
  Inbjudan 

Effektivt vattenvårdsarbete – hur gör vi? 
Välkommen till en dag där effektivt vattenvårdsarbete står i centrum! 
Länsstyrelsen i Skåne och Vattenmyndigheten i Södra Östersjön bjuder in 
politiker, kommuntjänstemän och vattenråd i Skåne för att diskutera 
samarbeten och framtida möjligheter för en bättre vattenmiljö. 

Plats: Länsstyrelsen Malmö, Kungsgatan 13, sal Borgen 
Dag: 12 november 
Tid: 9.00 till 16.00  
 

Vattenråden som resurs för bättre vattenkvalitet 
Dagen kommer att fokusera på hur Skånes kommuner och vattenråd kan 
samarbete för att få så effektivt åtgärdsarbete som möjligt. Hur kan rätt åtgärd 
hamna på rätt plats med rätt insats? 

Inspirerande föreläsningar med goda exempel på gott samarbete mellan 
kommuner och vattenråd blandas med diskussioner om hur samarbeten kan 
utvecklas och tänkas fortsätta.  

Välkomna! 

Länsstyrelsen Skåne och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 

Anmälan  

Anmälan gör du via vattenmyndighetens hemsida senast 3 november.  
  

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/151112-vattenraden-in-i-framtiden.aspx


 
 

 Program 

Torsdag 12 nov  
9.00 – 9.30  Registrering och kaffe 

9.30 – 9.45  Inledning 

9.45 – 10.30 Läget i vattenförvaltningen, Vattenmyndigheten och 
Länsstyrelsen 

10.30 – 11.00 Jordbrukets roll i recipientkontrollen 
Lars Collvin, Länsstyrelsen Skåne 

11.00 – 11.30 Kävlingeåns vattenråd – uppstarten och vinster med 
samarbete inom avrinningsområdet.   
Thomas Quist, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun 

11.30 – 12.10 Svedalas vattengrupp – Ett sätt att synliggöra vatten 
och vattnets betydelse i kommunens arbete. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd – Ett 
långsiktigt arbete för framgång och stort engagemang. 
Christel Strömsholm Trulsson, Jenny Ahlqvist, Segeåns 
vattenråd, Svedala kommun 

12.10 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 13.30 Sydvästra Skånes Vattenråd – ett nybildat vattenråd 

med framtiden för fötterna.  
Maria Adolfsson, Göran Gärtner, Sydvästra Skånes 
vattenråd, Trelleborgs kommun 

13.30 – 14.00 Vattenstrategiskt planeringsunderlag (VSPU) för 
Kävlingeån 
Jacob Levallius, Kävlingeåns vattenråd 

14.00 – 15.30 Gruppdiskussion mellan vattenråd och kommuner – 
hur kan samarbetet utvecklas, inklusive fika 

15.30 – 15.50 Gemensam diskussion 

15.50 – 16.00 Avslutning 
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