Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan
Vattendagen 2017

Minnesanteckningar
Dag och tid
Plats

23 maj 2017
Vallentuna teater, Vallentuna kommun

Bra för hästen är också bra för miljön.
Vattendagen började med ett enklare fika i Vallentuna teater innan Vattenvårdsamverkans
Samordnare, Anton Mankesjö, hälsade alla välkomna. Cirka 30 personer var närvarande;
kommunala tjänstemän, politiker, organisationer, föreningar, hästgårdsägare med mera.
Ylva Mozis, Åkerströmmens Vattenvårdsamverkans ordförande, hälsade också alla välkomna
och pratade om vikten av mellankommunalt samarbete, men också samarbete mellan alla
typer av intressenter, för att nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna för våra sjöar och
vattendrag i avrinningsområdet.
Karin Larsson och Melissa Feldtmann, Österåkers kommun, gav oss sedan en presentation
kring hur vår provtagning ser ut och vilka resultat den visar på. 2016 års provtagning finns
samlad i en rapport som ni hittar på Åkerströmmens hemsida
(http://www.vattenorganisationer.se/akerstrommen).
Efter en kortare paus äntrade Nadja Andréewitch scenen. Nadja har skrivit en uppsats om
hästhagar i Hågadalen och deras näringsläckage till vattendrag. Detta gav publiken en bild av
både vilka miljöproblem som finns kopplade till hästnäring, men också värdefulla och enkla
tips på hur detta kan avhjälpas. I de allra flesta fall är det som är bra anpassningar för hästarna
också bra för miljön och vattenkvalité. Viktiga åtgärder är: minska användandet av kraftfoder,
anlägg kantzoner, mocka i hagarna, hårdgör ytor som trampas upp snabbt, hantera gödsel så
att de inte läcker lakvatten från det till vattendragen.
Därefter åkte deltagarna ut till Olhamra, några kilometer från Vallentuna C, till en hästgård
som drivs av Kia Holmquist. På gården fick vi praktiska exempel på hur en hästgård kan
arbeta med kantzoner, mockning av hagar med mera. Åtgärderna har gjorts först och främst
för hästarnas skull – med resultatet att både häst och miljö mår bättre!
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PROGRAM
23e maj 2017 – Vallentuna Teater
15:45 – 16:00

Mackor, fika och kaffe

16:00 – 16:05

Anton Mankesjö, Vallentuna kommun,
hälsar välkommen

16:05 – 16:15

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkans
Ordförande Ylva Mozis

16:15 – 16:45

Vattenvårdssamverkans Miljöövervakning

16:45 – 17:00

Paus

17:00 – 18:00

Nadja Andréewitch presenterar sin
uppsats om hästhagar i Hågadalen

Ca 18:00

Buss/egen bil mot Olhamra

Ca 18:20 – 19:45

Platsbesök Olhamra Kvarns Väg 13, goda
exempel i praktiken.

Ca 19:45

Buss till Vallentuna centrum
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