frukt 

och bär på friland

Figur 3: Sammanställning av jordbruksmarkens 
användning.
*Härtill hör kålrot, morot, palsternacka,  
rödbeta, potatis och sockerbeta.
**Härtill hör blomkål, broccoli, dill, gurka,  
sallat, lök, purjolök, vitkål och övriga  
köksväxter. (Jordbruksverket, 2009; 2010)



förbrukning på nästan 3,7 miljoner m³ per år. Turistnäringens vattenförbrukning beräknas idag 
till ca 350 000 m³ per år (Gotlands kommun, 2005a). Turismen på Gotland har ökat stadigt  
under hela 2000-talet. 2009 var antalet övernattningar drygt 851 000 stycken5 (SCB, 2010). 
Baserat på beräkningen av vattenanvändning per person och dygn, 175 liter, blir det 
148 925 m³ vatten. Till det tillkommer antalet fritidshusgäster. 2010 var antalet  fritidshus i  
fritidshusområden 2671 stycken6 (SCB, 2006). Hur många som bebor dessa fritidshus och hur 
ofta finns inga uppgifter om, men antaget att de bebos halva året av i snitt tre personer per  
stuga ger det en vattenförbrukning på ungefär 256 000 m³ per år. Räknar vi istället på antalet 
fritidshus från tabell 1 får vi en vattenförbrukning på nästan 807 000 m³ per år (observera att  
definitionerna för fritidshus är olika för de olika beräkningarna). Vattenanvändningen skiljer 
sig förmodligen mycket åt mellan exempelvis en hotellgäst och en campinggäst, men i snitt  
bör förbrukningen vara ungefär motsvarande den genomsnittlige gotlänningens, alltså 175 liter  
per dygn. Till statistiken över privatuthyrda boenden räknas bara de privata bostäder som 
förmedlas via en yrkesmässig förmedling, så att anta att fritidshusen bebos under halva året 
behöver inte vara en överskattning, då många förmodligen hyr ut sina hus på egen hand.

Den sammanlagda vattenförbrukningen för fast bosatta och turister blir alltså mellan  
4,1 och 4,9 miljoner m³ per år. En ökning av befolkningen till 65 000 och en fördubbling av 
turismen (men ett konstant antal fritidshusboende) skulle ge en ökning av vattenuttag på över  
600 000 m³.

4.4 Förvaltning för framtiden
Vattenplan för Gotlands kommun (2005a) ger en överblick av vattenfrågorna på Gotland och 
är en form av riktlinjer för hur vattenresurserna bör hanteras för att säkerställa ett framtida 
nyttjande. Grundvattnet har fått hög prioritet och ytvattnet en lägre.

För att tillgodose vattenbehovet vid en befolkningsökning planeras en utbyggnad av 
det kommunala vattennätet. Därmed kommer också uttaget i därtill hörande täkter också att 
öka. För att minska problemet med för varmt vatten under sommaren, då det kompletteras  
med ytvatten, behöver fler grundvattentillgångar exploateras. Kommunen strävar efter ett  
hållbart nyttjande, men deras möjligheter att påverka vattenförbrukningen begränsas till det  
egna vattennätet, medan enskilda användare är svårare att styra. Trots att förbrukningen under 
senare år minskat förekommer ofta bevattningsförbud för kommunalt anslutna VA-användare 
under sommar och höst, i synnerhet under perioder med liten nederbörd. För framtida behov 
är Bäste Träsk reserverat som vattentäkt. Eventuellt finns även möjlighet att tillgå hittills 
orörda grundvattenreserver, och även avsaltning av havsvatten kan bli aktuellt. Klart är i alla  
fall att det är nödvändigt med en större tillgång till vatten sommartid (Gotlands kommun, 
2005a; 2010).

För att målsättningen om säkerställd vattenförsörjning ska kunna nås behövs en ökad 
kunskap om vattenanvändningens problem. Olika tematiska kartor, exempelvis sårbarhets-
kartan och grundvattenkartan (bilaga 2 och 3) ska bidra till att bygga upp en kunskapsbank för  
att bedömningar och analyser ska kunna göras. Genom att ha vattenfrågan i fokus redan vid 
planering av verksamheter och genom prövning och tillsyn av verksamheter ska man 
säkerställa att vattenkvaliteten, men även kvantiteten, inte försämras. Utsläpp av avlopps-
vatten är en sådan sak som måste planeras och tas om hand bättre (Gotlands kommun, 2005a).

I den svenska vattenförvaltningen finns ett övergripande nationellt miljömål som säger  
att det ska finnas grundvatten för en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Utöver det  
finns regionala delmål. De gotländska delmålen anger att vattentäkter ska skyddas mot  

5 Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och privata uthyrningar.
6 Härtill räknas antalet hus som var taxerade som fritidshus inom gränserna för fritidshusområden. Ett 

fritidshusområde är ett område med minst 50 fritidshus och att avståndet mellan dem inte är större  än 150 
meter.
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påverkan och förorening för att kunna försörja 65 000 fast bosatta, och att reservvattentäkter 
ska finnas och ha ett långsiktigt skydd. Därför upprättas vattenskyddsområden enligt 
vattenlagen. Bestämmelserna, som främst rör kvalitetsaspekter, för dessa skyddsområden får 
dock inte inskränka på redan förekommande verksamheter, exempelvis jordbruk. Många av 
vattendragen är redan påverkade genom dikning och att de rätats ut, vilket har en negativ  
påverkan på såväl vattenkvalitet som biologisk mångfald. Vidare ska grundvattennivån inte  
sjunka på grund av mänskliga ingrepp, och verksamheter som kan orsaka sådan påverkan får 
inte tillåtas. Vid nybyggnationer ska det tas hänsyn till var det finns förutsättningar för  
långsiktigt hållbar vattenförsörjning och möjligheter för avloppsrening. Kommunen kan med 
stöd i plan- och bygglagen samt miljöbalken ställa vissa krav på bygglov och tillstånd, och  
grundvattenskyddet bör alltid tas hänsyn till (Gotlands kommun, 2005a).

Omkring 13 000 fastigheter på Gotland får sitt vatten från enskilda täkter. Många av 
dessa har problem med vattenförsörjningen, i synnerhet under sommaren då inte nybildning av 
grundvatten sker. I vissa fall sker vattenförsörjningen genom kommunala så kallade 
tappställen. Tingstäde vattenverk ska utvecklas för att kunna säkerställa vattenförsörjningen 
för en planerad utbyggnad av vattennätet på norra Gotland. De fastigheter som får sitt vatten  
från enskilda täkter har ofta även enskilda avloppsanläggningar. Dessa har ofta otillräcklig  
rening och på grund av tidigare nämnda geologiska förutsättningar är risken stor att utsläpp av 
avloppsvatten påverkar vattenkvaliteten. Dessa problem ska lösas med fler gemensamma 
avloppsanläggningar, vilket blir möjligt genom VA-utbyggnaden. Det finns också en strävan 
mot att använda kretsloppsanpassade system, för att kunna ta till vara och minska läckage av  
närsalter (Gotlands kommun, 2005a). I planen för VA-utbyggnaden ges en bakgrunds-
beskrivning av situationen på Gotland (se ovan), samt en beskrivning av hur utbyggnaden ska 
komma att se ut. I stort innehåller utbyggnadsplanen samma typ av information som 
vattenplanen, dock mer detaljer kring behov och prioriterade områden. Det är tydligt att den 
ökade efterfrågan som väntas inte kan tillgodoses med enbart bättre rening och återvinning, 
utan att en exploatering av grundvattentäkter är nödvändig (Gotlands kommun, 2010).

17



5. Analys och diskussion

Detta kapitel följer samma disposition som kapitel 3. Eftersom idéerna med eko-
systemansatsen, vattendirektivet, och till viss del allmänningens dilemma, går in i varandra är 
det svårt att renodla diskussionerna och separera rubrikerna. För överskådlighetens skull har 
denna uppdelning ändå gjorts, varför en del upprepningar kan förekomma. I synnerhet har det 
varit svårt att separera diskussionen om vattendirektivet och allmänningens dilemma, då båda  
i grund och botten behandlar ett hållbart nyttjande.

5.1 Ekosystemansatsen
Ekosystemansatsens principer har en något överlappande innebörd. Att diskutera dem en och 
en är naturligtvis möjligt, men skulle innebära en hel del upprepning. Jag har därför valt att 
föra en löpande diskussion och analys där övergångarna är något flytande och där principerna 
inte helt tas upp i ordning.

Ekosystemansatsens första princip säger att förvaltningens mål ska bestämmas av 
samhällets intressen. I exemplet Gotland kan samhällets intresse antas vara det som kallas 
Vision Gotland 2025. Utifrån den visionen, där man ska bli ett hållbart samhälle, har man satt 
upp mål för vattenförvaltningen om att det ska finnas tillräckligt mycket dricksvatten för att 
försörja en befolkning på 65 000, vilket är ett annat mål i visionen.

Ekosystemansatsen förutsätter att ett nyttjande ska ske, och så länge den som genomför 
förvaltningen är medveten om ekosystemens nytta och sin egen påverkan, och försöker göra 
något åt den, är förvaltningen i princip förenlig med den. När det handlar om vilken påverkan  
vattenkvantitet och -kvalitet har på miljön och ekosystemen har kunskaper om denna 
införlivats i förvaltningen (princip 3, 5 och 6). Det har uppmärksammats att en låg  
grundvattennivå inte bara påverkar direkt genom vattenbrist för levande organismer, utan att 
denna också påverkar vattnets kemiska egenskaper. Fysiska åtgärder som gjorts under tidigare 
perioder, dikning och uträtning av åar, har således haft en dubbel negativ effekt genom att den 
torrlagt våtmarker och bidragit till ett ökat läckage av kemikalier och närsalter till vattendrag.  
Dessa förändringar leder till en minskad biologisk mångfald. På Gotland verkar man i hög 
grad vara medveten om vad detta innebär både ur ett ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. 

Den sjunde principens rumsliga skala för förvaltningen är given, eftersom Gotland är 
en ö. Vad gäller tidsskalan är den för det första satt till 2025, då målen ska vara uppnådda. 
Efter det är planen oklar, men det ska nog ses som underförstått att förvaltningen av ett  
hållbart samhälle ska fortsätta även därefter. Vad som menas med "långsiktigt hållbar  
vattenförsörjning" blir något oklart. Det får antas att det sträcker sig bortom 2025, men det är  
naturligtvis svårt att planera för en allt för avlägsen framtid. Både vattendirektivet och  
ekosystemansatsen belyser nödvändigheten i långsiktig förvaltning, vilket ju är en 
förutsättning för det vi kallar hållbar utveckling.

I den åttonde och nionde principen i ekosystemansatsen står att förvaltningen måste 
acceptera att förändring är oundviklig och att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser,  
vilket innebär att långsiktiga mål bör sättas. Förändring inbegriper naturligtvis ett stort antal  
parametrar, varav en är klimatet. Eftersom människor också på sätt och vis hör till  
ekosystemen, om än ofta i en destruktiv roll, kan en annan förändring vara den önskade 
befolkningsökningen. Som jag nämnt innan verkar målen för vattenförvaltningen, och det 
gotländska samhället i stort, sträcka sig utöver den första tidsgränsen som är år 2025. Ett  
samhälle som ska vara hållbart måste hushålla med resurserna. Därför är det inte ett gott  
tecken att kommunen söker nya grundvattentäkter att exploatera. Det är istället ett tecken på 
att de täkter man idag tar sitt vatten ifrån inte räcker till, eller kommer att räcka till i  
framtiden. Resurserna må vara ojämnt fördelade över ön och egentligen tillräckliga, men  
ytterligare exploatering och därtill befolkningsökning rimmar dåligt med hållbart nyttjande. På  
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kartan över vattenkvantitetstatus (figur 1) ser vi hur större delen av Gotland är färgad röd. 
Prognoserna för att uppnå god status till 2015 ser inte heller särskilt lovande ut. 

Det finns en stor medvetenhet om vattenproblemen på Gotland, och dessa tas upp i de 
flesta sammanhang (Gotlands kommun, 2005a; 2010). Det planeras en kunskapsbank och att 
alla verksamheter ska involveras och innefattas i vattenfrågor, allt i enlighet med princip 11 
och 12 i ekosystemansatsen. Att det verkligen ska vara ett hållbart nyttjande är något som hela 
tiden verkar eftersträvas. Försiktighetsprincipen finns närvarande i förvaltningen. Det 
poängteras vid flertalet tillfällen att att grundvattennivån inte ska sjunka eller att tillgången ska  
försämras på grund av mänsklig påverkan. Myndigheterna verkar vilja undvika att exploatera 
nya vattentäkter, utan istället genom tekniska lösningar använda de som redan finns 
tillgängliga. Dock nämns bland annat i kommunens vattenplan att det finns vattentäkter 
reserverade ”för framtida bruk”. Dessutom återkommer resonemang om möjligheten att 
avsalta havsvatten vid behov.

Statistiken i studien baseras till stor del på vad jordbrukare och markanvändare sökt 
stöd för (EU:s jordbruksstöd). Verksamheter som kan degradera miljön och den biologiska  
mångfalden, genom bland annat utsläpp av närsalter och mekanisk påverkan, subventioneras 
alltså. Detta är inget spektakulärt – i stort sett alla bönder inom EU är subventionerade – men 
inte heller särskilt hållbart. Enligt princip 4a i ekosystemansatsen bör sådana subventioner  
reduceras. EU:s jordbruksstöd är däremot inget man kan göra något åt på kommunal nivå. För 
att lantbrukarna ska ha en chans att konkurrera måste de följa spelets regler. Däremot visar 
statistiken att andelen ekologiskt odlade grödor är större på Gotland än i övriga landet. Om  
odlingen är ekologisk eller konventionell spelar mindre roll för användningen av vatten, men  
har däremot stor betydelse för vattenkvaliteten, eftersom bekämpningsmedel och konstgödsel  
inte får användas. I egenskap av ö, avskuren från fastlandet av saltvatten, blir Gotland 
dessutom extra sårbart och det blir än mer tydligt vilken påverkan olika verksamheter och  
åtgärder har. 

5.2 Vattendirektivet
Till skillnad från i Waterlooregionen har man på Gotland (och i övriga EU) delat upp 
vattenförvaltningen utifrån avrinningsområden, vilket underlättar övervakningen och skyddet  
av vattenförekomster och ekosystem. 

Det är omöjligt att säga hur stor volym grundvatten som finns tillgängligt, vilket hade  
gjort det betydligt mycket enklare att dra slutsatser och besvara frågeställningarna. Det går 
däremot att göra antaganden om relationen mellan vattenflöden, befolkningsmängd och 
markanvändning. På Gotland är det kustområdena som har den största befolkningsmängden 
och större delen av fritidshusen. Det är även där både befolkningen och turismen med stor  
sannolikhet kommer att öka mest, om Vision Gotland 2025 slår in. Det är även i kustområdena  
som problem med vattenbrist och saltvatteninträngning förmodligen kommer att slå hårdast.  
På sårbarhetskartan (bilaga 3) ser man att jordtäcket är tunnast längs kusten, och där har man 
klassat den högsta sårbarheten. I dagsläget är Gotlands nordvästra kustområde  
(avrinningsområde), det enda som har god kvantitativ status. Enligt  grundvattenkartan 
(bilaga 2) är det även där, i trakterna kring Visby, det bedöms finnas bäst tillgång till 
grundvatten. Det är också anmärkningsvärt att det är i Snoderåns och Gothemsåns 
avrinningsområden, där vattenflödet är som lägst, man bedriver som mest intensivt jordbruk 
(avsnitt 4.2.1 och 4.2.2). De tidigare åtgärderna (dikning, uträtning) för att förbättra  
jordbruksmarkerna är förmodligen en stor bidragande orsak till att situationen ser ut som den 
gör idag. Djurhållningen har ungefär samma proportioner i alla avrinningsområden, och 
beräknas öka. Vatten för djurhållningen tas från grundvatten, eftersom djur behöver vatten av 
samma kvalitet som människor. Jordbruket är en viktig näring på Gotland, så även om det 
vore en välgärning för vattenresurserna att minska jordbruksverksamheten skulle det bli svårt  
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att klara sysselsättningen, vilket skulle påverka många av målen i Vision Gotland 2025, och  
eventuellt också turismen.

Ett viktigt mål med Vision Gotland 2025 är ekonomisk tillväxt. Därför är det inte alls  
särskilt konstigt om dess syfte krockar med vattendirektivets. Ett hållbart nyttjande av resurser  
nämns gång på annan som förutsättningen för ett samhälle i balans. Att effektivisera 
avloppsrening och vattenanvändning är en självklarhet, men frågan är om det räcker. Även om 
målet är att bli ett hållbart samhälle har vi sett hur Hardin (1968) resonerar; det går inte att 
maximera för två variabler samtidigt. I det här fallet innebär det kanske att ett hållbart 
samhälle med god tillväxt bara är en utopi. Vidare har vi sett att utveckling leder till ökat tryck  
på naturresurser, vilket i sin tur hämmar utvecklingen då trycket blir för stort. Utvecklingen  
får på så vis negativ återkoppling på sig själv. Hur denna återkoppling kommer att se ut på 
Gotland, eller om den ens uppstår, återstår att se. Kanske nås till slut en punkt då utvecklingen  
biter sig självt i svansen och bildar en negativ spiral. Det är kanske lite väl dramatiskt att tala  
om en sådan utveckling i Sverige, som redan är ett gott ställt land, men vissa konsumtions-
mönster kan vara svåra att bryta för att kunna återgå till ett mer sparsamt levnadssätt.

De bebyggda områdena har ökat på Gotland. Även om de troligtvis inte kommer att  
fördubblas som i Waterloo kan det mycket väl tänkas att avrinningen påverkas genom 
asfalterade gator och hustak, och därmed även grundvattenbildningen.

Det område som har bäst förutsättningar för att klara Vision Gotland 2025 är 118/117 
västra-nordöstra kustområdet (se avsnitt 4.2.4), där Visby ingår. Enligt kartan över kvantitativ  
status (figur 1), grundvattenkartan (bilaga 2) och sårbarhetskartan (bilaga 3) har det området  
bäst grundvattentillgångar och är det enda området som har god kvantitativ status i stort sett 
överallt. Det är förmodligen där en eventuell befolkningsökning och ökning av turismen 
kommer att bli störst, vilket verkar lämpligt. Förmodligen är det även i det området VA-nätet  
är mest utbyggt i och med att det är där de största tätorterna ligger. Att så många som möjligt  
är anslutna till det kommunala VA-nätet gynnar vattenkvaliteten, eftersom de systemen har  
bättre rening. I det långa loppet gynnar det då också tillgången på rent vatten.

Det är svårt att sia om hur jordbruket kommer att se ut 2025. Mellan 2000 och 2005  
minskade skogsmarken, samtidigt som ytan för bebyggd mark, jordbruksmark och golfbanor 
ökade. Om befolkningen och turismen ökar kommer bebyggda och rekreationsområden att bli  
ännu större, vilket lämnar liten plats för jordbruket att expandera. En expansion är kanske 
heller inte önskvärt. Eftersom man på Gotland strävar efter ett hållbart samhälle och 
hushållning med naturresurser verkar det föga troligt att man skulle avverka skog till förmån  
för odlingsmarker, eftersom det i sig har många negativa miljöeffekter. Det är heller inte  
nödvändigt att utöka den odlade marken, och ej heller mark för djurhållning, såvida de inte  
vill vara självförsörjande. Livsmedel går att transportera från fastlandet, vilket kanske vore att  
föredra i hållbarhetssynpunkt. Växthusodlingen mer än fördubblades mellan 2005 och 2008, 
vilket dock är något oroande. Att odla i växthus innebär för det första en ökad bevattning. För  
det andra är de grödor som odlas i växthus sådana som inte är anpassade för skandinaviska 
(och i det här fallet gotländska) förhållanden och i normala fall inte lämpade för att odlas här. 
Det finns idag en strävan efter att konsumera lokalproducerade varor. Det man missar är att  
det kan vara mer klimatovänligt att driva upp exempelvis tomater i ett för kallt eller torrt  
klimat än att importera dem från länder där det är mer gynnsamt för den sortens gröda. De 
gotländska växthusen värms förvisso till största delen upp av fjärrvärme, men om 
utvecklingen fortsätter i samma riktning är det definitivt oroväckande. 

Jag har i denna studie inte tagit med den faktor som förutom befolkningsökning kanske  
är det största hotet mot Gotlands, och framför allt jordens, vattenresurser – klimat-
förändringarna. Det har inte tagits hänsyn till vad ett förändrat klimat skulle göra för  
vattenförsörjningen, utan jag kan bara anta att det ytterligare skulle försvåra situationen. 
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5.3 The tragedy of the commons
Hardin (1968) ser överpopulation som ett stort problem. Även Neufeld (2000) diskuterar 
befolkningsökningens påverkan på resurser, i det här fallet naturresurser. Det finns teorier om 
världsbefolkningens optimum vilket i princip innebär att när jorden inte kan föda en större 
befolkning så avtar tillväxttakten för att till sist bli noll. Detta är dock inget vi ser tendenser  
till idag. Har jorden alltså inte nått tröskeln för sin bärförmåga ännu, eller lever vi bara på 
lånad tid? Hardin tar upp att friheten att fortplanta sig leder till allmänningens dilemma: ”No 
technical solution can rescue us from the misery of overpopulation” (Hardin, 1968). Ändå är 
en av lösningarna på problemen på Gotland att befolkningen ska öka. Gotlands optimala  
befolkning är 65 000, enligt dem själva (Gotlands kommun, 2008). Detta är möjligen ett 
ekonomiskt optimum, men inte ett ekologiskt.

Precis som när det gäller den globala situationen är vattenresurserna på Gotland ojämnt  
fördelade. Så trots att grundvattenresurserna och nybildningen generellt är tillräcklig (för  
dagens befolkningsmängd) körs vatten ut med tankbilar till vissa områden. Att omfördela 
vattenresurserna på detta vis är omständligt och energikrävande. Kanske kan en utbyggnad av 
den kommunala VA-nätet lösa en del av dessa problem, men det är troligen allt för kostsamt 
för att innefatta hela ön.

Neufeld (2000) tar upp att en stor svaghet i Waterloos vattenförvaltning är svårigheten  
att formulera en vision som både tillgodoser mänskliga behov och bibehåller sunda 
ekosystem. Detta kan enkelt jämföras med Gotlands vision för denna och den kommande 
generationen. Trots medvetenheten om problemet med vattenresurserna och strävar efter ett  
hållbart samhälle har inga, enligt mig, realistiska visioner för en hållbar vattenförsörjning 
presenterats. Precis som i Waterloo finns inga mål för hållbara eller optimala uttag, utan 
istället utfärdas bevattningsförbud vid behov. Möjligheten att utforska nya vattentäkter för  
exploatering är bara en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Det här är ett klassiskt 
exempel på allmänningens dilemma; den gröna revolutionen och tekniska lösningar är bara 
konstgjord andning på ett jordklot där vi uppenbarligen överexploaterat resurserna. Exemplet 
från arabvärlden (Khouri, 2003) där tillgången på vatten minskat drastiskt visar vad som kan 
hända. Vattenresurser är inget man kan kompromissa med, och med en ökad befolkning ökar 
trycket på tillgångarna och leder oundvikligen till en degradering.
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6. Slutsatser

• Eftersom ekosystemansatsen förutsätter att ett nyttjande ska ske är en förvaltnings-
strategi i princip förenlig med den så länge den belyser ekosystemens nytta och den 
mänskliga påverkan. Med en hög medvetenhet och vilja att utveckla ett långsiktigt 
hållbart samhälle stämmer vattenförvaltningen på Gotland överens med ekosystem-
ansatsens principer.

• Även om man gör så gott man kan i den givna situationen måste slutsatsen dras att  
problemen med höga kloridhalter och sökandet efter nya grundvattentäkter visar att 
vattenanvändningen enligt vattendirektivet inte är långsiktigt hållbar. 

• En framtid med en större befolkning, en ökad turism och förmodligen ett mer 
omfattande jordbruk kan omöjligen leda till ett hållbart nyttjande av vattenresurser.  
Redan idag finns stora problem med vattenbrist, och även om man ansluter fler till det 
kommunala vattennätet och utvecklar nya tekniker för rening skulle det ändå 
förmodligen på sin höjd lösa problemen som situationen ser ut idag. Därför kan Vision  
Gotland 2025 inte anses vara hållbar.
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Appendix

Bilaga 1 – Effektiv nederbörd 

Källa: Gotlands kommun, 2005b. Kartbilagor till Vattenplan för Gotlands kommun.
Med tillstånd av Stefan Wesley, Gotlands kommun.
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Bilaga 2 – Grundvattenkartan

Källa: Gotlands kommun, 2005b. Kartbilagor till Vattenplan för Gotlands kommun.
Med tillstånd av Stefan Wesley, Gotlands kommun.
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Bilaga 3 – Sårbarhetskartan

Källa: Gotlands kommun, 2005b. Kartbilagor till Vattenplan för Gotlands kommun.
Med tillstånd av Stefan Wesley, Gotlands kommun.
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Bilaga 4 – Husdjur på Gotland 

Djur 117 Gothemsån 117/118 
Kustområde

118 Snoderån 118/117 
Kustområde

Kor för 
mjölkproduktion

2 818 6 502 1 576 5 860

Kor för uppfödning 
av kalvar

809 2 374 279 1 743

Kvigor, tjurar, 
stutar

4 549 7 869 1 768 6 788

Kalvar 4 016 7 699 1 645 6 247

Tackor, baggar, 
lamm

4 601 24 467 3 889 20 221

Suggor, galtar 1 410 2 997 166 2 432

Slaktsvin 7 819 16 887 1 247 12 067

Smågrisar 5 767 7 576 659 5 079

Höns 43 626 106 302 112 70 889

Värpkycklingar 9 15 872 - 70 053

Slaktkycklingar - - - 35

Hästar* 381 861 288 1 166

Djurenheter** tot 9 723 22 431 4 032 19 428

* Antalet hästar avser endast hästar vid jordbruksföretag, inklusive hästar som uppstallats  
inom företaget, men som ägs av utomstående. Det redovisade antalet hästar motsvarar alltså  
inte det totala antalet hästar. 
**En (1) djurenhet motsvaras av:

- 1 fullvuxet nötkreatur
- 1 häst 
- 2 ungnöt (kvigor, stutar > 1 år) 
- 4 kalvar (< 1 år) 
- 3 suggor (galtar och modersuggor) 
- 10 slaktsvin (> 3 mån) 
- 20 smågrisar (< 3 mån) 
- 10 pälsdjur (får och lamm) 
- 100 fjäderfän (höns, kycklingar och broilers)

Källa: SCB, 2008. Statistik för vattendistrikt och huvudavrinningsområden  2005. 
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