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Till Havs- och vattenmyndigheten

Remissvar gällande vägledning Remiss gällande vägledning för att definiera
ekologisk potential Dnr 01821–2022
Arbetets museum och ArbetSam anser att vägledningen tydligt måste ta hänsyn till:

Arbetets museum och ArbetSam anser att möjligheten enligt 4 kap. 3 §
vattenförvaltningsförordningen, punkterna 1a och 1c, att förklara vattenförekomster som ”Kraftigt
Modifierat Vatten” måste utnyttjas, allt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Det
innebär att kravnivån sänks till ”God Ekologisk Potential”, där åtgärder för att förbättra vattenmiljön
ska genomföras men där de inte får hota pågående vattenverksamheter. Om åtgärderna trots detta
tenderar att hota verksamheten ska undantaget ”Mindre Strängt Kvalitetskrav” tillämpas.

Arbetets museum har i uppdrag att dokumentera industrisamhällets historia. Vi har ett särskilt ansvar
för att stötta landets 1 500 arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) samlar
över 600 av dessa arbetslivsmuseer från hela landet. Vi ingår i Vattenhistoriskt Nätverk som består av
tio nationella organisationer som arbetar för att de sociala och kulturhistoriska frågorna ska beaktas i
vattenfrågan.

Arbetslivsmuseerna utgör en viktig del av de natur- och kulturmiljöer som finns utmed våra
vattendrag. Av landets alla arbetslivsmuseer har vi identifierat 200 arbetslivsmuseer vid vatten som
kommer att påverkas av förändringar genom den nya vattenlagstiftningen.

Arbetslivsmuseerna förvaltas till stor del av ideellt engagerade människor som har specialkunskaper
av den specifika historien. Under knappa ekonomiska resurser görs ett ovärderligt arbete i
civilsamhället.

Arbetslivsmuseerna är också platser för lärande och inhämtande av kunskap. Här finns berättelser om
1900-talets sociala historia, tekniska historia, ekonomiska historia och mycket mer. Här finns oftast
möjlighet till att ta, känna, lyssna och lukta på föremålen till skillnad från museer med föremål i
montrar eller bakom avspärrningar.

Arbetslivsmuseerna är också mycket viktiga ur ett besöksnäringsperspektiv och kan i många fall vara
den bidragande orsaken till att besökarna åker till just detta område. Arbetslivsmuseerna utgör en
viktig del i den växande besöksnäringen inte minst på mindre orter och på landsbygden.

Arbetslivsmuseerna är en del av en landsomfattande gräsrotsrörelse i civilsamhället. Vi har dem att
tacka för ett omfattande arbete och stort engagemang. Vi behöver värna den unika resurs som
arbetslivsmuseerna är för orten, skolan och besöksnäringen i kommuner och regioner och för att hela
landet ska leva.

Arbetets museum och ArbetSam anser avslutningsvis:
Det är av stor vikt att kraftigt Modifierat Vatten, KMV, och undantaget Mindre Strängt Kvalitetskrav,
MSK, används och att de undantag som medges i EU:s vattendirektiv kommer att användas fullt ut.
Att det även är av stor vikt att natur- och kulturmiljövärden beaktas likvärdigt och stor hänsyn tas till
de sociala perspektiv som finns representerade.
Med vänliga hälsningar
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