
 

För en bättre vattenmiljö  

   I jordbrukslandskapet 
                   

                  Inspirationsdag  

                 för jordbrukare 

          Torsdagen den 18 maj 2017 

 

                         
 

 

 

Ålands landskapsregering, Ålands producentförbund och Leader Åland inbjuder till 

en inspirationsdag för jordbrukare och andra intresserade den 18 maj 2017.  

Temat för dagen är en bättre vattenmiljö i jordbrukslandskapet.  

 

Inspiratörer från Västervik i Sverige kommer att dela med sig av sina erfarenheter 

och informera om sitt arbete kring dessa frågor. 

Vi kommer att bjuda på picknick, lunch och middag samt planera för en eventuell 

kommande studieresa. Syftet är att inspirera och att försöka genomföra olika 

vattenförbättrande projekt kopplat till jordbruksmark - i lokal samverkan - och att 

finna bra finansieringslösningar.  

 

Dagen avslutas med middag. I samband med det kommer även jordbruksbyrån att 

informera om miljörådgivning samt om stöd och villkor för bevattningsvatten med 

mera. 

 

Presentation av inspiratörerna och tider för dagen se nästa sida! 
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Presentation av Västerviksinspiratörerna: 
 

DENNIS WISTRÖM  

är agronom som jobbar som vattenrådgivare anställd av Västerviks kommun sedan 2010. 

Dennis jobbar tillsammans med markägare/lantbrukare i projekt, som går ut på att ta 

tillvara växtnäring och öka produktionen på gården med smarta lokalanpassade 

miljöåtgärder för en bättre vattenmiljö. Dennis uppgift är att få bättre lönsamhet på 

gården och samtidigt mindre miljöpåverkan. Han stöttar och hjälper lantbrukarna med 

myndighetskontakter och att projektera fram olika miljöåtgärder på deras gårdar.  

 

GUN LINDBERG  

är hållbarhetsstrateg i Västervik, som leder arbetet med att ta fram en lokal åtgärdsplan 

för kommunens kustvatten och samordnar mycket av vattenvårdsarbetet inom 

kommunen. 

 

Dagens tider:  
 

Kl. 10.00-14.00  * Dagen inleds med en vandring på Hagaslätten och vaddiket i  

                                 Gottby.  Miljöbyrån tar med picknickkorg och kaffe. Lunch ingår.  

                                 Bussar avgår kl. 9.00 från stadens parkering mittemot  

                                 Sjökvarteret i Mariehamn. Bussar går tillbaks till parkeringen i  

                                 god tid före kl. 16.  
 

Kvällsprogram på Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn: 
 

Kl 16.00               * Ålands producentförbund informerar om livsmedelsstrategin 

                              * Jordbruksbyrån informerar om miljörådgivning och bevattning 
 

Kl. 17.00-18.00  Middag  
 

Kl. 18.30.            * Kvällseminarium där vi får ta del av den s.k. Västerviksmodellen  

                               och goda exempel.  

              *  Leader och miljöbyrån informerar om finansieringsmöjligheter. 

                             * Kvällen avslutas med diskussion och planer på en studieresa. 
 

Anmäl dig till susanne.vavare@regeringen.ax eller 018-25456. Det är möjligt att 

delta endast i några av dagens programpunkter. Anmälan är dock viktigt pga. 

beställning av mat m.m. 

 

VARMT Välkomna!  
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