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Succé för
vattendragsvandringar

Är du intresserad och
vill veta mer?
Kontakta
Annsofi Collin, LRF
Foto: Egil Persson

PÅ SAMMA TEMA:
2012-11-27 >>
Ökat fokus på åtgärder
i och invid vatten
2011-04-26 >>
Mycket på gång
med EU:s vattendirektiv
2012-03-27 >>
Vattenråden på rätt väg

En av de genomförda vandringarna gick längs Opparydsbäcken i Småland.
Limnolog Tomas Lakowitz från länsstyrelsen tog vattenprover och håvade
upp vattenlevande småkryp.

Många lantbrukare har tagit chansen att vara med på en
vattendragsvandring i sin hembygd senaste åren. Förutom att
lära om djur och växter har de kunnat lära ut till andra deltagare
om lantbruk. Ofta har kommun och länsstyrelse varit med och
det har blivit tillfälle till dialog.

2009 kom studiecirkelmaterialet Vattnet väg från LRF och
Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet var att lära främst lantbrukare om
EU:s vattendirektiv och hittills har i storleksordningen 100 cirklar genomförts. Men i cirkelhäftet fanns även tips och förslag på en manual
för hur en vattendragsvandring kan göras. Att göra en sådan har blivit
mer populärt än själva cirkeln och cirka 130 vattendragsvandringar
med olika upplägg har gjorts.
FORTS. nästa sida

2010-01-15 >>
Vattendirektivets
åtgärdsprogram beslutade
2009-07-03 >>
Ganska lika klassning
av vatten i nordiska länder
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Vattenprover togs längs med bäcken. Ju närmare utloppet desto ljusare blev vattnet.
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Markus Hoffmann

Intresset var stort för de uppfångade småkrypen i Opparydsbäcken.
Foto: Egil Persson

Tips till dig som ska leda
Förhoppningsvis kan vattendragsvandringar med tiden bli lika naturligt som fältvandringar i grödan. Egil tycker att utomhuspedagogiken
fungerar bra och att deltagarna är intresserade.
– De brukar vara allvarliga, det syns att de funderar en hel del på det
som sägs.
Han ger några tips till den som ska arrangera framöver.
1. Kontakta Vattenmyndigheten i god tid, de har mycket data som
kan vara till hjälp.
2. Prata gärna med äldre markägare i förväg, de kan berätta om hur
vattendraget ändrats.
3. Prata inte ihjäl frågorna, det blir lätt för mycket info och deltagarna blir trötta.
4. Bästa tiden är på sommaren och försök få med någon biolog eller
fiskekunnig. Att ta upp djur eller växter i en glasburk och skicka
runt brukar väcka intresse.
5. Visa möjligheter till förbättringar och fokuserar inte för mycket
på vad som orsakat eventuella nuvarande problem.

Många vatten rinner upp i skogen.
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Erfaren arrangör
Egil Persson på Hushållningssällskapet i Blekinge har genomfört fyra
egna vandringar och hjälpt till med ett tiotal andra som gjorts av kollegor. Det har varit som minst 12 och som mest 30 deltagare.
– Det har varit mest lantbrukare men även många tjänstemän från
kommuner, länsstyrelser, vattenmyndighet och ledamöter från vattenråden, berättar Egil.
På frågan vilken som är den vanligaste frågan från lantbrukare svarar
han att det är ”Hur stor del av miljöpåverkan beror på själva odlingen
och hur mycket är naturligt läckage?” Andra vanliga frågor är ”Vad
gör vi för fel?” och ”Vad kan vi göra?” Frågorna känns säkert igen av
många rådgivare i Greppa Näringen. Funderingar kring hur brukandet av jorden påverkar läckaget och hur andra faktorer som nedfall av
kväve påverkar har funnits under lång tid.
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Stort intresse
Annsofi Collin på LRF är den som koordinerat cirklar, fått in rapporter
och deltagarlistor från vandringarna och betalt ut ersättning till ledare.
Hon bekräftar det stora intresset och förklarar att många nu söker pengar på andra håll för att göra fler vandringar. Det har också blivit vanligt
med samarbete med skogsägarföreningar och Skogsstyrelsen då ju de
flesta vatten börjar i skogen och många brukar både åker och skog.

30 deltagarna följde med på denna
vattendragsvandring.

