
 
 

 

 

 

 
 

Seminariedag - Enkö ping den 13 juni 2013 
- Planera fö r göd vattenmiljö  öch ha llbart lantbruk  

- Hur påverkar lantbruket vattenmiljön? 

- Vilka är de kostnadseffektiva åtgärderna för att minska lantbrukets 

påverkan? 

- Hur ska kommunen planera för att skydda vattnet och möjliggöra ett 

hållbart lantbruk? 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit initiativ till projektet Mälaren – en sjö för miljoner och 

arrangerar tillsammans med Mälardalsrådet och Vattenmyndigheten under 2013 fem 

seminariedagar om kommunernas arbete med vattenmiljö, vattenplanering och 

vattenförvaltning. De två första genomfördes i Eskilstuna och Västerås. Läs dokumentation 

på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida. 

Nu arrangeras den 13 juni i samarbete med LRF Mälardalen och Enköpings kommun en 

seminariedag som tar upp kopplingen mellan kommunernas vattenplanering och lantbrukets 

arbete med vattenmiljöfrågor. 

Målet är att presentera kunskapsläget och ge exempel på nyttan av samarbete mellan 

lantbruk och kommun i vattenplaneringen. På eftermiddagen gör vi ett studiebesök på ett 

lantbruk utanför Enköping där vi får visning av skyddszoner, en fosfordamm och får höra 

lantbrukare berätta om sitt vattenmiljöarbete. 

Seminariet är kostnadsfritt - en avgift om 500 kr debiteras om man uteblir utan avanmälan. 

Var?   Förmiddag: Enköpings Näs bygdegård ca 10 km söder om Enköping 

Eftermiddag: Hacksta gård ca 10 km söder om Enköping.  

Vi arrangerar transport ToR mellan Enköpings station, Enköpings Näs och Hacksta gård.  

En vägbeskrivning skickas i samband med anmälan. 

Anmälan - Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast den 4 juni.  

Skriv: ”Seminariedag 13 juni” i ämnesraden. Ange också namn, organisation, ev. önskemål 

om specialkost, samt om transport önskas till/från Enköpings station alt. om resa sker med 

egen bil. 

OBS! Begränsat antal platser, principen om ”först till kvarn” gäller, och förtroendevalda / 

anställda i kommun och lantbrukare ges företräde om platsbrist uppstår. 

Kontakt – Frågor kan ställas till susanna.vesterberg@lansstyrelsen.se 021-19 51 68 eller 
mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org 

http://malaren.org/artikel.asp?categoryID=1&parentID=0&pageID=33
mailto:anmalan@ecoloop.se
mailto:susanna.vesterberg@lansstyrelsen.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se
http://www.malaren.org/


 
 

 

 

 

 
 

Prögram Enkö ping 13 juni 2013 

Tid Rubrik Talare 
   

9.00  -  9.30 Kaffe och incheckning  

9.30 – 9.50 Välkomna till Enköping 
 

Kenneth Löthegård kommunalråd, 
Enköpings kommun  
Per Nyström, LRF Mälardalen 

 Om seminarieserien  
Läget i projektet ”Mälaren en sjö för 
miljoner” 
 

Mats Johansson, Ecoloop  
Susanna Vesterberg,  
Mälarens Vattenvårdsförbund 

9.50 - 10.20 Lantbruket och vattenmiljön  
 

Martin Larsson, Vattenmyndigheten  
Kommentar:  
Fredrik Andersson, lantbrukare, Arboga 

10.20 - 10.50  Kommunens roll och ansvar  
– vad kan och ska kommunen göra?  
 

Maria Lundin och David Liderfelt Västerås 
stad 
 

10.50 – 11.20 
 

Kostnadseffektiva åtgärder i lantbruket  
– exempel från Lillåns avrinningsområde 

Martin Larsson, Vattenmyndigheten 
Kommentar:  
Fredrik Andersson, lantbrukare, Arboga 

11.20 - 11.50 Vattenskyddsområden – hur får vi till en 
bra dialog mellan lantbruk och kommun? 
 

Gunnar Karlsson, GKR Resurs, Kinda  
 

11.45  – 12.15 Diskussion 
- Hur ska kommunen planera för att 
skydda vattnet och möjliggöra ett 
hållbart lantbruk? 
 

 
Alla deltagare 
 

12.15 - 13.15 Lunch 
 

 

13.15 - 13.30 Studiebesök – Avresa till Hacksta gård  

13.30 - 14.00 Så arbetar vi med vattenfrågor på 
Hacksta gård  
 

Jarl Ryberg, Hacksta gård och Helena 
Elmqvist, Odling i balans 

14.00 – 15.30 Visning av skyddszoner och fosfordamm Jarl Ryberg, Hacksta gård 

15.30 – 16.15 Diskussion och kaffe 
- Vilka är de kostnadseffektiva 
åtgärderna ? 
- Kommunikation mellan lantbruk, 
kommun och Länsstyrelse 

Alla deltagare  

16.15 – 16.30 Sammanfattning av dagen   
Information om kommande 
seminariedagar om Dagvatten och VA 

Susanna Vesterberg och Mats Johansson 

16.30 – 16.45 Transport till Enköpings station 
 

 

 


