
TULLSTORPÅMETODEN 

Bättre Morötter på Bättre Morötter på 
GräsrotsnivåGräsrotsnivå  

änän  

Piskor och ImperativPiskor och Imperativ   



UtmaningarUtmaningar  
GlobalaGlobala  

 MiljöMiljö  ochoch  klimatklimat  

 ÖkandeÖkande  befolkningbefolkning  

 GlobaliseradGlobaliserad  marknadmarknad, , volatilitetvolatilitet  

 EU/EU/NationellaNationella  

 RegelverkRegelverk  ochoch  kontrollerkontroller  

 KortsiktighetKortsiktighet  

 LokalaLokala  

 NaturresurshushållningNaturresurshushållning  

 MiljöMiljö--  NaturvårdNaturvård  / / ProduktionProduktion  

 TillgänglighetTillgänglighet  ochoch  allemansrättallemansrätt  



I Begynnelsen var vattnetI Begynnelsen var vattnet  
  

  

  

• Ängen var åkerns moder 

 

• Ökande befolkning 

 

• Mer åkermark 

 

• Nyodling: Utdikning 

 

• Ökad produktion 

Odlad mark År 1805 

hektar 

År 1919 

hektar 

 

Ökning % 

Skåne     138 945    596 400   329 

Hela riket 1 130 464 3 781 824   236 



Problem 

• Kraftigt förorenad 
 

• Intensivt odlad klass 10 jord 
 

• Minskad biologisk mångfald 
 

• Svårtillgängligt kulturlandskap 
 
 

Avrinningsområde ca 

6300 ha 

Åkermark dominerar > 

85% 

 

Problem 

Näringstransport från 

ån är  

ca 250 ton/N/år 

ca     4 ton/P/år 

 

” Dålig Ekologisk 

Status” 

 

 



””LostLost  in in TranslationTranslation””  

ByråkratinByråkratin  

 EU:s vattendirektivEU:s vattendirektiv  

  

 LBULBU--tillämpningartillämpningar  

  

 Nationella miljömålNationella miljömål  

  

 Kommunala miljömålKommunala miljömål  

  

GräsrotsnivåGräsrotsnivå  

 Nedläggning av produktion och Nedläggning av produktion och 

hot mot verksamheten. hot mot verksamheten. 

Kommunalt ansvar!Kommunalt ansvar!  

 Återställa och förbättra Återställa och förbättra 

landskapet. Anpassa landskapet. Anpassa 

produktionen till ny teknik.produktionen till ny teknik.  

 Dialog kring målsättningen med Dialog kring målsättningen med 

LBULBU  

 Föra dialog med kommunen för Föra dialog med kommunen för 

praktisk tillämpning praktisk tillämpning   

  

  

 

 

 

TOLK 

(TEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur gjorde viHur gjorde vi  
•• Vilka drivkrafter finns?Vilka drivkrafter finns?  

•• Markägarna Markägarna --  nyckelpersoner nyckelpersoner   

•• Engagera eller diktera?Engagera eller diktera?  

•• Nerifrån och upp perspektiv Nerifrån och upp perspektiv   

•• Bildade en Ekonomisk förening Bildade en Ekonomisk förening   

•• för öppenhet, samordning och förvaltningför öppenhet, samordning och förvaltning  

•• Äganderätt, allemansrättÄganderätt, allemansrätt  

•• Multiperspektiv förståelse, samsynMultiperspektiv förståelse, samsyn  

•• Lagstiftning, Myndigheter: Förstå, Förklara , Påverka, SamverkaLagstiftning, Myndigheter: Förstå, Förklara , Påverka, Samverka  



Vision och MålsättningVision och Målsättning  
  

 Minska näringstillförseln till ÖstersjönMinska näringstillförseln till Östersjön  

                              

 Motverka erosion och översvämningar Motverka erosion och översvämningar   

  

 Minska rensningsbehovetMinska rensningsbehovet  

  

 Återskapa ett värdefullt fisksamhälleÅterskapa ett värdefullt fisksamhälle  

  

 Gynna den biologiska mångfaldenGynna den biologiska mångfalden  
  

 Minst bibehållen avkastning på markenMinst bibehållen avkastning på marken  

  

 Skapa ett lokalt förankrat engagemangSkapa ett lokalt förankrat engagemang  

  

 Uppnå ”God ekologisk status”Uppnå ”God ekologisk status”  

  

 ”Alla beslut ska vara vackra””Alla beslut ska vara vackra”  

  



Ekonomisk förening som motor..Ekonomisk förening som motor..  

 Varför ?Varför ?  

 Kvalificerad redovisning av offentliga medel, revision, klar Kvalificerad redovisning av offentliga medel, revision, klar 

lagstiftninglagstiftning  

 Förvaltande av vattendragsområdetFörvaltande av vattendragsområdet  

 Medlemsinflytande, styrelse mm.Medlemsinflytande, styrelse mm.  

 Accepterat av myndigheternaAccepterat av myndigheterna  

  

 Vattenvårdssamfällighet för hantera andelstalen (ersätter Vattenvårdssamfällighet för hantera andelstalen (ersätter 

dikningsföretagen)dikningsföretagen)  

  




