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Vattnet i det brukade landskapet 
 

Tid Måndag 15 okt – tisdag 16 okt, kl 10.00–17.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast tisdag den 9 okt via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 11 okt, därefter sker ingen återbetalning av avgiften) 

Avgift 1500 kr, studenter 600 kr 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 070 160 33 05 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Konferensen sänds via länk på www.ksla.se 

 Denna konferens genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket,  
Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. 

 

Vattnet är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav, över alla slags ägogränser 

och förvaltningsgränser. Vattnet är helt avgörande för utveckling av såväl landsbygder som städer och det 

används bland annat som livsmedel, kraftkälla och transportväg. Det är också en förutsättning för hygien, 

allehanda upplevelser och för produktion av t ex livsmedel och skogsråvara.  

 

Sjöar och vattendrag har i alla tider haft stor betydelse för människor och samhällsutveckling. Därför finns ofta 

höga kulturhistoriska värden vid vattendragen. Samtidigt har människans historiska och nutida nyttjande av 

vattnet gett upphov till problem för ekosystemen och vattenkvaliteten. Idag försöker vi på olika sätt balansera 

produktion och miljö. Samtidigt som vi investerar stora resurser i att åtgärda gamla miljösynder så söker vi 

lösningar för att kunna öka produktionen av bland annat livsmedel och skogsråvara, bevara kulturhistorien och 

anpassa oss till klimatförändringar. Därför uppstår ibland målkonflikter kring vatten. För att lösa, eller 

åtminstone hantera, dessa målkonflikter behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan.  

 

Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt 

livsviktiga vatten. Frågorna är många, t ex: Vilka målkonflikter finns kring vattnet? Hur ser avvägningarna och 

kompromisserna ut? Var och hur är det bäst att göra nödvändiga åtgärder? Vem tjänar på åtgärderna och vem ska 

stå för kostnaderna?  

 

Konferensen riktar sig till alla intresserade och särskilt till mark- och vattenägare, brukare av mark och vatten, 

politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och 

intresseorganisationer. 

 

Välkomna! 
 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=54915
http://www.ksla.se/
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:gun.askero@ksla.se
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Program måndag 15 oktober 
 

Moderator: Anders Esselin, Man & Nature 

 

09.00 Samling och registrering 

10.00 Välkomna till KSLA  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD 

10.10 

 

KSLA:s landskapskommitté 

Margareta Ihse, ordförande, KSLA:s landskapskommitté/Stockholms universitet 

10.20 Praktikaliteter 

Anders Esselin, Man & Nature 

10.30 Allt är möjligt! 

Lennart Henrikson, egenföretagare, Natur och Människa AB  

11.00 Brukarens nyckelroll i förvaltningen av våra vatten. 

Petter Ström, Hushållningssällskapet, jordbrukare, ledamot Norra Östersjöns 

vattendelegation 

11.30 Lunch 

 Nyttjande och förvaltning av vatten i ett förändrat klimat 

12.30 Multifunktionella våtmarker 

Eva Amnéus Mattisson och/eller Jenny Lonnstad, projektledare, Naturvårdsverket 

12.55 Markavvattning i skogen  

Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen  

13.20 Markavvattning i odlingslandskapet 

Tomas Johansson, samordnare/utredare vattenhushållning, Jordbruksverket  

13.45 Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning 

Ingrid Wesström, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet 

14.10 Kaffe/te 

14.40 Pragmatiska lösningar på juridiska nötter 

Katrine Møller Sørensen, projektledare Tullstorpsån Ekonomisk Förening 

15.05 Systematiskt arbete med blå målklassning och markskoning i skogen 

Per-Erik Larsson, vattenekolog, Södra 

15.30 Fiskevattnen – landsbygdens och fastigheternas tredje resurs 

Thomas Lennartsson, förbundsordförande, Sveriges Fiskevattenägareförbund 

15.55 Bensträckare 

16.10 Brunifiering av vatten – konsekvenser, orsaker, åtgärder 

Emma Kritzberg, universitetslektor, Lunds universitet 

16.35 Vägar och vatten 

Christina Odén, miljöspecialist vatten, Trafikverket 

17.00 Avslutning och mingel 

 

 

http://www.ksla.se/


  

Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 

Program tisdag 16 oktober 
 
Moderator: Anders Esselin, Man & Nature 

 

08.30 Välkomna tillbaka 

Anders Esselin 

 Vatten för både naturen och kulturen 

08.40 

 

Samverkan och delaktighet för helhetssyn 

Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet/KSLA 

 

09.05 Projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 

Ann-Katrin Larsson, projektledare, Länsstyrelsen Västra Götaland 

 
09.30 Balansgång mellan olika värden – i praktiken 

Ingemar Bergbom, miljöinspektör, Habo kommun 

 

10.00 Kaffe/te 

10.30 Gruppdiskussioner 

12.00 Lunch 

 Restaurering och andra åtgärder för bättre vatten 

13.00 Återskapa en våtmark på tre timmar genom att ”proppa” ett dike 

Per Pettersson, egenföretagare 

 

13.25 ReBorN–LIFE restaurerar 200 kilometer flottade vattendrag 

Roger Vallin och/eller Tommy Vennman, projektledare ReBorN–LIFE, Länsstyrelsen 

Västerbotten 
 

13.50 Reflektioner om restaureringsprojekt och om vattnet i det brukade landskapet 

Christer Nilsson, professor, Umeå universitet 

 

14.20 Avslutande ord 

Margareta Ihse, ordförande, KSLA:s landskapskommitté/Stockholms universitet 

 

14.30 Avslutning och kaffe 

 

http://www.ksla.se/

