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Vad är ett vattenråd?
Sammanslutning av kommuner och aktörer inom ett 
avrinningsområde. Tillsammans jobbar vi med konkreta 
insatser för renare vatten och rikare miljö för 
människor och djur. 

• Vattenvård och vattenkontroll i en organisation 
för hela avrinningsområdet

• Vi möter upp lokala behov

• Samråds- och remissorgan

Lokala drivkrafter är en förutsättning!
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Kävlingeåns avrinningsområde 1812-1820 
i jämförelse med 1950-1953



Lantbrukare

Dikningsföretag

Goda råd: Samarbete mellan olika aktörer

http://www.eslov.se/
http://www.lomma.se/
http://www.kavlinge.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.hoor.se/sv/
http://www.vasyd.se/
http://sydvatten.se/


Goda råd: Samarbete mellan olika aktörer

För vattenrådet

• Kunskapsutbyte (lokal kunskap om förutsättningar och det 
lantbruk som bedrivs)

• Ömsesidigt förtroende
• Nya innovativa lösningar för åtgärdsarbetet
• Tillsammans identifierar platser för åtgärdsarbete

För lantbrukaren

• Kunskapsutbyte
• Dialog
• Att man hittar platser för åtgärdsarbete tillsammans
• Tillsammans hittar åtgärder som gynnar lantbruket
• Samsyn på åtgärdsarbetet – alla måste ta sitt ansvar



Marken är grunden för 
företagets lönsamhet

Lantbrukarna har begränsat 
med mark till 
vattenvårdsåtgärder

Vattenvårdsåtgärder 
ger en positiv bild av 
lantbruket

Resultat från Workshop om drivkrafter för 
markupplåtelse till vattenvårdåtgärder





Vattendialoger i stor och liten skala

• Samarbete mellan olika aktörer möjliggör lokal kontakt 

• Arbetar fokuserat inom ett avgränsat 
delavrinningsområde

• Dessa delavrinningsområden prioriteras baserat bland 
annat på ekologisk status

• Konstruktiv dialog för att höja kunskapsnivån hos alla
deltagande parter

• Personlig kontakt och en ökad förståelse underlättar 
åtgärdsarbete 

Vad har vi gjort?

Fortsatt kontakt, 
intresseanmälningar, 
åtgärdsarbete



Vad är/var inställningen till vattenvårdsarbete?

• DÅ 

• NU

• Fanns ett intresse för vad det handlade om
• Ännu någon grej som påverka/inskränka vår verksamhet
• Skeptisk till vattenvårdsarbete
• Man undrade ”vad ska de nu hitta på”?

• Inställning ändrades över tid till att bli mer positiv
• Man ser vattenrådet som en plattform för kommunikation 

och kunskapsutbyte
• Man förstår att vattenvårdsarbetet kan gynna sin 

verksamhet
• Möjliggör att man kan bedriva sitt lantbruk med betydlig 

mindre inskränkningar än vad det skulle kunna bli 



Avrinningsområdet



Kan vattenvårdsarbetet bli lönsamt för jordbruket?

Ja • Mark som är svårbrukad, dålig avkastning pga dålig markavvattning kan 
utnyttjas bättre

• Delar av marken kan bli våtmark och andra delar kan bli torrar av höjd mark 
(från schaktmassor)

• Om en damm anläggs i bevattningssyfte kan det vara lönsamt eftersom 
skörden kan ökas

• Man kan arrendera ut marken till jakt
• Om man kombinerar med bete runt våtmarken så sköter området sig själv
• Marken kan bättre nyttjas om en halv-blöt mark delas upp i blött (våtmark) 

och torr mark som kan odlas efter påförande av massor
• De sämsta markerna ger bättre netto om de utnyttjas till våtmark
• Jordbrukets image är en lönsamhetsfaktor som inte går att mäta

Nej • En osäker satsning/investering – viktigt att det finns finansiering
• Inte ekonomiskt lönsamt på lång sikt
• Viktigt med tydlig information och snabba besked efter rådgivning
• Ser till arrendatorns önskan/intresse på hur marken ska nyttjas är avgörande
• Vad händer när avtalet går ut? 



Tack för oss!


