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LIFE IP (Integrated project)

• Implementering av 

vattendirektivet i Norra 

Östersjöns vattendistrikt

• Alla vattenförekomster 

ska ha god vattenstatus 

år 2015 eller senast 

2027
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Övergripande mål med projektet

Konkreta åtgärder, kunskap och samverkan 

som direkt och indirekt leder till fullständig 

implementering av åtgärdsprogrammet för 

vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

LIFE IP



Partners

• 14 kommuner

• 10 länsstyrelser

• 2 Nationella myndigheter

• 1 branschorganisation och 
2 kommunala bolag och 4 
företag

• 3 Vattenvårdsförbund och 1 
intresseförening 

• 2 universitet och 
forskningsinstitut
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Vattenplanering

• Stötta och utveckla 

kommuners 

vattenplanering

• Utveckla arbetssätt 

för ekosystemansats 

och klimatanpassning

• Skapa nya projekt 

utanför LIFE IP



Övergödning lantbruk 

och internbelastning

• Kunskapsunderlag och 

beslutsstöd för åtgärder 

inom lantbruk

• Visningsanläggningar

• Metoder för 

restaurering övergödda 

sjöar och havsvikar

• Externfinansiering 

lantbruksprogrammet 



Övergödning 

VA och dagvatten

• Utveckla metoder för att 

hitta och åtgärda 

fosforkällor i dagvatten. 

• Skapa multifunktionella 

vattenparker. 

• Skapa och visa upp 

system för insamling och 

hantering av toalettavfall 

i skärgårdsmiljöer. 



Fria vandringsvägar

• Utveckla arbetsmetodik 

för tillsyn och rådgivning 

vattenverksamhet

• Skapa fria 

vandringsvägar och 

visningsobjekt. 



Miljögifter

• Öka kunskapen kring 

källorna för olika 

föroreningar och 

samordna mätningar.

• Demonstrera biologiska 

metoder för sanering av 

förorenade sediment.

• Minska spridningen av  

giftiga båtbottenfärger. 



Budget (Concept Note)

 11,25 miljoner € från EU

 5 miljoner € från HaV

 9,4 miljoner € medverkan från partners

 3,3 miljoner € för icke bidragsberättigade 

investeringskostnader

 Totalt: 29 miljoner € fördelat på 7,5 år



Resultat idag

• Skapat samverkan inom 

vattenförvaltning

• Engagerat 10 MER-

kommuner

• Projektifiering, vana att 

söka EU-finansiering


