
Kunskaps- och inspirationsdag: 

vattnet i landskapet

Välkomna!



Program förmiddag

9.30 Vattnet i landskapet – så funkar det!

Johan Kling, DHI Sverige

10.15 Hänger yt- och grundvatten ihop?

Mattias Gustafsson, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

10.50 Vatten i ett föränderligt klimat – regionalt perspektiv

Lars Ljungström,  Länsstyrelsen Kalmar län

11.20 Vattenanknutna ekosystemtjänster och nyttor – kan man 

värdera dem ekonomiskt?

Gerda Kinell, Vattenmyndigheten Västerhavet

12-13 Lunch 



Program eftermiddag

13.00 Plats för nytt vatten i landskapet! Hur går det till? -

lärdomar, erfarenheter och funderingar inför framtiden.

Tette Alström, Ekologgruppen Landskrona

13.40 Vatten på rätt plats - bra och dåliga exempel

Johan Kling, DHI Sverige

14.10 Gruppdiskussioner inklusive kaffe (se namnskylt)

15.00 Återkoppling från gruppdiskussioner

15.15 Avslut



• Kunskap: vattnets väg i landskapet och i avrinningsområdet, vilka 

nyttor (ekosystemtjänster) ger det oss och hur påverkas de av 

mänskliga aktiviteter? Vad är vattnet värt?

• Inspiration: kan vi låta vattnet ta plats igen – varför och hur? 

• Gruppdiskussioner: hur kan vi jobba vidare lokalt? Samarbete 

inom avrinningsområden?  

Vattenfrågorna är avgörande för länets utveckling!

Syfte med dagen



Många pågående projekt…..
• LOVA-projekt med fokus på vattenfördröjning och näringsretention

• projekt med fokus på vattenförsörjning

• uppföljning av näringsretention i anlagda våtmarker i Kalmar län (lst)

• samordnad recipientkontroll 

• Emå-projektet, bl a modellering av flöden i olika scenarier såsom torka och 

höga flöden samt vid anläggande av våtmarker; värdering av EST samt 

åtgärdsgenomförande



Gruppdiskussioner (14.10-15.00)

• Se namnskylt för gruppindelning - indelning efter geografi
(Plats: denna lokal, Lobbybaren, matsalen). Fika samtidigt!

• Återkoppling: kortfattade anteckningar utifrån diskussionspunkter, 1 

punkt muntligt vid samling. 

Att diskutera:

• Kan ni använda information/kunskap från dagen i ert 

arbete? Hur?

• Vad/vilken aspekt är viktigast att jobba vidare med för er?



376 000 000  kr 70%
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vattnet i landskapet

1100 st

33 000 ha
50%



376 000 000  kr
Marknadsvärde 

dricksvatten i Emåns 

HARO

70%
Andel av länets dricksvatten som

är ytvattenberoende

Kunskaps- och inspirationsdag: 

vattnet i landskapet

1100 st
Kända markavvattnings-

företag i länet

33 000 ha
Yta våt/sumpmarker i länet,

åtminstone lika mycket 

borta 

50% Andel yta av Öland

som täcks av markavvattningsföretag 



Vatten är ingen vara vilken som helst utan 

ett arv som måste skyddas, försvaras och 

behandlas som ett sådant 

(Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG)

Tack för idag!
(och fyll gärna i utvärdering)


