Hydrotekniska sällskapets vattendag 1 feb
2017 ”Jordbruk och vattenförsörjning”.
Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och
diskutera konkreta problem. Vattendagen 2017 äger rum onsdagen den 1 februari på SLU,
Ultuna i Uppsala.
Den här gången kommer vi att diskutera jordbruk och vattenförsörjning:
-

-

Hur stort är jordbrukets behov av vatten nu och i framtiden? Hur påverkas det av
klimatförändringen, förändringar i jordbruksproduktionen, konkurrens om vattnet och
andra omvärldsfaktorer?
Hur löser vi jordbrukets vattenförsörjning? Vem har ansvaret? Den enskilde
jordbrukaren? Staten? Kommunen?
Hur påverkar jordbruket och jordbrukets vattenanvändning samhällets
vattenförsörjning i övrigt? Hur påverkas tillgången till vatten? Hur påverkas
vattenkvaliteten?

Under 2016 har vi blivit påminda om att vatten är en begränsad resurs även i vårt land. Redan
tidigt under våren kom larmrapporter om rekordlåga grundvattennivåer på Öland och Gotland.
Bristen på vatten är en stor utmaning för jordbruket, för hushåll med enskild vattenförsörjning
och för den kommunala dricksvattenförsörjningen.
I slutet av förra året var det klimatmöte i Paris där världens ledare enades om gemensam
handlingsplan för att möta klimatutmaningen. Mötet handlade inte bara om att åtgärder för
att begränsa klimatutsläppen. Frågan om anpassningsåtgärder för att möta klimatförändringar
fick en större plats än tidigare. I det sammanhanget är kanske åtgärder för att upprätthålla en
god vattenförsörjning samt jordbruks‐ och annan livsmedelsproduktion de allra viktigaste.
I april i år lämnade dricksvattenutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen ger
förslag på åtgärder för att säkerställa framtida vattenförsörjning i tillräcklig mängd och med
godtagbar kvalitet. Även jordbrukets behov av vatten för djurhållning och bevattning tas upp.

Anmälan
Du anmäler dig till Vattendagen 2017 senast den 18 januari via:
-

E‐post till:
Brev till:

siri.wahlstrom@ekologgruppen.com
Hydrotekniska Sällskapet
c/o Siri Wahlström
Ekologgruppen
Järnvägsgatan 19 B
261 32 Landskrona

Av anmälan ska följande framgå (även om du är medlem i Sällskapet):
- Namn
- Företag eller organisation
- Adress
- Telefonnummer
- E‐postadress
- Ev specialkost

Anmälningsavgiften på 750 kronor sätter du i samband med anmälan in på:
-

Hydrotekniska sällskapets plusgirokonto: 32 04 83‐1
Ange namn och företag/organisation i meddelandet
I anmälningsavgiften ingår förutom deltagandet även förtäring under dagen

Välkommen!

Tomas Johansson
Hydrotekniska Sällskapets ordförande

