
 

 

 

 

 

Välkomna till Vattenrådens dag den 5e mars 2020        

i Linköping! 

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in politiker och tjänstemän i kommunerna samt 
medlemmar i vattenråden till en förmiddag med inspirerande föredrag och diskussioner  

Vi är många i länet som på olika sätt arbetar för en bättre vattenmiljö. För att nyttja resurserna på bästa sätt 
och arbeta effektivt behövs samverkan. Hur får vi rätt åtgärd på rätt plats? Vad är drivkraften bakom ett 

lyckat åtgärdsarbete och hur kan goda idéer spridas och återanvändas? Kom och dela med dig av kunskaper 
och erfarenheter, samt inspireras till nya utmaningar. 

För att diskussionen ska bli heltäckande och givande välkomnar vi politiker från de nämnder som berör 
vattenfrågor, tjänstemän från olika förvaltningar och enheter, samt vattenrådsmedlemmar från flera olika 

intresseområden. 

 PLATS 

Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 Linköping 

TID 

5e mars kl. kl. 09.00-12.00 (kaffe från kl. 08.30) 

OSA 

Svar önskas senast fredagen den 27 februari. För anmälan gå in här. Du hittar även anmälningsformuläret 

på Länsstyrelsens hemsida i kalendern på förstasidan www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Vi bjuder på kaffe 

och fika. Meddela oss eventuella allergier som kan behöva ta hänsyn till. 

 

Vid frågor, kontakta Maria Gustavsson på maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se  
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Program för torsdag 5e mars 2020 
 

8.30 – 9.00 Välkommen! Registrering och kaffe 

 

9.00 – 9.50  Vad händer på Länsstyrelsen 

  Sofia Bastviken & m.fl., Länsstyrelsen Östergötland berättar om 

Bland annat: Vad som händer inom vattenförvaltningen 2020, statusklassning 

och åtgärder, projekt för bättre vattenmiljö och medskick från vattenrådens dag 

2019. 

 

 
9.50--10.20 Tekniska verken: Vattenkraft – med tveeggad miljönytta i n i 

framtiden 
 

Jakob Bergengren, Tekniska Verken, berättar om vattenkraften som lokalt har 
en stor påverkan på det livet i våra vattendrag och de åtgärderna kommer att 
krävas med ny lagstiftning, nationell prövningsplan och en därtill kopplad 
miljöfond.  Samtidigt utgör vattenkraften en viktig nyckel in i det fossilfria 
energisystemet i framtiden. Det kommande arbetet med prioriteringar, åtgärder 
och framtidsplanerna presenteras.   

10.20– 10.40 Bensträckare 

10.40 – 11:10  Tranås Energi: Samverkan mellan elproduktion och fria 

vandringsvägar  

Magnus Lundberg, Tranås Energi, berättar om deras miljö- och klimatarbete 

och målet med att skapa ett öppet vattensystem mellan de tre sjöarna Västra 

Lägern, Östra Lägern och Sommen år 2021. 

 
11.10 – 11.35 Fiskeskyddsområden 
 

Jörgen Dahlin, Länsstyrelsen Östergötland, berättar om länets nya 
fiskeskyddsområden. 

 

   

 

11.35 – 11.50  LEVA-projektet: Rätt åtgärd på rätt plats 

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland, berättar om LEVA-projektet. 

Ett projekt där vi jobbar med lantbrukare för att skapa övergödningsåtgärder på 

rätt plats.  

 

11.50-12.00  Frågor och avslut 

  Sofia Bastviken 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen Östergötland stannar kvar för mer detaljerade frågor som inte hinns med under dagen. 

 


