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V A T T E N S A M L I N G       2012 

Möre Hotell i Torsås kommun den 1 juni 2012. 

                                                                                                    

Sammanfattning 

 

2 – Föreläsare Eva Steiner (Karlskrona kommun/Lyckebyåns vattenförbund)  

Hur kan utbildning och kommunikation starta intresse för vatten? Tips och inspiration 

till vattenråd. 

Eva S arbetar vid VA och renhållningsavdelningen vid Karlskrona kommun. Är starkt 

engagerad i Lyckebyåns Vattenförbund och är själv jord- och skogsbrukare.  

Det är ingen självklarhet att det alltid finns tillgång på dricksvatten. Enbart 0.75% av all 

världens samlade vatten är tillgängligt för kontinenternas växter och djur, vilket leder till 

konflikter på olika plan. Vattnet är ett lån till kommande generationer. 

Lyckebyåns Vattenförbund bildades 1998. Är en sammanslutning av intressenter som har till 

uppgift att påverka Lyckebyåns vatten. Uppgifterna är att öka kunskapen om vatten via utbild- 

ning, kommunikation, information till ungdomar, elever, vattenskolan, vandrare, paddlare 

samt bygga kontaktnät med allmänhet, föreningar, pedagoger i de lägre årskurserna utifrån 

kommande generationers värderingar och kunskaper. För fältstudier har det tagits fram ”den 

blåa lådan” och en pärm med 15 faktablad om vatten, berg-, jordarter, rullstensåsar mm. 

Eva S riktar även blicken uppåt i utbildningshierarkin till högskolestudenterna vid BTH 

(Blekinge Tekniska Högskola) som studerar fysisk planering. Att tänka strategiskt in i 

framtiden och vad som krävs av ett samhälle är en förutsättning för att fungera optimalt i 

samklang med naturens krav och förutsättningar. ”Vatten är inte bara livsviktigt. Det är 

också vackert, gott och spännande att arbeta med”. 

Efter Eva S föreläsning lämnar moderator Stellan H ordet fritt efter att han själv påmint 

deltagarna om EU:s vattendirektiv.  

Stellan H påpekar att det är ”fotfolket” som måste göra arbetet även om det är på nationell 

nivå som jordbruks- och skogspolitiken förs. Detta kräver förståelse för varandras möjligheter 

och problem.  

Eva S berättar som svar på frågorna att finansieringen av Lyckebyåns Vattenförbunds 

verksamhet sker via avgifter från de tre medlemskommunerna Karlskrona, Lessebo och 

Emmaboda. Någon egentlig utvärdering av Vattenskolans verksamhet har inte skett. Skolor 

har genomfört vattendrags- vandringar med särskilda vattenteman. Det saknas uppgifter om 



2 

 

att ”den blå vattenlådan” varit med vid dessa tillfällen. 

Olof J påtalar högskolornas och universitetens viktiga roll som kunskapsförmedlare till 

allmänhet, offentliga tjänstemän, politiker, verksamhetsutövare och beslutsfattare på alla 

nivåer.  

Avslutningsvis är alla medvetna om vikten av mötespunkter för att utbyta erfarenheter, 

kunskaper, tankar och idéer, men att dessa alltid tyvärr kostar pengar, vilket dagens konferens 

vittnar om. 

 

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 

Torsås Kustmiljögrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


