
 

 

 
 

                               

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket  
– kommunernas roller och möjligheter  
 
Uppsala 13 oktober 2015 
Den 13 oktober 2015 arrangeras en inspirationsdag om kommunernas roller i arbetet 
med att minska växtnäringsläckaget från lantbruket. Dagen innehåller exempel på 
hur vattenåtgärder i lantbruket kan genomföras och hur kommunerna på ett aktivt sätt 
kan arbeta för att stötta åtgärdsarbetet. Bland annat kommer följande frågor 
diskuteras: 

• Hur kan kommunen ”ta en aktiv roll” och stödja åtgärdsarbetet i lantbruket? 
• Vilka åtgärder behövs inom lantbruket för att nå god status för våra vatten? 
• Hur kan kommunerna och jordbruket dra nytta av varandras kunskap och 

åtgärdsarbete? 

Arrangörer är Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner i samarbete med LRF Mälardalen, SLU och Uppsala Kommun. 

Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän på kommuner, engagerade 
lantbrukare i Mälardalen, länsstyrelsetjänstemän samt övriga intresserade. 

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner, 
Mälarens Vattenvårdsförbund och medlemmar i LRF. Övriga betalar 650 kr inklusive 
moms. 

Var?  Jällagymnasiet utanför Uppsala http://www.jallagymnasiet.se/sv/. Se 
http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14487690&query=. På www.ul.se finns restider. 
Aktuella busslinjer är 805 och 886 och hållplatsen heter Jälla (Uppsala). 

Anmälan - Anmäl dig via länken i vattenmyndighetens kalendarium. 

Senaste anmälan och inbetalning är 1 oktober. Begränsat antal platser, så först 
till kvar! 

Kontakt – Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010-224 94 13 eller 
mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 00 51. Information kommer att finnas på 
www.malaren.org samt www.vattenmyndighetern.se. 
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Program 13 oktober 2015 
Tid Rubrik Talare 
   
8.15  -  8.45 Kaffe och incheckning  
8.45 - 9.00 Välkomna till Uppsala och 

Jällagymnasiet 
 

Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala 
kommun 

 ”Mälaren en sjö för miljoner” och 
aktuella projektansökningar 
 

David Liderfelt,  
Mälaren - en sjö för miljoner 
 

9.00 – 9.45  Kommande åtgärdsprogram för vatten 
på gång  
- Hur stort är åtgärdsbehovet? 

Martin Larsson, Vattenmyndigheten,  
 
 

9.45 – 10.15 Lantbrukets förutsättningar för att 
genomföra åtgärder och LRFs arbete 
med vattenåtgärder 
 

Petter Ström, lantbrukare,  
LRF Mälardalen 
 

10.15 – 10.30 Bensträckare – Kaffe 
 

 

10.30 – 11.30 
 

Skånska kommuner samarbetar kring 
vattenåtgärder – exemplet Kävlingeån 
 

Jonas Johansson,  
Kävlingeåns vattenråd 
- Inspel och kommentarer från Helena 
Aronsson & David Liderfelt 

11.30 – 12.00 Hur ska vi komma igång med och 
finansiera åtgärder?  

- Ernst Witter, Länsstyrelsen i  Örebro, 
om LOVA 
- Länsstyrelsen i Uppsala om 
Landsbygdsprogrammet 
- David Liderfelt, Mvvf, om LIFE IP 
 

12.00 - 13.00 Lunch 
 

Lunchuppgift – diskutera 
projektutveckling och finansiering 

13.00 – 14.00 Västervik - kommun och lantbrukare 
samarbetar om åtgärder 

Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg 
Gamlebyviken + Håkan Lundgren 
lantbrukare 
Inspel och kommentarer från Helena 
Aronsson & David Liderfelt 

14.00 – 14.20 Kaffe   

14.20 – 14.50 Ökad kunskap leder till bättre 
samarbete och snabbare åtgärder 

Lovisa Stjernman Forsberg, SLU 
Katarina Börling, Jordbruksverket 

14.50 – 15.30 Diskussion - Hur ska vi komma igång 
med åtgärdsarbetet?  
- Vilket stöd behövs från regional och 
nationell nivå?  
 

 
 

15.30 Avslutning av dagen  

 


