
Forum – Grundvattenrådet 
och framtida 
vattenanvändning

• Teman med diskussionsfrågor

➢Åtgärdsplan för minskning av 
nyttjandegraden i
grundvattenförekomsten N Slätten

➢Vattenbesparande åtgärder –
möjligheter och hinder

➢Framtida vattenanvändning

• Gruppindelning

• Modellering av möjliga framtida
scenarier? 



Åtgärdsplan för minskning av nyttjandegraden i 
grundvattenförekomsten Norra Kristianstadsslätten 

• SGU har påpekat behovet i yttrande till kommunens 
ansökningar (yttrande från SGU 2020-08-27 TN 2013/849)

• Samtliga vattennyttjare bör upprätta en gemensam 
åtgärdsplan 

• En plan bör upprättas för att reducera det totala 
vattenuttaget i samverkan mellan samtliga vattenutnyttjare

• Grundvattenrådet har pekats ut som lämpligt forum

• Tankeexperiment 

• Vad och hur kan vi göra detta? Hur skulle en sådan plan se 
ut?

• Om vattenbalansen inte går ihop? Stopp för uttag? 
Konsekvenser?

10 minuter diskussion i grupper – sammanfatta era svar



Åtgärdsplan- diskussion

5 minuters sammanfattning – vad har ni kommit fram till? 



Vattenbesparande åtgärder– möjligheter 
och hinder

• Ny teknik? 

• Renat avloppsvatten? Tekniskt vatten? 

• Bevattningsdammar? Våtmarksåtgärder? 

• Dränering?  

• Mindre bevattningskrävande grödor? 

• Olika kvalitet till olika ändamål? 

• Ny bevattningsteknik? 

• Återvinna bevattningsvatten? Näringsinnehåll? 

• Vattenbesparande hushållsmaskiner? 

• Fler möjligheter? 

• Vad är mest effektivt att satsa på?

• Vilka hinder och möjligheter finns det? 

10 minuter diskussion i grupper – sammanfatta era svar





Vattenbesparande åtgärder– möjligheter 
och hinder

• Ny teknik? 

• Renat avloppsvatten? Tekniskt vatten? 

• Bevattningsdammar? Våtmarksåtgärder? 

• Dränering?  

• Mindre bevattningskrävande grödor? 

• Olika kvalitet till olika ändamål? 

• Ny bevattningsteknik? 

• Återvinna bevattningsvatten? Näringsinnehåll? 

• Vattenbesparande hushållsmaskiner? 

• Fler möjligheter? 

• Vad är mest effektivt att satsa på?

• Vilka hinder och möjligheter finns det? 

10 minuter diskussion i grupper – sammanfatta era svar



Vattenbesparande åtgärder - diskussion

5 minuters sammanfattning – vad har ni kommit fram till? 



Tack så mycket! 

• Presentationen och 
mötesanteckningar kommer på
hemsidan! 
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