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Abstract 
Under sommaren 2010 drabbades Chaniaregionen på Kreta av vattenbrist. Denna studie 
undersöker vad som har orsakat och bidragit till vattenbristen i Chania. Det har gjorts 
genom att bearbeta kvantitativa data och intervjua sex representanter för myndigheter 
och institutioner som är medvetna om regionens vattenproblematik. Nederbördens 
ojämna fördelning i tiden i kombination med sommarsäsongens ökade efterfrågan på 
vatten, på grund av turismen och odlingen, samt en ineffektiv förvaltning av 
vattenresurser verkar ha medverkat till regionens vattenbrist. Klimatförhållanden i 
Chania har inte uppvisat någon markant förändring över tiden. Vattenkonsumtion inom 
den kommun- och jordbruksektorn överskrider inte regionens årliga genomsnittliga 
vattentillgång. En ineffektiv vattenpolitik så väl på privat som på kommunal nivå verkar 
vara avgörande för den vattenbrist som uppstått i Chania under sommaren 2010. 
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1 Inledning 
Vatten är en förutsättning för samhällets ekonomiska, teknologiska, sociala samt 
kulturella utveckling. Många antika civilisationer (bl.a. i Mesopotamien och i 
Medelhavsregionen), som utvecklade förmågan att hantera sina vattenresurser effektivt, 
förvandlades till välmående samhällen. De nutida samhällenas utveckling är fortfarande 
beroende av en effektiv vattenanvändning. 

Klimatvariationer i tid och rum resulterar till en ojämn fördelning av vatten. Dessa 
variationer i kombination med människans krav bidrar till en ständig förändring av 
vattenresurserna. Extrema klimatologiska fenomen (t.ex. torka, översvämningar) i 
samband med den människliga påverkan (t.ex. befolkningsökning, förändring av livsstil, 
vattenföroreningar och ineffektiv vattenanvändning) har gjort vattnet till en bristvara. 
Tillgången på vatten har varit orsaken till geopolitiska konflikter mellan länder som 
delar samma vattenresurser (t.ex. mellan Uzbekistans- och Turkmenistans- samt 
Kasachstans- och Kirgizistans tillrinningsområde i Centralasien som ingår i Aralsjön). 
Även inom ett land kan vattnet vara ojämnt fördelat, då den regionala variationen av 
evapotranspiration och nederbörd i kombination med befolkningstryck kan orsaka lokal 
vattenstress. Vattenresursernas kvantitet samt kvalitet bestäms således av nederbörd och 
avdunstning samt utnyttjande. 

Medelhavsregionen utgör ett karakteristiskt exempel på nederbördsvariation i tid och 
rum. Det framgår av figurer 2a och 2b som visar att den största nederbördsmängden 
förekommer under vintern medan somrarna är torra och varma. Dessutom får olika 
regioner inom Medelhavsområdet inte lika mycket nederbörd utan nederbörden är 
ojämnt fördelad i rummet. 

Vattenanvändningen är större på sommaren i Medelhavsregionen på grund av odlingen 
och de stora antalen turister som besöker regionen under den tiden. Detta tillsammans 
med en mindre nederbördsmängd ger en ökad påfrestning på vattenresurserna. En 
kombination av alla dessa faktorer resulterar i problem vad gäller vattenförsörjning i 
vissa Medelhavsområden. 

Kreta, Medelhavets femte största ö, uppvisar regional vattenstress på grund av 
klimatologiska samt människoskapade anledningar. En del av östra Kretas 
vattenresurser har drabbats såväl av torkan som av överexploatering (Lambrakis & 
Kallergis, 2001; Croke et al., 2000; Bonacci & Fistanic, 2006). Under sommaren 2010 
drabbades även en del av västra Kretas vattenresurser av vattenbrist.  Ett konstgjort 
vattenmagasin (Agiasjön), som ligger i Chaniaregionen vid nordvästra Kreta (figur 1), 
uppvisade extremt låg vattennivå. Dessutom utgjorde de vardagliga vattenavbrotten 
(p.g.a. vattenbristen), som inträffades under juli och augusti månad, ett allvarligt 
problem för regionens samhällen. 

1.1 Syfte  
I detta arbete avser jag att utreda vad som har orsakat och bidragit till vattenbristen i 
Chaniaregionen under sommaren 2010. Min undersökning fokuserar följaktligen till 
nedanstående frågeställningar: 

 Vilka är anledningarna till vattenbristen i Chaniaregionen under sommaren 
2010?  

 Vilken av dessa anledningar var den mest avgörande för vattenbristen? 
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Chaniaregionens ekonomi baseras på vattenberoende verksamheter (dvs. jordbruk och 
turism). Genom att hitta den mest avgörande anledningen till vattenbristen i 
Chaniaregionen skulle en upprepning av ett sådant problem kunna motverkas. Det 
betyder att regionen skulle kunna skyddas mot en framtida socioekonomisk kris. 
Resultatet av denna studie kan även vara relevant för problematiken kring vattenstress i 
Medelhavets övriga semiarida regioner som påminner om Chania. 

1.2 Avgränsningar 
Rumsligt har jag fokuserat på Chaniaregionen (dvs. den norra delen av Chanias län, 
figur 1). Med tanke på att Kreta betraktas som en av Medelhavets torrare regioner valde 
jag Chaniaregionen som arenan där samspelet mellan natur och människa skulle kunna 
analyseras. Dock analyserar jag även information som gäller andra delar av Kreta, för 
att få en helhetsbild kring problemområdet. Tidsmässigt koncentreras min undersökning 
till stor del på data som gäller de sista två - tre decennierna till och med 2010. För att 
Chaniaregionens vattentillgång skulle undersökas utifrån ett större tidsperspektiv har 
även äldre data beträffande nederbörden i denna region analyserats.   

    
 

 
 

                                             Chaniaregionen 

 
Figur 1. Karta över Chanias län, där den markerade regionen utgör Chaniaregionen (dvs. länets norra 
del). Chanias stad och Agiasjön har också markerats (Google Earth). Översiktskarta (övre vänstra hörnet) 
som visar regionens geografiska läge i förhållande till övriga områden av Grekland samt Kreta, är skapad 
med data från ESRI. 
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2 Bakgrunden kring vattenproblemen på Kreta 
Förståelse för Medelhavsklimat är en förutsättning för att vattenproblemen på Kreta ska 
kunna förklaras. Medelhavet är beläget mellan tre kontinenter (Europa, Afrika och 
Asien). Medelhavsklimat karakteriseras av milda fuktiga vintrar och långa, varma, torra 
somrar. Klimatet i Medelhavet uppvisar dock en spatial variation, där vissa 
Medelhavsregioner kännetecknas av ett (semi-) aritt klimat och andra av ett fuktigt 
klimat.  Nederbördsmängden är i allmänhet mindre i de södra och östra regionerna 
(figurer 2a och 2b). Dessutom tenderar temperaturen att öka i länderna som ligger i 
Medelhavets södra och östra områden, medan den uppvisar en minskning i de norra och 
västra regionerna. Denna rumsliga variation av klimatet resulterar i att vattenresurserna 
är relativt rikliga i de norra länderna och knappa i de södra samt östra länderna av 
Medelhavet (Tsiourtis, u.å.).  

Figurer 2a och 2b visar den genomsnittliga nederbördsmängden i Europa (så väl på 
vintern som på sommaren) under åren 1960-1998. Den ojämna fördelningen av 
nederbörd i både tid och rum kan observeras i Medelhavsregionen. Figurer 2a och 2b 
visar att ju längre österut i den europeiska Medelhavsregionen man befinner sig desto 
mindre blir nederbördsmängden (med undantaget södra och östra Spanien som får liten 
nederbörd trots att det ligger på Medelhavets västra sida). Nederbördens regionala 
variation är även markant inom enskilda Medelhavsländer. (T.ex. förekommer det stora 
regionala skillnader mellan norra och södra Italien samt mellan västra och sydöstra 
Grekland speciellt under sommaren). Figur 2b visar även att alla Medelhavsländer 
karakteriseras av en nederbördsminskning under sommaren. Dessutom är skillnaden 
(beträffande nederbördsmängden) mellan Medelhavets västra och östra länder mer 
markant under sommaren än under vintern (med undantaget södra Spanien). 

Trots att vattenresurserna är knappa i många Medelhavsregioner, utgör konstbevattnat 
jordbruk, som praktiseras (tack vare det gynnsamma klimatet) i alla Medelhavsländer, 
en stor näring. Dessutom stöds ländernas ekonomi av turismen. Tsiourtis (u.å.) skriver 
att befolkningsmängden, som anses vara stor i vissa Medelhavsländer, förväntas att 
ytterligare öka till 2025. Samtidigt kommer mängden turister som besöker regionen 
under sommaren att bli större. Tsiourtis betonar att det beräknade antalet turister som 
ankom till Medelhavsländer under 1996 var 176 miljoner. Detta antal uppvisar en 
ökningstakt av 2-3 % per år och därför uppskattas antalet turister som kommer att 
besöka Medelhavsländerna under 2025 till 290-355 miljoner. Resultatet blir att 
vattenefterfrågan per invånare kommer att höjas markant. De Stefano (2004) uppskattar 
att varje turist i Medelhavsregionen förbrukar mellan 300 och 800 liter vatten per dag, 
dvs. 0,3 - 0,8 kubikmeter per dag (m3/dag).  

En kombination av alla dessa faktorer samt effekter av klimatförändringarna skulle 
kunna ytterligare påverka de knappa vattenresurserna i Medelhavsregionen och resultera 
i problem vad gäller vattenförsörjning i vissa av områdena. Figur 3 visar de förväntade 
framtida effekterna av klimatförändringar i olika EU regioner enligt en sammanställning 
av European Commission (2009). Medelhavsregionen utgör ett område där effekterna 
av en klimattrend med ökade temperaturer och minskade nederbörd kommer att skapa 
även torrare förhållanden samt stigande risk för ökenspridning.  

Tsiourtis (2002) anser att det är nästan omöjligt att förutse klimatförändringens framtida 
effekter i Medelhavsregioner och nå tillförlitliga slutsatser, eftersom det förekommer en 
variation av lokala klimattrender i dessa regioner. Dock överensstämmer hans 
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undersökning kring klimatförändringarnas effekter på Medelhavsregion med effekterna 
som avbildas i figur 3. 

 

 
Figurer 2a och 2b. Karta över nederbördens rumsligt och tidsmässigt ojämna fördelning i Europa under 
perioden 1960-1998. Figur 2a visar nederbördsvariation i Europa under vintern. Figur 2b visar 
nederbördsvariation under sommaren. Det markerade området visar Medelhavsregionen, vilken tas upp i 
kapitel 2. Källa: Global Resource Information Database (GRID)-Europe, United Nations Environment 
Programme, UNEP (2007). 

2a) 

2b) 
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Figur 3. Prognoser kring de tänkbara effekterna av klimatförändringar  

i olika EU regioner (European Commission, 2009) 

2.1 Kretas geografi och klimat 
Kreta, är beläget vid södra kanten av Egeiska havet, i Sydöstra Grekland (35.21°N 
24.91°Ö). Ön utgörs av fyra länsstyrelser (Heraklion, Lasithi, Rethimno och Chania). 
(Hellenic Republic Region of Crete, 2010). 

Kreta betraktas som en semiarid region påverkad av torkan som karakteriserar östra 
Medelhavet. Öns geografiska position och morfologi bidrar dock till skapandet av 
lokala effekter beträffande väder och mikroklimatiska förhållanden. Kretas topografi 
präglas av tre stora bergskedjor, Idi (2456 m ö.h.), Leuka Ori (2453 m ö.h.) och Dikti 
(2148 m ö.h.) (som även utgör öns viktigaste karstakvifärsystem), medan låglandet 
(<200 m ö.h.) täcker 40 % av öns totala yta (Voudouris et al., 2006). På Kreta uppstår 
stora regionala klimatologiska skillnader på grund av öns komplexa vertikala och 
horisontella utbredning. Därför skiljer sig nederbördsmängd från en region till en annan. 
Den största årliga nederbördsmängden förekommer i västra delen av ön, medan den 
lägsta nederbördsmängden noteras i östra kustregionen (Voudouris et al., 2006; 
Chartzoulakis et al., 2001). De östra, låga och kustnära regionerna får relativt liten 
nederbörd (300-700 mm/år) medan slätterna samt regionerna som ligger närmare 
bergskedjor upplever relativt mycken nederbörd (700-1000 mm/år). I de sistnämnda 
områdena är jorden bördig och klimatet gynnar jordbruk. Av Kretas totala yta 
(8 335 km2) utgör ca 3205 km2 jordbruksmark (Greek Statistics, 2001). 

Nederbördsvariationen på Kreta är både rumslig och tidsmässig. Ungefär 70 % - 80 % 
av den totala årliga nederbörden inträffar tre till fyra månader under vintern, medan en 
förlängd period av torka pågår under ca sex månader från maj till oktober 
(Chartzoulakis et al., 2001). 

Öns temperatur visar också en stor variation, vilket innebär att den södra delen av Kreta 
är varmare än den norra. Under perioden från maj till augusti, ökar temperaturen från 
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kusten till fastlandet och särskilt på slätterna. På vintern faller de lägsta temperaturerna 
knappast under 0 oC vid slätterna, medan temperaturen under sommaren kan stiga över 
41 oC i låglandet. (Chartzoulakis et al., 2001) 

Kretas totala befolkningsmängd uppskattas till 607 500 invånare (Eurostat, 2008). Den 
bofasta befolkningen på Kreta har inte uppvisat någon markant förändring under de sista 
15 åren. Enligt Eurostat (2010) var den bofasta befolkningen på Kreta under 1995 ca 
567 600 invånare. Däremot brukar öns befolkningsmängd öka markant under 
sommaren, på grund av det stora antalet turister som besöker regionen. Turistindustrin, 
vilken kräver stora mängder vatten, uppvisar maximal vattenförbrukning under 
sommarens högsäsong (Chartzoulakis et al., 2001).   

2.2 Vattentillgång och vattenförbrukning på Kreta 
Kreta är beroende av sina egna begränsade vattenresurser. Öns vattentillgång begränsas 
av nederbördsmängden, vilken varierar både rumsligt och tidsmässigt. Även om öns 
genomsnittliga nederbördsmängd i allmänhet är tillfredställande (ca 900 mm/år) bidrar 
endast 14 % av nederbörden till påfyllning av grundvatten, medan 65 % avdunstas på 
grund av den rikliga mängden solstrålning (ca 11,5 timmar under sommaren och 5,5 
timmar under vintern) och de höga temperaturerna. Dessutom hamnar 21 % av den 
totala nederbördsmängden (i form av avrinning) i havet (Chartzoulakis et al., 2001). 
Den potentiella vattenmängden på Kreta uppskattas till 2 650 miljoner kubikmeter per år 
(Mm3/år) av vilken endast 485 Mm3/år används. Det tillgängliga vattnet är fördelat på både 
yt- och grundvatten. Den största delen (87 %)av det vatten som används på Kreta kommer 
dock från grundvattnet (Chartzoulakis et al., 2001).  

Figur 4 visar den procentuella vattenförbrukningen inom jordbruks-, industri- samt 
kommunala sektorn på Kreta . Det är påtagligt att den största delen av Kretas 
tillgängliga vatten används inom jordbruket (84,5 % dvs. 409,825 Mm3/år ).  

 

 
Figur 4. Vattenförbrukning på Kreta. Data från Chartzoulakis et al. (2001). 

84,5%  
Jordbruksektor

12%  
Kommunal 

sektor

3,5% 
Industrisektor

Vattenanvändning på Kreta
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2.3 Tidigare forskning kring vattenbrist  
McKinney och Schoch (2003) skriver att vattenbrist kan förekomma när en regions 
vattentillgång är otillräcklig för att regionens vattenefterfrågan1

figur 3

 ska täckas. Idag 
betraktas vattenbristen som ett regionalt problem på grund av den ojämna fördelningen 
av vatten mellan olika regioner i världen. Dock innebär det inte att länder som 
nuförtiden uppvisar vattenöverskott inte kan uppvisa vattenbrist i framtiden. (McKinney 
och Schoch, 2003) Prognoser kring de tänkbara effekterna av klimatförändringar i den 
europeiska Medelhavsregionen ( ) utgör ett karakteristiskt exempel på sådana 
förändringar. 

Förutom klimatologiska faktorer som kan orsaka vattenbrist, diskuterar Nachmani 
(2000) faktorer som relateras till vattenförbrukning och som också kan resultera i 
vattenbrist. Enligt Nachmani (2000) är en regions vattenefterfrågan beroende av 
befolkningsmängd (dvs. en befolkningsökning ökar kravet på olika vattentjänster som 
t.ex. odling). Nachmani (2000) betonar även att människans aktivitet kan allvarligt 
skada vattenresurserna i regioner som upplever långa perioder av torka, och följaktligen 
bidrar till vattenbrist. På grund av en obetänksam uppumpning av vatten dräneras 
många akvifärer ofta till den punkt där grundvattennivån ligger under havsytan. Detta 
leder till att havsvatten tränger in i akvifärerna. Föroreningar från industrier och 
jordbruk kan också tränga in de redan av saltvatteninträngning drabbade akvifärerna. 
Dessutom förhindras infiltration av vatten i många (semi-)arida regioner, eftersom stora 
arealer har täckts av asfalt och betong. (Nachmani, 2000) 

Nachmani (2000) påstår också att ett stort antal länder som upplever vattenbrist har 
misslyckats med att effektivt förvalta sina vattenresurser och i stället tenderat att anta en 
slösaktig vattenpolitik (dvs. oekonomiska bevattningsmetoder, gratis vattenförsörjning 
inom jordbrukssektorn, läckande rörledningar som förlorar från 30 till 50 % av sitt 
vatten längs vägen m.m.) 

Enligt Nachmani (2000) kan en permanent vattenbrist ha katastrofala effekter på en 
regions ekonomi. Samhällen kan tvingas överge sina jordbruksbaserade ekonomier och 
traditionella levnadssätt, vilket kan vålla allvarliga socioekonomiska kriser. Dessutom 
kan vattenbrist orsaka geopolitiska konflikter om vatten. Dessa konflikter behöver inte 
begränsas till en region eller till och med en världsdel. Nachmani (2000) påstår att 
Indien och Bangladesh, Egypten och Etiopien samt Israel och dess grannar för 
närvarande är engagerade i kompromisslösa vattenkonflikter.  

2.3.1 Torka, överexploatering, vattenstress - Ett exempel på regioner exponerade 
för vattenbrist på Kreta  

En del av Kretas landskap är exponerat för vattenbrist. Lambrakis och Kallergis (2001) 
skriver att grundvattnet i Malias och Gouves kustakvifärer vid nordöstra Kreta (figur 5) 
har minskat på grund av en lång period av torka 1980-1990 samt ett kontinuerligt uttag 
av vatten. Dessutom har saltvatteninträngning noterats. Enligt Lambrakis och Kallergis 
(2001) har både grundvattnets kvantitet och kvalitet drabbats i dessa områden p.g.a. en 
icke effektiv förvaltning av vattenresurser. Även om uttag av grundvatten skulle 
                                                 
1 Med begreppet vattenefterfrågan menas det normala kravet på vatten inom alla sektorer (jordbruk, 
kommunal, industri). Detta är följaktligen den nödvändiga vattenefterfrågan, oberoende av vattenbrist, 
vilken krävs för att täcka vattenbehov inom varje sektor. Vattenefterfrågan är ibland större än den 
verkliga vattenanvändningen som kan variera från år till år och kan påverkas av en eventuell vattenbrist.   
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avbrytas, krävs extremt lång tid, dvs. 8000 -10.000 år, för att Gouves akvifär ska 
återställas. Å andra sidan uppskattas återställningstiden för Malias akvifär upp till 15 år, 
vilket beror på akvifärens kapacitet och påfyllningstakt (Lambrakis & Kallergis, 2001).  
Tillämpning av en nederbörds- och avrinningsmodell i Messaradalen (som ligger på 
södra sidan av central-östra Kreta, figur 5, och utgör både ett flodområde och öns 
viktigaste jordbruksregion), har visat att dalen är vattenstressad. Modellen indikerar att 
dalens yt- och grundvattensresurser är väldigt känsliga mot klimatvariationer, medan 
grundvattnets nivå visar en naturlig sänkning med 10 m under perioder av torka. Under 
de senaste åren har grundvattnets nivå visat en sänkning med 20 m vilket tycks vara ett 
resultat av torka i kombination med ökad konstbevattning på grund av brist på 
nederbörd (Croke et al., 2000; Diakopoulos et. al, 2005). 

Almyros grundvattenuttag i karst är väsentlig för Heraklion, Kretas största stad, som 
finns i detta område (figur 5). Dock har saltvatteninträngning uppstått i Almyros akvifär 
p.g.a. långa torra perioder. Enligt Bonacci and Fistanic (2006) börjar 
saltvatteninträngningen när perioden av torka startar och pågår under tio månader. 
Sötvatten flödar två månader i akvifären under den regniga vinterperioden. Vattnets 
salinitet är mycket hög under sommaren, då Heraklions vattenbehov är störst på grund 
av turistsäsongen. Därmed finns det ingen möjlighet att Heraklion ska få vattentillförsel 
från Almyros karstakvifär under sommaren (Bonacci & Fistanic, 2006). 

De fyra regioner (figur 5) som ligger i närheten av Heraklion är exempel på regional 
vattenbrist som upplevs på Kreta idag.  

 
Figur 5. Kartan visar vattenstressade områden på Kreta. 

 

2.4 Chaniaregionen 
Studieområdet (figur 1) utgör den norra delen av Chanias län och är beläget vid 
nordvästra sida av Kreta. Det gränsar till Rethymnos län i öster, till kretensiska havet i 
norr och till bergkedjan Leuka Ori i söder. Regionen utgör ett av öns mest tätbefolkade 
områden. Befolkningsmängden i Chanias län uppskattas till ca 148 450 invånare (Greek 
Statistics, 2001). I slutet av 1990-talet började turistindustrin utvecklas markant i detta 
område och idag utgör Chaniaregionen en av Greklands mest populära destinationer. 
Detta bidrar starkt till regionens totala inkomst. Förutom turistindustrin förstärks 
Chaniaregionens ekonomi av jordbruk (Briassoulis, 2003; Lydakis et al., 2006).   
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2.4.1 Regionens hydrologi 
När det gäller vatten kan Chanias län betraktas som det rikaste länet på Kreta. Enligt 
Vozinakis (2010) uppskattas länets totala vattenmängd till ca 2500 Mm3/år av vilka ca 
56 % återvänder till atmosfären genom evapotranspiration. Av det tillgängliga vattnet 
(dvs. ca 1100 Mm3/år) utnyttjas endast 130 Mm3/år, medan resten av vattnet hamnar i 
havet. Dessutom utgörs ca 60-65 % av vattnet, som används i Chanias län, av 
grundvatten som pumpas upp genom 250 borrhål (Vozinakis, 2010). Lampathakis 
(2010) förklarar dock att grundvattnet i Chaniaregionen utnyttjas endast under 
sommarsäsongen, då ytvattnet minskar på grund av torka samt ökad avdunstning.   

Vozinakis (2010) uppskattar den tillgängliga vattenmängden i Chaniaregionen till ca 
380 Mm3/år. Dock utnyttjas endast 85 Mm3/år av den (dvs. ca 22,4 %) medan resten av 
vattnet hamnar i havet.  

Enligt Vozinakis (2010) omfattar Chaniaregionen tre avrinningsområden (figur 6) med 
floderna Tauronitis, Keritis och Koiliaris, som har sitt ursprung i Leuka Ori. Såväl 
grundvatten som den största delen av ytvattnet i Chaniaregionen har sitt ursprung i 
bergskedjan Leuka Ori. En betydande del av berget består av karbonatkalksten, vilken 
kan betraktas som en svamp för regn och snöfall. En del av grundvattnet från Leuka Ori 
överförs till ett komplext system av karstakvifärer, och slutligen väller det upp i 
Chaniaregionen genom flera vattenkällor (p.g.a. förkastningar). Dock rinner en mängd 
grundvatten (vilken inte kan uppskattas) i Soudaviken, som ligger i närheten av Chanias 
stad . 

Agias och Mesklas vattenkällor, som ligger på sydvästra sidan av Chanias stad i 
Keritisflodens avrinningsområde, tillför Chaniaregionen en av de största 
vattenmängderna i Grekland (källornas genomsnittliga vattenleverans uppskattas till ca 
90,5 Mm3/år totalt), vilken används såväl för vattenförsörjningen av regionens 
befolkning som för bevattningen av de lokala odlingsmarkerna. Dock påverkas 
källornas vattentillförsel av nederbördsmängden, vilket innebär att deras vattenleverans 
avtar under de torra månaderna samt åren. (Vozinakis, 2010; Kanta, 2009) Av den totala 
vattenmängden som väller upp från vattenkällorna hamnar nästan halva mängden i 
havet genom vattendrag, eftersom den inte kan utnyttjas helt under vinterperioden då 
regionens vattenbehov minskar, och det finns ett överskott på vatten. Resultatet blir att 
uttag av grundvatten är nödvändigt på somrarna (då källornas vattenleverans avtar) så 
att regionens vattenbehov, som ökar under sommarsäsongen, kan täckas. (Lydakis et al., 
2006; Vozinakis, 2010; Soupios, 2010; Kanta, 2009)  

Enligt Kanta (2009) kan antagandet att det förekommer en större mängd grundvatten 
utgå från den årliga dräneringen av källorna. Med tanke på att i avrinningsområdet där 
källorna är belägna finns tre borrhål, ett i området Myloniana med en kapacitet på ca 
700 m3/h och två i området Fournes med kapacitet på ca 260 m3/h, nås slutsatsen att 
källornas vattenflöden skulle kunna vara betydligt större, om brunnsborrning inte hade 
skett i Chaniaregionen (Kanta, 2009). Att en underjordisk, långtidsvattenreservoar i 
karst med outforskade geometriska och hydrauliska egenskaper finns i det studerade 
området bör dock hållas i åtanke. Leuka Oris djupa grundvattensmagasin är svårt att 
undersöka på grund av karstsystemets komplexitet. Det som dock bör betonas är att allt 
grundvatten som används i Chaniaregionen kommer från de ytliga vattenmagasinen som 
ligger ovan de djupa och bestäms av grundvattenytans lägsta och högsta nivå inom ett 
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hydrologiskt år . För närvarande har regionens vattenmyndigheter inte den lämpliga 
utrustningen för att pumpa upp vatten ur akvifärsystemets djupa grundvattenmagasin, 
som ligger i större djup än de befintliga borrhålen (Vozinakis, 2010; Kanta, 2009; 
Lampathakis, 2010).  

2.4.2 Agiasjön 
Agiasjön är ett konstgjort vattenmagasin, skapat i avrinningsområdet av bifloden 
Xekolomenos som mynnar i floden Keritis. Keritis fortsätter norrut och mynnar i 
kretensiska havet. Sjön förses med vatten från Agias vattenkällor och bifloden 
Xekolomenos. Agiasjön skapades år 1928 genom byggandet av en damm, så att el 
kunde produceras. Idag används inte sjön för elproduktion utan utgör ett 
rekreationsområde. Vattnet som samlas i vattenmagasinet förvaltas av Western Crete 
Development Organisation och en del av det kan användas inom jordbruksektorn. Sjön 
är ca 4 m djup och dess totala vattenmängd uppskattas till ca 208 000 m3. Dock kan 
dess vattennivå variera beroende på Chaniaregionens årliga klimatförhållanden samt 
vattenbehov. Sjön ingår i nätverket Natura 2000, eftersom den utgör ett hem för många 
endemiska fågel-, växt- och kräldjurarter. Dessutom besöker ett stort antal flyttfåglar 
Agiasjön varje år. För att denna hydrobiotop ska vara trygg, bör sjöns vattennivå inte 
vara under 2 m. (Vlastos, 2009; Vozinakis, 2010) 

 
Figur 6. Karta över avrinningsområden i Chanias län, där Chaniaregionens tre 
avrinningsområden benämnas (Vozinakis, 2010). 

 

2.4.3 Problembeskrivning 
Under sommaren 2010 kunde efterfrågan på vatten i Chaniaregionen varken täckas av 
källornas vattentillförsel eller av borrhålens kapacitet, medan grundvattenytan i 
Myloniana för första gången uppvisade en sänkning på 2 m (Lampathakis, 2010). Under 
juli och augusti månad skedde ett stort antal vattenavbrott som drabbade regionens 
kommunal- och jordbrukssektor. Dock fick den kommunala sektorn företräde till 
vattentillförseln p.g.a. det stora antalet turister som befann sig i Chaniaregionen under 
den tiden.  Stora mängder vatten pumpades emellertid ur Agiasjön för att en del av 
odlingarna skulle bevattnas. Resultatet blev att sjön fick extremt låg vattennivå (figur 7) 
och många djurarter tvingades lämna området. (Vozinakis, 2010; Lampathakis, 2010; 

Tauronitis Keritis 

Koiliaris 
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Soupios, 2010; Chartzoulakis, 2010). Chanias media pratade om torkan samt 
klimatförändringarnas katastrofala effekter på regionens ekonomi. Jag besökte 
studieorådet i slutet av oktober 2010. Figur 8 visar att Agiasjöns vattennivå har stigit. 
Dessutom tillfördes Chaniaregionen vatten utan problem under perioden jag var där.   
 

 
Figur 7. Bilden visar Agiasjöns extremt låg vattennivå den 17 juli 2010 (Maridakis, 2010) 

 

 

 
Figur 8. En panoramabild över Agiasjön den 25 oktober 2010 
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3 Metod och data 
Den första frågan arbetet avser att besvara är orsaker till den vattenbrist som uppstod i 
Chaniaregionen under sommaren 2010. Den andra frågan vilken den mest avgörande 
orsaken är.  

3.1 Utredning av de potentiella anledningarna till vattenbristen 
Enligt kapitel 2 kan vattenbrist i Chania ha orsakats såväl av anledningar relaterade till 
regionens vattentillgång (dvs. otillräcklig nederbörd i kombination med hög 
evapotranspiration) som av anledningar relaterade till regionens vattenförbrukning (dvs. 
stor vattenkonsumtion inom jordbrukssektorn, stor vattenanvändning inom den 
kommunala sektorn under turismsäsongen, ineffektiv förvaltning av vattenresurser). 
Orsaker som relateras till regionens vattentillgång framgår till största delen genom en 
bearbetning av sekundära klimatologiska (kvantitativa) data. Dessutom har kvalitativa 
data kring nederbördsförändring i Chania under de sista åren insamlats genom 
semistrukturerade intervjuer av sex representanter för myndigheter och institutioner som 
är medvetna om regionens vattenproblematik. Orsaker som förbinds med regionens 
vattenförbrukning framgår till stor del av intervjumaterialet. Sekundära kvantitativa och 
kvalitativa data relaterade till regionens turism och jordbruk har också varit till nytta.  
 
Min metod är följaktligen att sammanställa kvantitativa och kvalitativa data över 
regionens vattentillgång och vattenförbrukning baserade på klimatologiska respektive 
kommunala datakällor. Alla kvantitativa data som har framställts i denna undersökning 
har kombinerats med kvalitativt material, dvs. intervjupersonernas syn på anledningar 
till vattenbristen i Chaniaregionen. Vattenförvaltningen i studieområdet har undersökts 
endast genom kvalitativt intervjumaterial. Jag har följaktligen undersökt med intervjuer 
vilka faktorer som anses vara viktiga anledningar till den vattenbrist som observerats för 
att dra en slutsats om uppfattningar och mätdata stöder varandra. Tabell 1 visar vilka 
data har använts samt deras förekomst. 
 
I motsats till nederbördsdata har det varit omöjligt att få fram konkreta 
evapotranspirationsdata för varje tidsperiod som undersökts. Därför har data beträffande 
den genomsnittliga evapotranspirationen per månad samt per år under tidsperioden 
1961-1990 utnyttjats. Jag antog således att evapotranspiration inte har förändrat över 
tiden, vilket delvis kan vara korrekt eftersom varken temperaturen eller 
vegetationsmönster har markant förändrat i Chania regionen under de tidsperioder som 
tas upp (Meteorologiska stationen i Chanias stad, 2010; Meteorologiska stationen i 
Omalos, 2010; Aquastat Climate Info Tool, 2010; Vandoulaki 2010; Lampathakis 2010; 
Vozinakis, 2010). Dessutom förstår jag att estimering av evapotransprirationen kan 
variera beroende på metoden som används för att beräkna den. De 
evapotranspirationsdata som jag hade tillgång till kommer från Food and Agriculture 
Organization (FAO) och gäller reference evapotranspiration (ETo).  

Programmet ArcGIS har använts som verktyg för att utsträckning, samt kategorier av 
odlingar i den undersökta regionen, ska avbildas. Eftersom informationen som hämtats 
från kartframställningen är ganska generell, har även tilläggsdata för odlingstyper och 
deras vattenkrav samt vattenförvaltning inom konstbevattningen utnyttjats. 
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    Tabell 1. Data som har insamlats och bearbetats 
Data Källa 

Månads- samt årlig nederbörd i 
Chanias stad över tidsperioden 1931-
1999 . 

Soupios, P., Asc. Professor, Department of Natural Resources & 
Environment, Technological Educational Institute of Crete. 
(Personlig kontakt 2010-10-26) 

Nederbörd i Omalos över perioden 
1993-1999 

Soupios, P., Asc. Professor, Department of Natural Resources & 
Environment, Technological Educational Institute of Crete. 
(Personlig kontakt 2010-10-26) 

Nederbörd  i Omalos under året  2009 Meteorologiska stationen i Omalos (2010) 

Nederbörd i Chanias stad under året 
2009 Meteorologiska stationen i Chanias stad (2010) 

Årlig genomsnittlig nederbörd i 
Herakakion över perioden 1955-1999 Hellenic National Meteorological Service (2010) 

Månads- samt årlig genomsnittlig 
reference evapotranspiration (ETo) i 
Chanias stad under perioden 1961-
1990 

FAO:s informationssystem om vatten och jordbruk, Aquastat 
Climate info tool (2010) 

Årlig genomsnittlig  reference 
evapotranspiration  (ETo) i Omalos 
under perioden 1961-1990 

FAO:s informationssystem om vatten och jordbruk, Aquastat 
Climate info tool (2010) 

Utsträckning samt olika kategorier av 
odlingsmark i Chaniaregionen 

Databasen Corine Land Cover 2000. 

Dr. Chartzoulakis, K., Director, Institute for Olive Tree and 
Subtropical Plants of Chania (Personlig kontakt 2010-10-27) 

Vattenkravet av Chaniaregionens 
olika odlingar 

Dr. Chartzoulakis, K., Director, Institute for Olive Tree and 
Subtropical Plants of Chania (Personlig kontakt 2010-10-27) 

Årliga turistankomster på Kreta under 
perioden 2000-2008 Databasen Eurostat (2010) 

Månadens turistankomster i Chania 
regionen under året 2007 Grekiska databasen beträffande turismen, Xenios Dias (2010) 

Årlig genomsnittlig vattenanvändning 
i Chaniaregionen 

Dr. Vozinakis K., Hydrogeolog, Chanias länsstyrelsens 
avdelning för vattenresurser (Personlig kontakt 2010-10-29) 

Kvalitativa data beträffande 
anledningar till vattenbristen i 
Chaniaregionen 

Charitakis, G., Work Operation Director, Water Resources 
Department, Western Crete Development Organization 
(Personlig kontakt 2010-10-27). 

Dr. Chartzoulakis, K., Director, Institute for Olive Tree and 
Subtropical Plants of Chania (Personlig kontakt 2010-10-27). 

Lamphathakis, I., Geolog, Water Resources Department, 
Western Crete Development Organization (Personlig kontakt 
2010-10-25). 

Soupios, P., Asc. Professor, Department of Natural Resources & 
Environment, Technological Educational Institute of Crete. 
(Personlig kontakt 2010-10-26). 

Vandoulaki, J., GIS, Water Resources Department, Western 
Crete Development Organization (Personlig kontakt 2010-10-
25). 

Dr. Vozinakis K., Hydrogeolog, Chanias länsstyrelsens 
avdelning för vattenresurser (Personlig kontakt 2010-10-29) 
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De sekundära kvantitativa data som har använts är inte absoluta utan de kan ha 
förändrats genom tiden. Olika typer av fel kan också ha förekommit under mätningen av 
kvantitativa data. Dock har jag försökt minimera felkällor i det kvantitativa materialet 
genom att använda data från etablerade organisationer. 

När det gäller personer som intervjuades, önskade jag även prata med en representant 
för jordbrukare men han var inte tillgänglig på grund av ett hälsoproblem. Jag 
kontaktade även regionens miljöorganisationer men det var omöjligt att boka en tid. 
Mitt undersökningsresultat kunde kanske ha sett annorlunda ut om jag hade träffat 
representanter för jordbrukarna och miljöorganisationerna. 

3.2 Utredning av den mest avgörande anledningen för vattenbristen  
Utvärdering av anledningar till vattenbristen som uppstått i Chaniaregionen under 
sommaren 2010, har delvis genomförts genom de semistrukturerade intervjuerna av 
representanter för myndigheterna och institutionerna som är medvetna om regionens 
vattenproblematik. Enligt min uppfattning kan en analys av de potentiella anledningarna 
till vattenbristen bättre göras i en intervjusituation, där det finns möjlighet att diskutera 
hur personen som intervjuas resonerar. Å andra sidan ställer en utvärdering krav på 
kvantifiering av det insamlade kvalitativa materialet. Därför har intervjupersoner fått 
fylla i en enkät, där de betygsatte varje potentiell anledning till vattenbristen (bilaga 1). I 
fortsättningen har intervjupersonernas betygsättning per anledning samlats och 
medianen för varje anlednings olika betyg räknats ut.  

Om mitt utvärderingsresultat endast baserades på intervjuerna och enkäten skulle det 
kunna betraktas som ofullständigt, eftersom jag gjorde ett urval av nyckelpersoner, vilka 
användes som källor för denna undersökning. För att ett stort antal personer skulle 
intervjuas och fylla i enkäten krävdes mycket mer tid än en vecka, vilken var min tidram 
beträffande fältarbete. Den mest avgörande anledningen för vattenbristen i 
Chaniaregionen har spårats genom att jämföra respondenternas svar med resultat av 
andra studier samt med resultat av min egen undersökning av kvantitativa data. På detta 
sätt kan mitt utvärderingsresultat betraktas som tillförlitigt, eftersom den baseras på en 
triangulering av olika resultat som framkommer utifrån varierande metoder. 

4 Resultat 
4.1 Vattentillgång 
Flertalet intervjuade personer anser att nederbördsmängden har minskat markant i 
Chaniaregionen under åren 2008-2010 (Lampathakis, 2010; Charitakis, 2010; 
Chartzoulakis, 2010; Vandoulaki, 2010). En del av respondenterna konstaterar dock att 
nederbördsmängden inte har förändrats betydligt utan snöfallet verkar ha minskat 
(Soupios, 2010; Vozinakis, 2010). Det ledde till att snön i Leuka Ori smälte ganska 
tidigt under 2010 (dvs. i början av april i stället för slutet av maj). Resultatet blev att det 
bortsmälta vattnet nått Chaniaregionen tidigare än vanligt (dvs. i slutet av maj). 
Eftersom regionens vattenbehov brukar vara mindre under maj och juni än under juli 
och augusti månad, hamnade en stor del av vattnet i havet utan att utnyttjas (Soupios, 
2010).  

För att få en helhetsbild av nederbördsförändring över tiden i Chaniaregionen 
undersökts nederbördsdata från meteorologiska stationen i Chanias stad som 
registrerades under åren 1931-1999. (Att data som gäller åren 1941-1944 saknas bör 
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dock nämnas). Dessutom beräknades medelvärdet av regionens årliga nederbördsmängd 
under fem olika tidsperioder, var 13 år från 1931 till 1999 (figur 9 och figur 10). 

 

 
Figur 9. Data: Årliga nederbörden i Chanias stad över perioden 1931-1999 (Soupios, 2010). 

 
Figur 10.  Data: Årliga nederbörden i Chanias stad under åren 1931-1999 (Soupios, 2010). 

 

Figur 9 visar att nederbördsmängden i Chaniaregionen uppvisade en stor variation från 
år till år under tidsperioden 1931-1999, med minimalt värde under 1975 (121,3 mm/år) 
och maximalt värde under 1954 (1000 mm/år). Dessutom visar figur 10 en nedgång i 
regionens årliga genomsnittliga nederbördsmängd under fem olika perioder från 1931 
till 1999, vilken inte kan betraktas som extrem (dvs. nederbörden fluktuerades mellan 
700 och 500 mm/år ). Dock blev denna nedgång större under de sista två perioderna 
(1974-1986 och 1987-1999), dvs. nederbördsmängden minskade till mindre än 600 
mm/år och nådde 500 mm/år.  

För att undersöka nederbördens tidsmässigt ojämna fördelning i Chaniaregionen, 
beräknades månadens genomsnittliga nederbörd (under åren 1931-1999) i Chanias stad 
och jämfördes med månadens genomsnittliga evapotranspiration (under åren 1961-
1990) i samma område (figur 11). Det är påtagligt att även om nederbördsmängden är 
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tillfredställande, förekommer en markant vattenstress i Chaniaregionen under 
sommaren, då evapotranspirationen är betydande och nederbörden extremt låg. 

 

 
Figur 11. Data: Månadens nederbörd i Chanias stad under åren 1931-1999 (Soupios, 2010). Månadens 
genomsnittliga reference evapotranspiration i Chanias stad under åren 1961-1990  (Aquastat Climate Info 
Tool, 2010) 

 

Eftersom Chaniaregionens vattenresurser är beroende av vattnet som lagras i Leuka Oris 
karstakvifärer, har den årliga genomsnittliga nederbördsmängden i området Omalos, 
som ligger i närheten av bergkedjan, under åren 1994-1999 beräknats. Områdets årliga 
genomsnittliga nederbörd under 1994-1999  jämfördes med dess årliga genomsnittliga 
evapotranspiration under 1961-1990. Dessa data jämfördes med den årliga 
genomsnittliga nederbördsmängden samt evapotranspirationen beträffande samma 
tidsperioder (dvs. 1994-1999 och 1961-1990) i Chanias stad (figur 12). Enligt figur 12 
är Chanias årliga genomsnittliga evapotranspirationsmängd betydligt större än dess 
årliga genomsnittliga nederbördsmängd under 1994-1999. Nederbördsmängden i 
området nära Leuka Ori var också mycket större än i Chanias stad, vilket visar 
nederbördens rumsliga, ojämna fördelning i Chanias län. Dessutom var 
evapotranspirationen i Leuka Ori betydligt mindre än nederbördsmängden.   
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Figur 12. Data: Nederbörden i Chanias stad och i Omalos under åren 1994-1999 (Soupios 2010).  Årliga 
genomsnittliga evapotranspirationen i Chanias stad och i Omalos över perioden 1961-1990 (Aquastat 
Climate Info Tool, 2010) 

Med tanke på att vattenbristen i Chaniaregionen uppstått under sommaren 2010 
undersöktes även den totala nederbördsmängden under 2009 både i Chanias stad och i 
Omalos (figur 13). Dessutom jämfördes månadens nederbördsmängd under 2009 i 
Chanias stad med månadens genomsnittliga nederbördsmängd under 1931-1999 i 
samma område för att se om det finns någon markant förändring (figur 14).  

Figur 13 visar att Chanias totala nederbördsmängd under 2009 inte har minskat i 
jämförelse med föregående år utan den är större än den årliga genomsnittliga 
nederbörden under tidsperioder 1974-1986 och 1987-1999 som avbildas i figur 10. 
Dessutom uppvisar nederbörden i Leuka Ori en ökning i jämförelse med figur 12, vilket 
kan betraktas som en positiv insats för Chaniaregionens vattenresurser som har sitt 
ursprung i Leuka Ori. 

 

 
Figur 13. Data: Nederbörden i Chanias stad och i Omalos över 2009 (Meteorologiska stationer i Chanias 
stad och i Omalos, 2010) 
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Figur 14. Månadsnederbörd i Chanias stad över tidsperioden 1931-1999 (Soupios 2010) och 
månadsnederbörd i Chanias stad under 2009 (Meteorologiska stationen i Chanias stad, 2010) 

 

Figur 14 visar att nederbörden per månad i Chania under 2009 ligger nära långtidsmedel 
1931-1999. Månadens temperatur i Chanias stad har också kontrollerats och visar 
nästan ingen förändring i jämförelse med månadens genomsnittliga temperatur under 
åren 1961-1990 (Meteorologiska stationen i Chanias stad, 2010; Aquastat, 2010). Detta 
innebär att varken nederbörd eller evapotranspiration kan ha markant förändrats i 
Chaniaregionen under 2009 i jämförelse med långtidsmedlet. 

För att kontrollera påståendet att Chaniaregion tillhör Kretas områden som får relativt 
mycket nederbörd i jämförelse med andra regioner som ligger i östra delen av ön 
(avsnitt 2.3.1), jämfördes den årliga genomsnittliga nederbördsmängden över 
tidsperioden 1955-1997 i Heraklion med den genomsnittliga nederbördsmängden över 
samma tidsperiod i Chanias stad . Figur 15 visar att den årliga genomsnittliga 
nederbördsmängden under perioden 1955-1997 var lägre i Heraklion än i Chanias stad 
vilket innebär att Chania får mer nederbörd än regioner som presenterats i avsnitt 2.3.1. 
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Figur 15. Data: Årliga nederbörden i Chanias stad över tidsperioden 1955-1997 ( Soupios, 2010) Årliga 
genomsnittliga nederbörden i Heraklion över tidsperioden 1955-1997 (Hellenic National Meteorological 
Service, 2010) 

 

4.2 Vattenförbrukning  
Figur 16 visar att den största delen av vatten som utnyttjas i Chaniaregionen (70 %) 
konsumeras inom jordbruksektorn. Den kommunala sektorn använder också en stor 
vattenmängd (30 %). Att vattenkonsumtionen på somrarna såväl inom kommunal- som 
jordbruksektorn påverkas av befolkningsökningen p.g.a. turismen bör noteras. 

 

 
Figur 16.  Data: Årlig genomsnittlig vattenförbrukning i Chaniaregionen (Vozinakis, 2010) 
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4.2.1 Jordbruk 
Jordbruksmarken i Chanias län uppskattas till ca 600 km2 (Vozinakis, 2010; 
Chartzoulakis, 2010). Figur 17 visar tydligt att länets odlingsmark koncentreras i 
Chaniaregionen. 

 Konstbevattning av odlingsmarken sker periodvis (dvs. från maj till september) 
(Chartzoulakis, 2010). Figur 17 visar olika kategorier av odlingar i Chaniaregionen som 
periodvis bevattnas. Att olivträd och frukträd dominerar kan observeras. Enligt 
Chartzoulakis (2010) betyder frukträd citrusfrukt och avokado (dock är 
avokadoodlingar färre än citrusfrukt). När det gäller komplexa odlingsmönster betyder 
termen en kombination av odlingar t.ex. trädgårdsgrönsaker i kombination med 
vingårdar eller växthusodlingar i kombination med utomhus odlingar (Chartzoulakis, 
2010; de Lima, 2005).  

Chartzoulakis (2010) har undersökt och beräknat vattenbehovet i förhållande till 
nederbörd och evapotranspiration av varje odling i olika områden av Chaniaregionen 
under konstbevattningsperioden (dvs. från maj till september). Med hjälp av 
Chartzoulakis data har medelvärdet för varje odlings vattenkrav i hela Chaniaregionen 
beräknats (tabell 2). Dessutom har varje odlings proportionella vattenkrav visats i figur 
18. Som framgår av figuren är vingårdar och olivträd de minst vattenkrävande 
odlingarna, sedan följer citrusfrukter och avokado medan trädgårdsgrönsaker och 
växthusodlingar är de mest vattenkrävande.  

 
Tabell 2. Vattenkravet (beräknat i mm) av 
Chaniaregionens odlingar från maj till september. 
(Bertaki, Chartzoulakis och Kerkides, 2000) 

Odlingstyp Vattenkrav (mm) 

vingård 191,6 

olivträd 239,6 

citrusfrukt 360,8 

avokado 414,6 

växthusodlingar 502,2 

grönsaker utomhus 522,0 
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Figur 17. Karta över odlingsmarken som periodvis bevattnas i Chanias län. Den norra delen av länet 
utgör Chaniaregionen. 
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Figur 18. Data: Vattenkravet av odlingar i Chaniaregionen från maj till september (Bertaki, Chartzoulakis 
och Kerkides, 2000) 

 

När det gäller vattenanvändning inom odlingen, varierar respondenternas svar. En del 
personer som intervjuades påstår att konstbevattningen i Chania är anpassad till 
regionens vattentillgång, dvs. att om vattentillgången minskar, avtar även vattenmängd 
som används inom konstbevattningen (Charitakis, 2010; Lampathakis, 2010; 
Vandoulaki, 2010)  

Chartzoulakis (2010) pratar om ett slöseri av konstbevattningsvatten på privat nivå. Han 
påstår att även om Chaniaregionens bönder använder moderna 
konstbevattningsmetoder, som t.ex. droppbevattning och mikrosprinklers, är de 
omedvetna om den verkliga mängden vatten som deras odlingar kräver. Från de totala 
59,5 Mm3 vatten som förbrukas inom jordbruksektorn (figur 16), används endast 55 % 
för odlingarnas aktuella vattenbehov, medan 8 % förloras under överföring av vatten, 12 
% förloras p.g.a. djup perkolation samt ytavrinning och 25 % p.g.a. överbevattning 
(Chartzoulakis, 2010).  

Chaniaregionens bönder kan enkelt få fram information som krävs för att sparsamt 
bevattna sina odlingar genom ett teleinformationssystem som har utvecklats på Kreta. 
Detta system kan beräkna det årliga vattenbehovet av Chaniaregionens odlingar genom 
en uppskattning av klimatologiska data samt information om typen av jord som odlas. 
En automatiserad telefonservice har installerats för att ge regionens odlare information 
beträffande när och hur mycket de bör bevattna sina grödor. Informationen kan hämtas 
genom att ringa och informera systemet om gårdens geografiska läge, odlingstyp, 
jordmån, bevattningssystem som används och datum för senaste bevattning. Dessutom 
kan bönderna informeras kring en effektiv och samtidigt sparsam förvaltning av vatten 
inom jordbruket genom seminarier som subventioneras av staten och organiseras av 
Institute for Olive Tree and Subtropical Plants i Chania. (Chartzoulakis, 2010) 

 Enligt Chartzoulakis (2010), kan upp till 20 % av det vatten som används av en odlare 
inom ett år sparas genom att tillämpa rådgivande konstbevattning i stället för 
erfarenhetsmässig konstbevattning. Majoriteten av Chaniaregionens odlare föredrar 
dock att empiriskt bevattna sina skördar.  
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 Tills nyligen betalade odlarna vattnet efter areal åkermark och inte enligt sin aktuella 
vattenanvändning. De låga priserna av vattenkonsumtion inom jordbrukssektorn 
utgjorde en ytterligare anledning till slöseriet av vatten för konstbevattning. Även om 
vattenkostnad inom jordbruket idag bestäms av vattenanvändning, varierar inte priset på 
vatten beroende på vattenursprung (dvs. pumpning eller naturligt flöde ). Det finns 
heller inte någon kontroll när det gäller överbevattning av odlingar, och därför ökar 
avgifter på vattenanvändning inte vid ett sådant fall. (Chartzoulakis, 2010; Vozinakis, 
2010) 

4.2.2 Turism 
För att få en helhetsbild kring befolkningsökning i Chaniaregionen under den turistiska 
säsongen har såväl ankomster av turister på Kreta över tiden som turistankomster i 
Chanias län per månad under ett år samlats in.  

Figur 19 visar att antalet turister som besöker Kreta varje år kan vara mer än tre gånger 
så stor som öns bofasta befolkning (vilken är ca 607 500 personer). År 2008 beräknades 
antalet turistankomster på Kreta till ca 1 882 550,00 personer. Dessutom är det påtagligt 
att antalet besökare på Kreta uppvisar en ständig ökning genom tiden. Mellan åren 
2005-2008 ökade de årliga turistankomsterna på Kreta med ca 3 %.   

Figur 20 visar att antalet turister som besökte Chanias län under 2007 ökade fr.o.m. maj 
t.o.m. september. Dessutom var antalet turister högt under juni och juli, medan det 
toppade under augusti månad.    

En del av respondenterna anser att en stor vattenmängd i Chania konsumeras inom den 
kommunala sektorn, eftersom regionen utgör den mest turistiska samt urbaniserade 
delen av Chanias län (Charitakis, 2010; Lampathakis, 2010; Vandoulaki, 2010).  De 
förklarar att nu för tiden konsumerar regionens turistindustri vattenvolymerna som förut 
användes inom jordbruksektorn. Det beror på att odlingen har omvandlats till ett 
kompletteringsarbete, eftersom ett stort antal bönder har tvingats sälja sina produkter till 
extremt låga priser under de sista åren, och därmed har skiftat till andra typer av 
verksamheter, t.ex. inom turismsektorn.  

En annan del av respondenterna tycker att vattenkonsumtion inom turismsektorn inte 
kan betraktas som ovanligt stor (Soupios, 2010; Vozinakis, 2010). När det gäller 
vattenkonsumtion inom rekreationsaktiviteter för turister, finns 1000 hotellpooler i hela 
Chanias län. Vattenmängden i dessa uppskattas till 100 m3/pool (dvs. 100 000 m3 
totalt).  Poolernas vatten förnyas beroende på volymen vatten som avdunstas 
(Vozinakis, 2010). Dessutom finns det ingen golfbanna i Chaniaregionen och de flesta 
hotellens trädgårdar har Medelhavsväxter som är anpassade till regionens klimat och 
inte är särskilt vattenkrävande (Vandoulaki, 2010; Golf and Tourism in Greece, 2010; 
Vozinakis 2010).  
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Figur 19.  Data: Årliga turistankomster på Kreta under åren 2000-2008 ( Eurostat, 2010) 

 

 

 
Figur 20. Data: Månadens turistankomster i Chanias län under 2007 (Xenios Dias, 2010) 

 

4.2.3 Förvaltning av vatten 
Alla personer som intervjuades erkänner att det förekommer problem inom 
vattenförvaltningen i Chaniaregionen på grund av varierande anledningar som gäller 
antigen bristande koordinering och organisation eller otillräckligt utnyttjande av 
vattenresurser.  

Enligt Vozinakis (2010) finns det 29 organisationer som deltar i förvaltning av vatten i 
Chaniaregionen förutom de två huvudansvariga myndigheterna (dvs. Western Crete 
Development Organisation och Municipal Enterprise for Water and Sewage of Chania). 
Det totala antalet organisationer i hela Chanias län är 48. I varje avrinningsområde av 
länet (figur 6) förekommer ett antal TOEB, dvs. organisationer som ansvarar för 
förvaltningen av vatten inom konstbevattningen och ibland även inom den kommunala 
sektorn på lokal nivå. TOEB är praktiskt taget självständiga när det gäller 
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vattenförvaltningen, dock kontrolleras de av Greklands jordbruksdepartement. Flertalet 
intervjuade personer anser att TOEB agerar utan organisation och planering när det 
gäller vattenuttag.  

Vozinakis (2010) anser att flera samordnings- och kompetensproblem genereras p.g.a. 
att för många organisationer är inblandade i förvaltning av samma vattenresurser. Han 
förklarar att det inte förekommer någon integrerad förvaltningsplanering, vilket innebär 
att vattenbrist och vattenöverskott kan samexistera i olika regioner av samma 
avrinningsområde. Dessutom brukar överföring av vatten mellan två angränsande 
avrinningsområde praktiseras när den inte behövs (Vozinakis, 2010). 

Vozinakis (2010) och Chartzoulakis (2010) tycker att flera odlingsområden i 
Chaniaregionen inte tillräckligt bevattnades under den vattenstressade sommaren 2010 
på grund av misskötsel och inte av vattenbrist. Det betyder att vatten användes när det 
inte behövdes och slösades bort. Soupios (2010) nämner även att det förekom konflikter 
mellan olika organisationer under 2010 av politiska skäl. Han förklarar att de flesta 
TOEB behandlade vatten som pengar under sommarens vattenstressade period och var 
ovilliga att tillföra andra områden (utanför sitt mandat) vatten.     

Enligt Vozinakis (2010) och Lampathakis (2010)  har vattenkvalitet i Georgiopolis 
vattenkällor som ligger i avrinningsområde av floden Koiliaris (figur 6) samt i 
Falassarnas vattenkällor som befinner sig i avrinningsområde av floden Tauronitis 
(figur 6) degraderats under de sista åren på grund av de ansvariga organisationernas 
brist på samordning. Källornas geografiska läge nära kusten i kombination med ett 
obetänksamt samt icke samordnat vattenuttag från områdets akvifärer har lett till 
försaltning av vatten, vilket inte länge kan användas.   

Enligt Vozinakis (2010) utnyttjas de 85 Mm3 vatten (figur 16) som konsumeras varje år 
i Chaniaregionen inte totalt. Förluster av vatten som används såväl inom den 
kommunala- som inom jordbrukssektorn, uppskattas till ca 20 % per år. 
Vattenförlusterna beror på att regionens rörledningsnät är för gammalt.   

Vozinakis (2010), Chartzoulakis (2010) och Soupios (2010) anser att det förekommer 
en brist på åtgärder genom vilka en del av de stora mängder ytvatten som rinner under 
vintern skulle kunna förhindras från att hamna i havet och istället sparas och utnyttjas 
under sommaren. Charitakis (2010), Vandoulaki (2010) och Lampathakis konstaterar att 
ca 5 Mm3 ytvatten kommer att sparas i Chaniaregionen genom färdigställande (under 
2011) av en damm. De betonar dock att sådana åtgärder kan vara kostsamma i 
jämförelse med borrhåll. Eftersom länets och kommunernas fonder har minskat markant 
efter skuldkrisen i Grekland under 2010, anses att en organiserad förvaltning av 
grundvatten bör prioriteras (Charitakis, 2010; Vandoulaki, 2010; Vozinakis, 2010).    

Enligt Vozinakis (2010), Lampathakis (2010) och Soupios (2010) borde det finnas fler 
och effektivare borrhål så att regionens djupa grundvattenmagasin skulle kunna ha 
utnyttjats under den vattenstressade sommaren 2010. För att de djupa 
grundvattenmagasinen inte skulle drabbas kunde vatten från Agias och Mesklas 
vattenkällor användas så att grundvattennivån skulle kunna återställas. Dessa källor 
utnyttjas inte under vintern och vattnet förloras i form av ytavrinning. Slutligen 
understryks att organisationer som förvaltar vatten i Chanias län borde sammanföras så 
att varje avrinningsområde (figur 6) skulle administreras av en organisation (Charitakis, 
2010; Chartzoulakis, 2010; Lampathakis, 2010; Soupios, 2010; Vandoulaki, 2010; 
Vozinakis, 2010).  
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4.3 Sammanfattning av respondenternas syn på anledningar till 
vattenbristen i Chaniaregionen 

Intervjuresultat sammanfattas i tabell 3 samt i figur 21. Tabell 3 visar betygen som 
respondenterna satte på varje potentiell anledning till vattenbristen (bilaga 1). Dessutom 
har betygsättning per anledning samlats och medianen för varje anlednings olika betyg 
räknats ut (figur 21). 

Klimatförhållanden betraktas som den största anledningen, medan turisminverkan 
tillsammans med ineffektiv förvaltning av vatten anses vara två andra mycket viktiga 
orsaker till vattenbristen. Jordbrukets inverkan betraktas som mindre betydelsefull, 
medan ekonomiska anledningar får det lägsta betyget. Endast hälften av respondenterna 
har tagit upp detta som en ytterligare orsak till vattenbristen (figur 21, tabell 3).  

 
Tabell 3.  Betygsättning (enligt billaga 1) av anledningar till vattenbristen i Chaniaregionen 
under sommaren 2010 (5: avgörande, 4: mycket viktig, 3: viktig, 2: mindre betydelsefull, 1: 
obetydlig, 0: inte tagits upp ) 

Potentiell anledning Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Resp. 5 Resp. 6 

Klimatförhållanden 5 5 2 4 2 5 

Jordbruk 1 1 1 3 4 3 

Turism 5 5 1 3 2 5 

Ineffektiv 
förvaltning av 
vatten 

4 3 5 5 4 3 

Annan faktor (dvs. 
ekonomiska 
anledningar) 

0 3 0 0 1 4 
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Figur 21. Betygsättning av anledningar till vattenbristen enligt personer som intervjuades 

 

5 Diskussion 
Under sommaren 2010 drabbades Chaniaregionen av en vattenbrist som enligt denna 
undersökning verkar ha orsakats av en kombination av regionens vattentillgång 
(klimatologiska faktorer) och regionens vattenförbrukning (antropogena faktorer). I 
följande avsnitt kommer dessa faktorer att ytterligare diskuteras för att spåra den mest 
avgörande anledningen för vattenbristen i Chania.  

5.1 Vattentillgång 
Även om McKinney och Schoch (2003) påstår att vattenbrist kan förekomma när en 
regions vattentillgång är bristande framgår av denna undersökning att faktorer som 
relateras till Chaniaregionens vattentillgång inte kan vara avgörande för vattenbristen 
som uppstått under sommaren 2010.  

Som presenterats tidigare (avsnitt 2.1 och 2.2) tillhör Chania, på grund av sitt 
geografiska läge och sin topografi den del av Kretas regioner där den årliga 
nederbördsmängden brukar vara tillfredställande. Det kan även konfirmeras av figurer 
10, 13 och 15 där det tydligt framgår att regionens årliga genomsnittliga nederbörd 
brukar fluktuera mellan 500 och 700 mm/år, vilken är större än Heraklions årliga 
genomsnittliga nederbörd, som ligger på östra delen av ön . Även om långa perioder av 
torka tidigare har nämnts (avsnitt 2.3.1) som en av de viktigaste anledningar till 
vattenbristen i övriga regioner av Kreta (vilka ligger i närheten av Heraklion) visar 
denna undersökning att nederbördsmängden till stor del har varit stabil över tiden i 
Chaniaregionen (figur 10).  

Å andra sidan framgår av figur 11 att Chaniaregionens vattentillgång minskar på 
somrarna, då vattenkravet är störst, nederbörden minst och evapotranspiration mycket 
hög. Detta överensstämmer även med Lydakis et al. (2006), Vozinakis (2010), Soupios 
(2010) och Kantas (2009) påstående att vattenresursernas kapacitet att tillföra 
Chaniaregionen vatten minskar under sommarsäsongen. Chania kännetecknas 
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följaktligen av den tidsmässigt ojämna fördelningen av nederbörd som karakteriserar 
alla regioner i Medelhavet (figur 2). Dock framgår det av figur 14 att den 
genomsnittliga månadsnederbörden i Chaniaregionen inte ha förändrat markant över 
tiden . Som nämnts tidigare har vegetationsmönster, månads- samt årlig temperatur i 
Chania inte heller visat någon stor förändring under 2009 i jämförelse med 
långtidsmedel. Det innebär att evapotranspirationen också kan vara samma som förut. 
Det betyder att Chania inte bör ha varit mer vattenstressad under sommaren 2010 än 
under tidigare år. 

Däremot kan det konstateras att regionens årliga genomsnittliga nederbörd har uppvisat 
en nedåtgående trend efter 1973 och minskat till under 600 mm/år (figurer 10 och 13). 
Detta i samband med klimatförändringarnas effekter i Medelhavsregion som visas i 
figur 3 kan betraktas som oroväckande. Dock behövs mycket längre mätserier för att 
våga påstå att det inte är naturlig variation. 

Tsiourtis (2002) skriver att Medelhavsregioner karakteriseras av en ökad variation av 
lokala klimattrender. Det kan tydligt synas även i Chanias län.  Det förekommer en 
betydlig skillnad, när det gäller nederbörd och evapotranspiration, mellan 
Chaniaregionen och Leuka Ori (figurer 12 och 13 ). Vattentillgången i området nära 
Leuka Ori (där Chaniaregionens vattenresurser har sitt ursprung i) verkar vara väldigt 
tillfredställande.  Som tidigare nämnts uppvisar Chania regionens vattenresurser en stor 
vattenleverans (dvs. det tillgängliga yt- och grundvattnet i Chania är ca 380 Mm3/år). 
Det beror på den stora nederbördsmängden i Leuka Ori samt på bergskedjans kapacitet 
att lagra vatten. Dessa två förutsättningar verkar inte ha visat någon oroväckande trend 
över tiden.  

Trots att den största delen av respondenterna påstår att nederbördsmängd (och 
följaktligen vattentillgång) har minskat markant i Chaniaregionen under åren 2008-
2010, visar figur 13 att den totala nederbörden under 2009 var 586,1 mm/år vilket inte 
kan betraktas som en minskning utan som en ökning i jämförelse med den årliga 
genomsnittliga nederbördsmängden under de sista två tidsperioderna som avbildas i 
figur 10 (dvs. 1974-1986 och 1987-1999) Även om nederbördsdata beträffande 
perioden 2000-2008 saknas, visar figurer 9 och 10 att den årliga genomsnittliga 
nederbörden under åren 2000-2008 inte skulle kunna vara betydligt större än det 
regelbundna mönstret av 500-700 mm/år som observeras mellan åren 1931-1999. 
Dessutom visar figur 12 i jämförelse med figur 13 att nederbörden i området nära Leuka 
Ori har ökat betydligt under året 2009 i förhållande till områdets årliga genomsnittliga 
nederbörd under 1994-1999. Därför kan Soupios (2010) argument, att nederbörden inte 
särskilt har förändrats under de sista åren utan att snön i Leuka Ori smälte tidigare än 
vanligt under 2010 varvid den största mängden ytvatten förlorades utan att utnyttjas, 
betraktas som mer tillförlitigt (avsnitt 4.1).  

Att vattentillgången i Chaniaregionen inte kan betraktas som problematisk framgår även 
av figurer 7 och  8. Om regionens vattenresurser var knappa skulle Agiasjöns vattennivå 
inte ha återställts inom två-tre månader. Det som utvärderingen av data har visat är att 
regionens vattentillgång minskar på sommaren på grund av de naturliga 
klimatförhållanden (dvs. minskning av nederbörd, ökning av evapotranspiration) som 
finns i alla Medelhavsregioner (figur 2b). Även om det kan betraktas som en av 
anledningar till vattenbristen i Chania under sommaren 2010, kan det inte vara den mest 
avgörande. Däremot kan oförmågan att utnyttja ytvatten, eftersom det nått 
Chaniaregionen tidigare än sommarens högsäsong, betraktas som en mycket viktig 
orsak till vattenbristen.    
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5.2 Vattenförbrukning inom jordbruket 
Figur 17 visar att Chania är en region som domineras av odling precis som den 
vattenstressade Messaradalen (avsnitt 2.3.1) . Trots att vattenanvändning för 
konstbevattning är stor i Chaniaregionen (figur 16) kan det konstateras att detta inte 
beror på odlingarnas stora krav på vatten. Genom att jämföra figur 17 med figur 18 
inses att majoriteten av odlingar i Chaniaregionen inte är särskilt vattenkrävande. 
Olivträd- och citrusfruktodlingar som verkar ha den största utsträckningen i Chania kan 
betraktas som passande för regionens klimatförhållanden, därför att deras vattenkrav 
verkar vara mindre i jämförelse med andra typer av odlingar (figur 18). Eftersom data 
beträffande odlingen i Messaradalen inte kunde hittas, är jag osäker om den ökade 
konstbevattningen i dalen berodde på odlingarnas vattenkrav eller på andra anledningar. 
Det som dock har konstaterats i avsnitt 2.3.1 är att konstbevattningens vattenkrav har 
ökat i Messaradalen under de sista åren på grund av de långa perioderna av torka som 
inträffade i detta område. Som tidigare visats, gäller inte det Chaniaregionen.    

Trots att Charitakis (2010), Lampathakis (2010) och Vandoulaki (2010) påstår att när 
Chaniaregionens vattentillgång minskar (dvs. på sommaren), avtar även vattenmängden 
som används inom konstbevattningen, kan Chartzoulakis (2010) påstående, att det 
förekommer ett slöseri med vatten inom konstbevattningen på privatnivå, betraktas som 
mer tillförlitligt. Data som hämtats från Chartzoulakis (2010) visar att betydliga 
mängder vatten slösas bort i Chaniaregionen pga. överbevattning av privata odlingar 
(avsnitt 4.2.1). Däremot baseras Charitakis (2010), Lampathakis (2010) och 
Vandoulakis (2010) påstående på erfarenhet. Precis som Nachmani (2000), som 
karakteriserar gratis vattenförsörjning inom jordbrukssektorn som en del av slösaktig 
vattenpolitik, konstaterar Chartzoulakis (2010) och Vozinakis (2010) att de låga 
priserna på vattenkonsumtion inom jordbrukssektorn utgör en ytterligare anledning till 
privatslöseri med vatten för konstbevattningen i Chania.  

Även om Vandoulaki (2010), Charitakis (2010) och Lampathakis (2010) anser att 
odlingen har omvandlats till en kompletteringssysselsättning i Chania, hindrar det inte 
regionens bönder från att slösaktigt bevattna sina odlingar, då överbevattningen inte 
avgiftsätts. Eftersom jordbruksektorn inte hade drabbats av vattenavbrott under tidigare 
år, har bönderna varit omotiverade att leta efter information beträffande en hållbar och 
effektiv konstbevattning. Om bönderna var motiverade att sparsamt bevattna sina 
odlingar skulle den vattenmängd som konsumeras inom jordbruket i Chaniaregionen 
(figur 16) vara betydligt mindre. Detta innebär att det skulle ha varit lättare att täcka 
regionens vattenefterfrågan inom jordbruket under sommaren 2010. På detta sätt skulle 
kanske jordbruksektorn kunna skyddas mot vattenavbrott. Som tidigare nämnts finns det 
möjlighet att enkelt få råd beträffande en sparsam samt effektiv konstbevattning, vilken 
dock inte föredras av odlare. Efter sommaren 2010 kommer kanske bönderna att tänka 
om den rådgivande konstbevattningsaspekten.  

Trots att konstbevattningen har bidragit till vattenbristen i Chaniaregionen under 
sommaren 2010, verkar odlingarnas vattenkrav inte ha varit den mest avgörande 
orsaken för regionens vattenproblem. Däremot kan en dålig vattenförvaltning på 
privatnivån relaterade till vattenanvändning inom odlingen betraktas som en viktig 
anledning till regionens vattenbrist. 
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5.3 Vattenförbrukning inom turismen 
 Som tidigare nämnts påverkas en regions vattenförbrukning till stor del av 
befolkningsökning. Tsiourtis (u.å.) understryker att antalet turister som besöker 
Medelhavsregionen har ökat. Det överensstämmer med figur 19 som visar att 
turistankomster på Kreta har ökat under de sista åren. Det betyder att vattenkravet också 
har blivit större speciellt under sommarmånaderna, då antalet turister som besöker ön är 
störst. 

Fluktuation av turistankomster under 2007 är de mest aktuella data som är tillgängliga, 
när det gäller Chanias län (figur 20). Det finns inga tillgängliga data för 2010, då 
vattenbristen upplevdes i Chaniaregionen. Även om det kan ha förekommit en numerisk 
skillnad mellan turistankomster i Chania under 2007 och 2010, är enligt Vozinakis 
(2010), Vandoulaki (2010) och Charitakis (2010) fluktuationsmönster samma som i 
figur 20 (dvs.  ankomster av turister i Chaniaregionen brukar öka fr.o.m. maj t.o.m. 
september). Dessutom visar figur 20 i jämförelse med figur 19 att en ökning av 
turistankomster i Chaniaregionen under sommaren 2010 skulle kunna vara mer 
plausibel än en minskning. 

Genom att jämföra figur 11 med figur 20 inses att ankomsten av turister i Chanias län är 
väldigt hög under månaderna då regionens vattentillgång uppvisar en nedgång (dvs. 
nederbörden är liten och evapotranspiration stor).  

Även om vattenkravet ökar i Chaniaregionen under sommaren borde det kunna täckas 
av regionens vattentillgång utan problem. Som tidigare nämnts är befolkningsmängd i 
Chanias län ca148 450 invånare. Enligt figur 20 kan befolkningsmängden öka med 
högst 47 % (dvs. med 70 000 personer) under sommarmånaderna. Som redan påståtts 
uppskattas det tillgängliga vattnet i hela Chanias län till ca 1100 Mm3/år. Om vi 
accepterar vad de Stefano (2004) påstår, dvs. att varje turist i Medelhavet konsumerar 
högst 0,8 m3 vatten per dag (kapitel 2), och dessutom antar att antalet turister som 
besöker Chanias län är 70 000 personer per månad (vilket är ett osannolikt scenario, 
eftersom ett sådant högt antal turister kan förekomma endast under vissa av 
sommarmånaderna) bör vattenkravet av turister som besöker Chanias län vara ca 1,68 
Mm3 per månad och 20,16 Mm3 per år. Eftersom Chanialänets årliga genomsnittliga 
vattentillgång är mycket tillfredställande (dvs. den uppskattas till ca 1100 Mm3vatten) 
kan även en sådan osannolikt hög efterfrågan på vatten täckas. 

Undersökning av data visar att Chanialänets (och följaktligen Chaniaregionens) 
vattenbehov såväl inom den kommunala som inom jordbruksektorn kan täckas oavsett 
om befolkningen uppvisar en stor ökning under sommaren. Att endast 130 Mm3/år 
utnyttjas i hela Chanias län (av vilka 85 Mm3/år används i Chaniaregionen) beror 
varken på befolkningsökning (p.g.a. turismen) eller på länets vattentillgång.  

Trots att de flesta respondenterna anser att vattenkonsumtion för turismen utgör en av 
de viktigaste anledningar till vattenbristen i Chania (figur 21), baseras deras påstående 
på antaganden och inte på aktuella data. Däremot verkar en mindre del av 
respondenterna vara medveten så väl om befolkningsökningens effekter på 
Chaniaregionens vattenförbrukning (p.g.a. turismen) som om vattenkonsumtion inom 
rekreationsaktiviteter relaterade till turismen. Data som hämtats från de sista personerna 
(avsnitt 4.2.2) visar att det inte har skett ett slöseri med vatten p.g.a. turismen i 
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Chaniaregionen. Även om turismen bidrar till påfrestning på Chaniaregionens 
vattenresurser under sommaren, visar denna undersökning att den inte kunde vara den 
mest avgörande orsaken för regionens vattenbrist under sommaren 2010. 

5.4 Vattenförvaltning 
Som tidigare nämnts har Malias och Gouves kustakvifärer (som ligger på östra sida av 
Kreta) fått brist på vatten på grund av en icke effektiv förvaltning av vattenresurser i 
form av överexploatering under perioder av torkan (avsnitt 2.3.1). Falassarnas och 
Georgiopolis kustakvifärer som ligger i Chaniaregionen har också drabbats av en dålig 
vattenförvaltning i form av brist på samordning mellan organisationer som utnyttjar 
regionens vattenresurser (avsnitt 4.2.3).  

Nachmani (2000) tycker att en ineffektiv vattenförvaltning motsvarar slöseri med 
vattnet (avsnitt 2.3), vilket även verkar ha skett i Chaniaregionen. I figur 22 analyseras 
den ineffektiva vattenförvaltningen i Chania som den har beskrivits av intervjuade 
personer. Vattenförvaltningen verkar vara problematisk så väl på privat som på 
kommunal nivå. När det gäller privat förvaltning av vatten betraktas slöseriet med 
vatten p.g.a. överbevattning som det största problemet. Det kan kopplas till de låga 
priserna på vattenförbrukning inom jordbruket, vilket även utgör en del av dålig 
vattenförvaltning på kommunal nivå. Vattenslöseriet på kommunal nivå beror både på 
betydliga vattenförluster p.g.a. gamla rörledningar och på användning av vatten när det 
inte är behövlig p.g.a. brist på samordningen (avsnitt 4.2.3). 

En del personer som intervjuades önskar att vissa åtgärder hade vidtagits så att 
regionens vattenresurser skulle utnyttjas effektivare. Som visats tidigare (avsnitt 2.4.1) 
hamnar den största delen av Chanias tillgängliga ytvatten i havet. Dessutom utnyttjas 
inte regionens grundvatten på ett effektivt sätt (avsnitt 2.4.1 och 4.2.3). Chaniaregionens 
vattenorganisationer har inte ens åstadkommit att utnyttja 50 % av det tillgängliga 
vattnet utan endast 22,4 % (avsnitt 2.4.1). Charitakis (2010), Vandoulaki (2010) och 
Lampathakis påstår att de 5 Mm3 ytvatten, som kommer att lagras i Chaniaregionen 
genom konstruktionen av en damm, kan vara en lösning till regionens vattenproblem. 
Jag anser att denna vattenmängd är för liten i jämförelse med regionens aktuella 
vattenpotential. Enligt min uppfattning utgör bristen på åtgärder genom vilka minst 
50 % av regionens tillgängliga vatten skulle kunna utnyttjas ett ytterligare slöseri med 
vattnet.   

Även om ekonomiska anledningar (p.g.a. Greklands skuldkris 2010) har använts av en 
del av respondenterna som en bortförklaring för bristen på åtgärder genom vilka 
vattenresurser skulle effektivt kunna utnyttjas i Chaniaregionen (figur 21), kan det inte 
utgöra anledningen till vattenbristen. Under tidigare år fanns det ingen känd ekonomisk 
anledning som skulle hindra regionens organisationer från att förvalta vatten på ett 
effektivt sätt.  

Som tidigare nämnts erkänner alla respondenter att antalet organisationer som 
administrerar vattenresurser i Chania är för stort. De påstår även att det är orsaken till 
den icke samordnade, oorganiserade och oplanerade förvaltningen av vatten på 
kommunal nivå.  Soupios (2010) och Vozinakis (2010) anser att orsaken till 
vattenbristen i Chania under sommaren 2010 till största delen kan vara motsättningar 
och stridigheter mellan organisationerna som administrerar regionens vatten. Eftersom 
de flesta av respondenterna (dvs. fyra av sex) arbetar inom vattenförvaltningen och ändå 
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erkänner problemet med organisationerna i förhållande till administration av vatten, kan 
detta argument betraktas som pålitligt.  

Denna undersökning har visat att sommaren 2010 var lika vattenstressad som andra 
somrar. Det som kanske kan ha förändrat är att den största mängden ytvattnet nådde 
Chaniaregionen tidigare än vanligt och förlorades utan att utnyttjas, eftersom snön i 
Leuka Ori smälte ganska tidigt. Under sommarens vattenstressade period användes stora 
mängder grundvatten på ett oorganiserat samt obetänksamt sätt. Därmed sänktes 
grundvattenytan med påföljande vattenbrist. Av avsnitt 4.2.3 framgår att tillgången till 
vatten blev ett maktspel mellan organisationerna som administrerade Chaniaregionens 
vattenresurser. Detta ledde till att vissa områden fick mer vatten än som var behövligt, 
medan andra inte fick tillräckligt vatten. Jag anser att vattenöverskott borde ha överförts 
från områdena med mindre behov av vatten till områdena där behovet var större. 
Eftersom detta inte skedde drabbades de sista områdena av vattenavbrott.   

Eftersom nederbörd och evapotranspiration i Chaniaregionen inte verkar ha förändrats 
nämnvärt över tiden och vattenkonsumtion inom den kommunal- och jordbrukssektorn 
inte kan överskrida regionens årliga genomsnittliga vattentillgång (även vid en extrem 
befolkningsökning) verkar ineffektiv förvaltning av vatten vara den mest avgörande 
anledningen för vattenbristen under sommaren 2010.  

 

 
 

Figur 22.  Analys av den ineffektiva förvaltningen av vatten i Chaniaregionen 
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6 Slutsatser 
 Nederbördens ojämna fördelning i tiden i kombination med sommarsäsongens 

ökade efterfrågan på vatten på grund av turismen och odlingen, samt en 
ineffektiv förvaltning av vatten så väl på privat som på kommunal nivå, verkar 
ha bidragit till vattenbristen i Chaniaregionen under sommaren 2010.  

 Klimatförhållanden i Chania har inte uppvisat någon markant förändring över 
tiden. 

 Vattenkonsumtion inom den kommunal- och jordbrukssektorn överskrider inte 
Chaniaregionens årliga genomsnittliga vattentillgång. 

 Slöseri tillsammans med en brist på åtgärder, organisation, samordning, 
samarbete, kommunikation och planering har visat sig vara avgörande för 
vattenbristen i Chania under sommaren 2010. Det verkar bero i hög grad på det 
stora antalet organisationer som administrerar regionens vattenresurser.  

 Vattenbristen i Chaniaregionen verkar ha genererats på grund av brist på en 
effektiv vattenpolitik och inte på grund av brist på vattenresurser. 

 





Vattenbrist i Chaniaregionen – Klimatförhållanden eller ineffektiv vattenförvaltning? 

 

35 

 

7 Referenser 
Bertaki, M., Chartzoulakis, K.S., Kerikides, P. (2000) Evapotranspiration and Crop Water Requirements 

in the area of Chania, Crete. Presenterat vid 8th Conference of the Hellenic Hydrotechnical 
Association, Athens 5-7 april, 2000   

Bonacci, O., Fistanic, I. (2006) Contribution to Hydrological Analysis of the Coastal Karst Spring 
Almyros (Crete, Greece). Presenterat vid Balwois Conference on Water Observation and Information 
System for Decision Support, Ohrid 23-26 May, 2006 

Briassoulis, H. (2003) Crete: Endowed by Nature, Privileged by Geography, Threatened by Tourism? 
Journal of Sustainable Tourism, 11(2), 97-115 

Chartzoulakis, K.S., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N. (2001) Water resources management in the 
Island of Crete, Greece, with emphasis on the agricultural use. Water Policy 3, 193–205 

Croke, B., Cleridou, N., Kolovos, A., Vardavas, I., Papamastorakis, J. (2000) Water Resources in the 
Desertification-Threatened Messara Valley of Crete: Estimation of the Annual Water Budget Using a 
Rainfall-Runoff Model.  Environmental Modelling & Software, 15, 387–402 

Daliakopoulos I.N., Coulibaly P., Tsanis I.K. Groundwater level forecasting using artificial neural 
networks (2005) Journal of Hydrology, 309 (1-4), 229-240 

Kanta, A. (2009) Aquifer delineation using shallow geophysics in the Keritis Basin of western Crete, 
Greece. School of Earth and Environmental Sciences, University of Portsmouth 

Lambrakis, N., Kalergis, G. (2001) Reaction of Subsurface Coastal Aquifers to Climate and Land Use 
Changes in Greece: Modeling of Groundwater Refreshening Patterns under Natural Recharge 
Conditions. Journal of Hydrology, 245, 19-31 

Lydakis-Simantiris, N., Pentari, D., Katsivela, E., Koutoulakis, D., Perdikatsis, V., Pavlaki, A. (2006) A 
chemical and Microbiological Study of the Water of the Agyia Springs in Western Crete. WSEAS 
Transactions on Environment and Development, 6, 816-822. 

McKinney, M.L., Schoch, R. M. (2003) Water Resources. I: Environmental Science: Systems and 
Solutions (s.222-234). London: Jones & Barlett Publishers.  

Nachmani, A. (2000). Scant Resources: The Problem of Water in Cyprus. Mediterranean politics, 5(3), 
76-94 

Tsiourtis, N.X. (2002) Cyprus-Water Resources: Planning and Climate Change Adaptation. Presenterat 
vid Mediterranean Regional Roundtable, Athens 10-11 december, 2002 

Voudouris, K., Mavrommatis, T., Daskalaki, P., Soulios, G. (2006) Rainfall variations in Crete island 
(Greece) and their impacts on water resources. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de 
España. Serie: Hidrogeologia y aguas subterráneas, 18,453-463. 

 

7.1 Elektroniska referenser  
Aquastat Climate Info Tool (2010) FAO’ s Information System on Water and Agriculture Tillgänglig på 

Internet: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/gis/index3.stm [Hämtad 2010-10-20] 
De Stefano, L. (2004) Freshwater and Tourism in the Mediterranean. WWF. Tillgänglig på Internet: 

http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf  [Hämtad 2010-12-10]                                
European Commission (2009). Agriculture and Rural Development, Agriculture and Climate change, 

Tillgänglig på Internet: http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm [Hämtad 
2010.11.20] 

Eurostat (2010) Regional Tourism Statistics. Arrivals - NUTS 2 - annual data. Tillgänglig på Internet: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_occ_arn2&lang=en [Hämtad 2010-10-
07] 

Eurostat (2008) Regional Demographic Statistics. Total average population. Tillgänglig på Internet: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tgs00001 
[Hämtad 2010-10-20] 

Global Resource Information Database (GRID) – Europe (2007) Products - Maps and graphics. 
Precipitation in Europe. United Nations Environment Programme (UNEP) Tillgänglig på Internet: 
http://www.grid.unep.ch/product/map/images/euro_rainfall_mmb.jpg [Hämtad 2010-10-20] 

Golf and Tourism in Greece (2010) Crete Golf Club. Tillgänglig på Internet: 
http://www.golf.gr/en/courses/crete [Hämtad 2010-12-01] 

Greek Statistics (2001) Bofasta befolkningen i Greklands städer. Tillgänglig på Internet (på grekiska): 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_0
0_2001_01_F_GR.pdf [ Hämtad 2010-10-14] 

http://lydakis.chania.teicrete.gr/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/WSEAS%20extended%20paper%202006%20final.doc�
http://lydakis.chania.teicrete.gr/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/WSEAS%20extended%20paper%202006%20final.doc�
http://lydakis.chania.teicrete.gr/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/WSEAS%20extended%20paper%202006%20final.doc�
http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf�
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_occ_arn2&lang=en�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tgs00001�
http://www.grid.unep.ch/product/map/images/euro_rainfall_mmb.jpg�
http://www.golf.gr/en/courses/crete�
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_GR.pdf�
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_GR.pdf�


Magdalini Zampouni 

36 

 

Greek Statistics (2000) Markfördelning enligt användning i Greklands olika regioner och län. Tillgänglig 
på Internet (på grekiska): 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0406/Other/A0406_SPG51_TB_DC_00
_2000_01_F_GR.pdf [ Hämtad 2010-10-20] 

Hellenic Republic Region of Crete (u.å.) The region. Characteristics of Crete. Tillgänglig på Internet: 
http://www.crete-region.gr/en/TheRegion/Characteristics/tabid/824/Default.aspx [ Hämtad 2010-10-
06]  

Maridakis, D., (2010) Agia sjö har omvandlats till mark. News of Chania. Tillgänglig på Internet (på 
grekiska): http://www.haniotika-nea.gr/49403-
%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%20.html [ 
Hämtad 2010-10-20] 

Meteorologisk station i Chanias stad (2009) Annual Climatological Summary for the Year 2009. 
Tillgänglig på Internet: http://penteli.meteo.gr/stations/chania/ [Hämtad 2010-10-25] 

Meteorologisk station i Omalos (2009) Annual Climatological Summary for the Year 2009. Tillgänglig 
på Internet: http://penteli.meteo.gr/stations/samaria/ [Hämtad 2010-10-25] 

Municipal Enterprise for Water and Sewage of Chania, Drickvatten. Ursprung av Drickvatten. Tillgänglig 
på Internet (på grekiska): 
http://www.deyax.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=84#a2 [ 
Hämtad 2010-10-20] 

Tsiourtis, N.X, Drought management plans for the Mediterranean region. Water Development 
Department, Nicosia – Cyprus, Tillgänglig på Internet: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/2D42044EF74E0B58C2256EAD00304589/$file/Pages
%201-19.pdf [Hämtad 2010-10-20] 

Vlastos, T., (2009) Research on Formulating Long Cycle Routes in the Area Platanias Chania in a 
Strategy for Developing Cycling Tourism. Development Organization of West Crete. Tillgänglig på 
Internet (på grekiska): http://www.chania.eu/docs/NAX_LIMNI_AGYIAS.pdf [Hämtad 2010-10-20] 

Xenios Dias (2010) Tourist Arrivals by Province / Region in Greece. Tillgänglig på Internet (på grekiska) 
http://web.statistics.gr/zeus/stats_main.asp [Hämtad 2010-11-25] 

 

7.2 Intervjureferenser 
Charitakis, G. (2010) Work Operation Director, Water Resources Department, Western Crete 

Development Organization (Personlig kontakt 2010-10-27). 
Chartzoulakis, K. (2010) Director, Institute for Olive Tree and Subtropical Plants of Chania (Personlig 

kontakt 2010-10-27). 
Lamphathakis, I. (2010) Geolog, Water Resources Department, Western Crete Development Organization 

(Personlig kontakt 2010-10-25). 
Soupios, P. (2010) Asc. Professor, Department of Natural Resources & Environment, Technological 

Educational Institute of Crete (Personlig kontakt 2010-10-26). 
Vandoulaki, J. (2010) GIS avdelning, Water Resources Department, Western Crete Development 

Organization (Personlig kontakt 2010-10-25). 
Vozinakis K. (2010) Hydrogeolog, Chanias länsstyrelsens avdelning för vattenresurser (Personlig kontakt 

2010-10-29) 
 

http://www.crete-region.gr/en/TheRegion/Characteristics/tabid/824/Default.aspx�
http://www.haniotika-nea.gr/49403-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%20.html�
http://www.haniotika-nea.gr/49403-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%20.html�
http://penteli.meteo.gr/stations/chania/�
http://penteli.meteo.gr/stations/samaria/�
http://www.deyax.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=84#a2�
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/2D42044EF74E0B58C2256EAD00304589/$file/Pages%201-19.pdf�
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/2D42044EF74E0B58C2256EAD00304589/$file/Pages%201-19.pdf�
http://www.chania.eu/docs/NAX_LIMNI_AGYIAS.pdf�
http://web.statistics.gr/zeus/stats_main.asp�


Vattenbrist i Chaniaregionen – Klimatförhållanden eller ineffektiv vattenförvaltning? 

 

37 

 

Bilaga 1 
Utvärdering av de potentiella anledningarna till vattenbristen i 
Chaniaregionen under sommaren 2010 
 
 
Betygsätt följande faktorer beroende på graden som du anser att var och en har 
bidragit till vattenbristen i Chania under denna sommar. 
 
Α) Klimatförhållanden (t.ex. brist på nederbörd, etc.). 

Betyg Definition av betyget 

1 Obetydlig 

2 Mindre betydelsefull 

3 Viktig 

4 Mycket viktig 

5 Avgörande 

 
Β) Jordbruk ( t.ex. stor vattenkonsumption inom konstbevattning, etc.) 

Betyg Definition av betyget 

1 Obetydlig 

2 Mindre betydelsefull 

3 Viktig 

4 Mycket viktig 

5 Avgörande 

 

C) Turism (t.ex. ökad vattenförbrukning under turistsäsongen pga. befolkningsökning, 
rekreationsaktiviteter etc.) 

Betyg Definition av betyget 

1 Obetydlig 

2 Mindre betydelsefull 

3 Viktig 

4 Mycket viktig 

5 Avgörande 
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D) Ineffektiv förvaltning av vatten (t.ex. bristande samordning och organisation, brist på 
åtgärder, etc.)  

Betyg Definition av betyget 

1 Obetydlig 

2 Mindre betydelsefull 

3 Viktig 

4 Mycket viktig 

5 Avgörande 

 

 

Ε) En annan faktor: Fyll i gapet nedan och betygsätt den: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

Betyg Definition av betyget 

1 Obetydlig 

2 Mindre betydelsefull 

3 Viktig 

4 Mycket viktig 

5 Avgörande 

 

F) Vänligen motivera dina åsikter 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...................................................................... 
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