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Kontakt

Johanna Olsson
Hushållningssällskapet Västra, 0511-248 373, johanna.olsson@hushallningssallskapet.se

Maria Höier
Hushållningssällskapet Västra, 0511-248 39, maria.hoier@hushallningssallskapet.se

Soﬁa Kämpe
0733-10 78 69, soﬁa@torpetlantbruk.se

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Västra och är en satsning från
regeringen och Tidans vattenförbund
Tidan är ett av 20 pilotområden och här är insatsen prioriterat till Ösan/Ömboån,
Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran. Prioriteringen är gjort av Tidans
Vattenförbund utifrån problem med vattenkvalitet och grumlighet.

Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara | 0511-248 00
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd, miljö och mat. Vår rådgivning
är fristående, det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska
intressen. www.hushallningssallskapet.se www.hushallningssallskapet.se

Minskad övergödning av Tidan
Satsningen ”LEVA, Lokalt engagemang för vatten” genomförs av Havs- och
vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Satsningen består av
regeringsuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt
åtgärdsarbete mot övergödning”, och är en del av regeringens politik för rent
hav.
Vi bistår med hjälp att få rådgivning för minskad övergödning, gör ansökningar för att hitta ﬁnansiering för åtgärder som våtmarker, fosforfällor,
2-stegs diken, strukturkalkning med mera.

Vad händer? - Så här märker ni av projektet
Vi kommer att arrangera fält- och vattendragsvandringar för att väcka diskussionen om vad som kan göras. Finns det intresse kommer vi gärna ut till
skolor och berättar om vad vi gör.
Vi hoppas att lyckas med våtmarksprojekt, fosfordammar eller andra åtgärder som gynnar vattenmiljön i Tidan.

Projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten
Inom satsningen ﬁnansieras åtgärdssamordnare i 20 pilotområden i Sverige.
Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra ﬂer åtgärder
mot övergödning i sjöar och hav. En viktig del i arbetet i pilotområdena är att
identiﬁera vilka drivkrafter som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska komma till stånd. Pilotområdena får själva söka medel för att utföra åtgärder, till exempel genom LOVA-medel eller Landsbygdsprogrammet.
Parallellt med åtgärdsarbetet inom dessa pilotområden utvecklas en stödfunktion med syfte att stödja och stärka åtgärdssamordnarnas arbete.

