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För livskraftiga småvatten 
Skellefteå 24-25/5 – 2012 

 

Workshopen genomfördes av sju olika grupper med 4-7 personer i varje. Gruppindelningen 
gjordes utifrån så bred bas som möjligt med avseende på nationalitet, organisationstillhörighet 
o.s.v. 

Ett av målen med workshopen var att identifiera strategier för att nå målet ”Livskraftiga 
småvatten i Kvarken”. Nedan följer en kort sammanställning av de viktigsate strategierna och 
arbetssätten som de olika grupperna kom fram till.  

• Lokal förankring 
Det svar som genomsyrade alla gruppdiskussioner var behovet av att öka markägares 
intresse och förståelse för det egna vattendraget. Generell information räcker inte för 
att öka förståelsen för det egna vattendragets betydelse. En direkt kommunikation med 
praktiska exempel vid vattendraget ger en bättre förståelse. 
 
Inte bara markägare utan även närboende bör involveras för att skapa en bred 
förankring. 
 

• Finansiering 
När den lokala förankringen är uppnådd är det viktigt att det finns vissa medel som 
myndigheter kan bistå med vid förbättringsåtgärder. Det är svårt att förmedla till 
markägare vad som behöver göras utan att det finns medel för att gå vidare. 
Kunskapen om många småvattens betydelse som ekosystem är ofta bristfällig. Därför 
behövs finansiering för hela skalan från kunskapsuppbyggnad via informationsinsatser 
till konkreta förbättringsåtgärder och uppföljning.  
 
Allt för styrda medel kan hämma åtgärder i småvatten där det ofta finns en mycket 
varierad problematik med olika förutsättningar lokalt och regionalt. Enfrågefokusering 
hämmar lokala initiativ då alla vattendrag besitter olika behov av förbättringar. 
 



Det är viktigt att det finns mer långsiktig finansiering då många av åtgärderna kräver 
tillstånd att genomföra.  
 

• Kommunikation 
Myndigheter och organisationer bör se över hur kommunikationen genomförs 
jämtemot markägare och andra intressenter. 
Goda exempel behöver framhävas och visas upp. Demonstrationsområden för 
exkursioner underlättar arbetet och kan ge inspiration och förståelse. 
Mer konkret kommunikation. Det finns en uppsjö av myndighetsskapade mål som är 
svåra att ta till sig för enskilda markägare. Informationen behöver vara mer praktiskt 
inriktat och med anknytning till det vattendrag som berör den markägare som 
informeras. 
 

• Projekt 
För att kunna genomföra kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser och 
förbättringsåtgärder krävs att samverkansprojekt genomförs. Projekten bör kunna 
tillhandahålla medel för konkreta åtgärder så att det inte stannar vid endast 
information. Myndighetssamverkan är viktig och även samverkan mellan länder för att 
lära av varandras goda erfarenheter.  

 


