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Utvärdering 

Vad var bra? 

- De två kommunexemplen!  

- Allt, röd tråd, lite av varje. Diskussionen om pengar är lite tråkig men viktig. Bra med denna 

typ av exempel och fakta att ta med sig hem till kollegor, strateger, planerare och politiker.  

- Totalt väldigt bra.  

- Hela upplägget var bra. Kommunexemplen var mycket bra.  

- Fantastiskt skicklig moderator! Många intressanta inslag särskilt Skåne och Västervik.  

- Många bra budskap som gick fram tydligt via bla Jonas, Gun, Håkan m fl.  

- Bra frågor och diskussion. Bra moderator.  

- Många bra inspel från föredragshållare OCH åhörare.  

- Det mesta var bra, speciellt kommun-exemplen.  

- Engagerade föreläsare och bra diskussioner.  

- Många synpunkter, berättelser från olika delar av landet.  

- Bra och intressanta presentationer. Kunskapshöjande och inspirerande! 

- God mat och fika.  

- Bra föreläsningar. Bra blandning av deltagare. Spännande diskussioner/ kommentarer av 

engagerade deltagare. Bra samordning av program och bra moderator.  

- Bra föreläsare generellt.  

- Gott kaffe 

- Intressanta föredrag. Mycket bra att få lantbrukarnas perspektiv. Bra blandning av deltagare. 

Dagen har inspirerat till vidare åtgärder.  

Vad vill du se mer av? 

- Vill gärna se ytterligare ett heldagsseminarium där exempel på vattenvårdsarbete lyfts fram. 

- Fler möten med samma innehåll. 

- Mer erfarenheter från lantbrukare 

Vad var mindre bra? 

- Grupparbetet på lunchen mindre bra. Behövs bättre lokal för ändamålet och tydligare uppgift.  

- Detaljgnället från LRF 

- LRFs pass 

- Mycket oljud från matsalen på förmiddagen och kallt i rummet 

- Lokalen – dålig bild, kall lokal, störande ljud från köket, trångt.  

- Lokaliseringen – onödigt krångligt att ta sig ut till Jälla.  

- Att deltagarlistan inte skickades ut i förväg, hindrar samåkning.  



- Slammer från intilliggand lokal.  

- Svårt att höra ibland, mikrofon hade varit bra.  

- Gnäll, hårdare moderator behövs 

Vad saknade du? 

- Bra om LRF kunde ha en mer framskjutande position och tala om vad de tänker göra för att 

minska läckage av näring till vatten.  

- Önskvärt om fler aktiva lantbrukare deltagit. Hur hade LRF bjudit in? 

- Info från departementet 

- Mer konkreta siffror på hur olika åtgärder finansierats  

- Dikningsföretagens roll avseende jordbrukets behov, dikningsföretsagets åtagande förr, nu 

och i framtiden.  

- Hade gärna fått det fullståndiga programmet för dagen i förväg (inte samma tider som i 

inbjudan) 

- Längre pauser. Många intressanta diskussioner i pauserna.  

- Lagstiftning 

- För lite om vad jordbruket MÅSTE göra 

Övriga kommentarer 

- MER behöver hitta sin roll som draglok för vattenrådsbildande. Ser behovet av att delegera 

vattenvårdsarbetet till vattenråd. MER bör kanske kommunicera detta till 

kommunledningsnivån. Men invänta gärna att vi på kommunal nivå fått, förstått och 

kommunicerat innehållet i det snart beslutade åtgärdsprogrammet.  

- För små kaffemuggar ;-) 

- Dela gärna ut deltagarlista innan för att underlätta samåkning 

- Jordbrukets nätverk är nära bristningsgränsen 

- Programmet startade onödigt tidigt, när man skulle köra långt.  

 

Projektidéer  

Ide. Plats. Finansiering.  

- Översvämningar från jordbruket. Olandsån, Mälaren. 

- Hårdgjorda ytor. Tätorter, industriområden. Företag/ kommuner 

- LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Tätorter. Företag/ kommuner 

- Skogsbruk- dikningar, avverkningar. Överallt, fd skogssjöar, mossar. Skogsbruket? 

- Musselodling. Övergödda recipienter.  

- Politiskt engagemang för att skapa samverkan inom kn, mellan kn.  

- Åtgärder. Kommunal jordbruksmark.  

- Vattenkarta ”kävlingeån”. Kommun, Lantbrukare. LOVA 

- Anpassade kantzoner. Kommun, lantbruk. Bidrag 

- Fosfordamm – mäta halter, rening. Kommun. Bidrag 

- Biokol. Kommun. Bidrag 

- Harmonicerat regelverk. Kommun + lantbruk. Statliga medel.  



- Strukturkalkningssatsning. Sävjaåns avr omr. Sävjaåns vattenråd 

- Vattendragsvandning. Blackstaån. Lst/Kn/Markägare.  

- Politiskt uppdrag. Kommun.  

- Upphandlingspolicy för mat. Kommun.  

- Stötta näringslivsaktiviteter. Kommun.  

- Ta initiativ för att samarbeta kring finansiering. Kommun 

- Kretsloppstänket. Kommun.  

- Anställa en agronom. Kommun 

- Bjuda in SLU m fl för kunskapshöjning om åtgärder. Kommun.  

- Starta ett vattennätverk i kommun.  

- Kretsloppsprojekt. LRF+ kommun.  

- Seminarium om fosforförluster och bakgrundsläckage. LRF och Kn m fl.  

 

 


