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Blänkare – Boka den 18 november 2016! 

 

 

 

Så gick det! Vägen framåt?   

Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 
 
Nu bjuder vi in till slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets vattendistrikt – elva länsstyrelser i 
samverkan.   
 
Boka redan nu den 18 november 2016 – en heldag på Historiska museet i Stockholm. 
 
Vi har jobbat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram 
kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen.  Nu delar vi med oss av slutsatser 
och erfarenheter från arbetet. Vilka resultat har nåtts? Vad återstår?  
 
Vi vill också få en framåtsyftande diskussion: Hur ska samhället klara målen om bättre 
vattenkvalitet, en rikare biologisk mångfald och bevarade och levande kulturmiljöer vid 
vattendragen?  
 
Vi riktar oss till alla som berörs, är intresserade av, arbetar med, ansvarar för eller kan 
påverka frågor som rör åtgärder, vattenförvaltning och kulturmiljöers bevarande. Vi vänder 
oss till politiker, departement, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelserna, kommuner, universitet och föreningar 
och organisationer inom vattenkraft, kulturmiljö-, natur- och vattenvård, med flera. Vi 
välkomnar både er som vi haft kontakt med under projektens gång men hoppas också på 
många nya ansikten! 
 
Det blir föredrag, utställningar, mingel och diskussioner.  
 

Foto: Pär Connelid 
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Under förmiddagens tema Så gick det! kan du bland annat besöka medverkande 
länsstyrelsers mini-utställningar och kort-föredrag, där personal inom projekten berättar om 
resultat och svarar på dina frågor.  
 
Under eftermiddagens Vägen framåt? blir det både förberedda anföranden och 
diskussioner. Medverkar i programmet gör bland annat riksantikvarie Lars Amréus 
Riksantikvarieämbetet, representanter från Havs- och vattenmyndigheten, länsråd Jörgen 
Peters Länsstyrelsen i Halland, och några intresseorganisationer. 
Vi har också bjudit in regeringsföreträdare för att tala om propositionen om prövning av 
vattenverksamhet. 
 
Program kommer efter sommaren.  
Konferensen är kostnadsfri och antal deltagare begränsat till 150 stycken. 
 
Hjälp oss gärna att sprida denna blänkare.  
 

Varmt välkomna! 
 
Coco Dedering  Projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns 

vattendistrikt 
Ann-Katrin Larsson  Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt 
 
På uppdrag av projektens styrgrupp  
(Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, SÖVD; Vattenvårdsdirektör Hanna Tornevall, Västerhavets 
vattendistrikt; Länsråd Ingrid Lovén, Blekinge; Miljövårdsdirektör Per Hallerstig, Jönköping; 
Länsantikvarie Birgitta Eriksson, Kalmar; Tf Länsantikvarie Lars Jacobzon, Västra Götaland) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA OM PROJEKTEN 

 

Projekten har bedrivits 2010-2016 och har finansierats av medverkande länsstyrelser, 

Vattenmyndigheten i SÖVD, Vattenmyndigheten i VHVD, Riksantikvarieämbetet och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

I de båda projekten medverkar följande länsstyrelser; Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland 

(t.o.m. 2015), Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Örebro och Värmland.  

 

För mer information, kontakta  

Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post: ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se, 

telefon 010-224 51 06 eller www.vattenmyndigheterna/vasterhavet/projekt  

 

Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar, e-post: coco.dedering@lansstyrelsen.se, telefon: 010-223 

85 22 eller besök vår hemsida www.vattenmyndigheterna/södra östersjön/projekt 
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