
 
 

   
Välkommen att kontakta oss  på 
gotland@mp.se 

 

Besök oss gärna på  
www.mp.se/gotland 
fb: Miljöpartiet de gröna på Gotland 

 

Läs mer om vårt politiska program för 
vattnet på www.mp.se/gotland/vatten 

 

 
 

 

 

 

  

   VATTNET FÖRST! 



 

 

 
Grundvattennivåerna på Gotland ligger ofta 

långt under normalnivå. Det beror på utdi-

kade våtmarker, ökad förbrukning från kon-

sumenter, kalkbolagens bortpumpning av 

vatten vid brytning och förbrukning av pro-

cessvatten samt klimatförändringar.  

 

Gotlands geologi med tunt jordtäcke och 

uppsprucken kalksten ger sämre förutsätt-

ningar för vatten att lagras. Vi måste därför 

skydda vårt värdefulla yt- och grundvatten.  

 

För att långsiktigt lösa vattenbristen krävs 
en mängd insatser som hindrar avrinning av 
regnvattnet till havet—idag förlorar vi näst-
an halva vår nederbörd! Att återskapa våt-
marker, särskilt där de kan fylla på vatten-
täkter, är ett sätt att öka grundvattenbild-
ningen.  

 
För att minska förbrukningen av vatten så 
måste det ställas krav på snåla VA lösningar 
vid nybyggnation. Lösningar, som även kan 
ta tillvara nederbörd och minska belastning-
en på reningsverk. 

VA nätet behöver både underhåll och investe-

ringar. Här behöver man vara mycket med-

veten om de utmaningar som ett förändrat 

klimat kommer att innebära med både peri-

oder av torka och skyfall. 

 

Som ett komplement till yt- och grundvatten-

täkter för dricksvatten görs investeringar i att 

rena vatten från hav och kalkbrott. Dock är 

grundvatten av mycket bättre kvalitet och bil-

ligare! Grundvattnet är vårt bästa alternativ!  

 

Storskaliga kalkbrott riskerar att allvarligt 

påverka vårt grundvatten. Myndigheter som 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen befarar 

att vattenförsörjning berörs mycket negativt, 

både  inom VA nätet och  för enskilda brun-

nar. Djupare hål orsakar större problem. 

 

Den storskaliga kalkbrytningen är planerad 

att pågå under 30 – 60 år, sedan är dessa 

kalktillgångar uttömda. Miljöpartiet på Got-

land anser inte att detta är värt att riskera 

Gotlands grundvatten för all framtid. Låt för-

siktighetsprincipen gälla! Prioritera vattnet! 

Miljöpartiet på Gotland vill att vårt 

dricksvatten ska vara av god kvalitet 

och att tillgången är säker.  
 

Vi vill därför: 

Främja lösningar som hindrar avrinning 

 av nederbörd till havet  
 

 Erbjuda gotlänningarna yt– och grund-

vatten som dricksvatten, då detta är  

hälsosamt, naturligt och billigt att pro-

ducera 
  

 Ställa minikrav på mineralinnehåll i 

dricksvatten 
 

 Stimulera grundvattenbildningen genom 

återskapande av våtmarker på lämpliga 

platser 
 

Infiltrera renat vatten i anslutning till 

lämpliga vattentäkter 
 

Ställa krav på snål och smart VA teknik 

vid nybyggnation. Region Gotland bör er-

bjuda rådgivning 
 

Göra kalkindustrin ansvarig för sitt bort-

ledande av grundvatten. Industrin åläggs 

att återställa vattnet i dränerat område 

enligt Miljöbalken 

 

  
        


