Välkommen på kurs

Att starta och driva vattendragsgrupper
Syftet med vattendragsgrupper inom Greppa Näringen är att väcka intresse och inspirera till
åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. De är uppbyggda kring en
serie gruppträffar, vilka leds av en diskussionsledare som håller ihop den ”röda tråden”
genom träffarna. Innehållet på träffarna ska bygga på de lokala förutsättningarna, ha
anknytning till Greppa Näringens rådgivningsmoduler och anpassas efter deltagarnas intresse.
De åtgärder som diskuteras ska vara relevanta i området, kunna leda till förbättrad
vattenkvalité, vara frivilliga och vara ekonomiskt rimliga att genomföra för lantbrukare och
markägare.
Kursens mål är att ge rådgivare kunskaper kring hur man leder en vattendragsgrupp, hanterar
eventuella konflikter och hur man kan jobba för att ge ökade kunskaper och att få fram
lämpliga åtgärder. Fokus i kursen ligger på erfarenheter från utförda vattendragsgrupper.
Du hittar mer information om vattendragsgrupper och den nya metodbeskrivningen som finns
på Greppa Näringens webbplats.
Innan kursen bör du ha läst igenom metodbeskrivningen för vattendragsgrupper som
du hittar i denna länk.

Katrineholm
18 september 2019
Kl. 09.30-15.45

Kurs - Att starta och driva vattendragsgrupper
Katrineholm, Safiren – Terassalen, 18 september 2019
Registrering på Safiren, Drottninggatan 19 (ca 8 min promenad från Centralstationen)

Program
09.30 – 10.00

Registrering samt fika på Safiren

10.00 – 10.30

Inledning - Om Greppa Näringen, metod- Anna Bjuréus och Pernilla Kvarmo
beskrivningen och åtgärder för bättre
(Jordbruksverket/Greppa Näringen)
vattenkvalité och resurseffektivt jordbruk

10:30 – 11:15

Erfarenheter av att arbeta med vattendragsgrupper i Eskilstuna kommun

Anna Lindén (ekologisk ekonom,
rådgivare, konsult)

11:15 – 11:45

Erfarenheter av att starta och driva
vattendragsgrupper i Östergötland

Maria Gustavsson (vattenekolog,
lantbruksrådgivare, Lst Östergötland)

11.45 – 12.45

Lunch

12.45 – 15.00

Pedagogik, dialog- och konflikthantering
(inkl. övningar och fika)

Agneta Settervall (konsult miljökommunikation, Räven och korpen)

15.00 – 15.30

Erfarenheter av att delta i
vattendragsgrupp

Per-Ola Lisjö (Lantbrukare,
Böcklinge gård)

15.30 – 15.45

Sammanfattning och avslut

Anna Bjuréus och Pernilla Kvarmo

Har du frågor, kontakta:
Pernilla Kvarmo
036-15 85 11
pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

Välkommen!
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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Vägbeskrivning
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