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Sammanfattning av
utfört arbete…
•

Informationsmöten i byn

•
•

Inventering av enskilda avlopp - åtgärder
Vattenprover –omfattande program

•

Algprover

•

Toxprover

•

Markprover (LRF)

•

Sedimentprover

•

Informationsbroschyr till boende i
avrinningsområdet
Löpande information om projektet i
”byabladet” (5 nr/år)

•
•

Källfördelningsanalys (SLU)

•

Projektplan med åtgärdsförslag
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•

Informationsinsats till lantbrukare,
individuell rådgivning- Greppa
näringen (lst)

•

Kunskapsutbyte med liknande
projekt i Hälsingland,
Östersjön/Florsjön
Installation och drift av
kalkfilteranläggning (fosforfälla)

•
•

Inventering av diken

•

Individuella möten med lantbrukare
angående avvattning

•

Förstudie för restaurering av
våtmark, inmätning av
höjdskillnader, torvdjup mm

•

Grävning av sedimentationsdammar

Hur har vi
arbetat?
•

Start - enskilda avlopp

•

Informationsbroschyr om
algblomning

•

Kunskapsuppbyggnad –
provtagning

•

Bildande av lokal
vattengrupp

•

Information lokalt

-

Samfällighetsföreningens årsmöten

-

Byaföreningens årsmöten

-

Info i Skråmträskbygdens byablad

•

Utbyte med andra områden
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Samverkan
–våra erfarenheter
•

Information – bra om
lokala kanaler kan
användas

•

Lyssna på lokal kunskap
om området

•

Skynda långsamt

•

Medbestämmande
viktigt

•

Lantbrukare – vilka
behov har de?

•

Erbjud myndighetens
hjälp

•

Använd lokala faciliteter

TACK!

Elisabeth Berggren, Kommunekolog, Skellefteå kommun
elisabeth.berggren@skelleftea.se
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Workshop
Samverkan kring övergödda sjöar
• Balans mellan myndighet och ideella krafter
• Lokalt engagemang
• Lokal arbetsgrupp/vattengrupp
• Utbyte med andra områden med
övergödningsproblematik
• Information
• Ekonomi

Finansiering av åtgärder övergödningsproblematik
Exempel från Skråmträskprojektet:
• Bygdemedel, tex kalkfilteranläggningen
• LONA – Åtgärdsplan, kunskapsuppbyggnad
• Vattenmyndigheten underlag och inventeringar
• Skellefteå kommun - medfinansiering
• LOVA – Åtgärder i jordbrukslandskapet
• Landsbygdsprogrammet – utvald miljö, restaurering av
våtmarker (ej sökt ännu)
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Gruppdiskussioner Workshop
Samverkan kring övergödda sjöar
•

Vilket stöd förväntar sig ideella att få från myndigheter? Vad kan
myndigheter bistå med/ inte bistå med. Hur hitta balans mellan ideellt
arbete och betalt arbete?

•

Hur skapas lokalt engagemang? Lokala föreningar? Lokal vattengrupp?
Lokala vattenprovtagare? Lantbrukare?

•

Hur kan vi underlätta bildande av lokala arbetsgrupper? Roller
myndighet/ideella? Behövs informationsmaterial? Ex folders ” så här kan
du gå till väga, ”bra att tänka på”, finansiering, stöd etc”.

•

Finns behov av utbyte med andra arbetsgrupper med samma
problematik (övergödning)? Hur kan ett sådant utbyte främjas?

•

Hur utformas information om situation/projekt/övergödning på bästa
sätt? Tidpunkt? Informationskanaler?

•

Ekonomi i åtgärdsprojekt. Vem ska vara projektägare? Hur löses
medfinansieringen?
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