
Allt är möjligt …. om vi hjälps åt!

lennart.henrikson@naturochmanniska.se
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Många vatten har blivit bättre!
Det omöjliga blev möjligt!





www.wwf.se/levandeskogsvatten

Största problemen idag
Vandringshinder
Fysiska förändringar
Igenslamning
Försurning
….                                                                                                                           
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Alla vill ha rena och levande vatten!
Vi har ett gemensamt mål



Alla vill ha rena och levande vatten!



Hur får vi rena och levande vatten?



Vatten – en gemensam naturresurs!

Dick Stagmo äger skogen längs 1,7 km av Svanån, 
ett biflöde till Nissan i västra Småland

Dick ”äger” vattnet i 
Svanån i 28 minuter!



Gör många små åtgärder!

Många små, ”ofarliga”, åtgärder ger 
tillsammans en stor miljöpåverkan!

Problemet

Många små, ”obetydliga” men bra, åtgärder 
som tillsammans ger en positiv effekt!

Lösningen

Markanvändning påverkar vatten



EU:s ramdirektiv för vatten –
”Vattendirektivet”
(antogs 22 december 2000)

År 2015 (eller 2021 eller 2027)
ska alla Europas vatten (ytvatten, 
grundvatten, kustvatten) ha:
- god status
- inga vatten får försämras
- undantag finns

Miljöbalken
Skogsvårdslagen m.fl.

Vattendirektivet – ett utmärkt styrmedel



Delaktighet viktig
Markägaren har en nyckelroll



Experterna säger ofta
det vi redan vet, men 

med andra ord☺
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Från: Beskow; Tomtebobarnen (1919)

Kunskapsinhämtning och informationsutbyte



”Gräv-Olle”

Vi måste prata med dem 
som inte tycker som vi

…. och lyssna!



Lilla Attsjön 2012

Allan Karlsson
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Respektera markägaren
och hens attityder och värderingar



Stefan Karlsson

Lilla Attsjön 2015

Parkering

Grillplats
Vindskydd
Fågeltorn

Betad strand
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De lånade sjön av naturen i 150 år

Grillplats
Vindskydd
Fågeltorn



”… dikning ligger i människans gener…”

Vi måste ha förståelse 
för hur marken brukas



Skapa relation/förtroende
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Fascination! Tänk att få känna
doften av utterspillning!

Förmedla känsla
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Berätta (storytelling) om fascinerande arter
och ekologiska samband

Förmedla känsla



Gallåsen,
Västergötland, 
SW Sweden

Per Petersson

Visa goda exempel



Bättre avvägning 
mellan kultur-
och naturvärden
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Delaktighet, kunskap, attityder, värderingar, 
känsla – grunden för rena och levande vatten 

….. och vi måste hjälpas åt!



lennart.henrikson@naturochmanniska.se

Tack!
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