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Intervjuguide för intervju av jordbrukare 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har du varit jordbrukare? 

Hur länge har du drivit jordbruk på just den här fastigheten? 

Hur stor areal omfattar gården? 

Vilka grödor odlar du på dina arealer? 

Vilket vattenskyddsområde berörs din verksamhet av? 

Hur stor andel av dina ägor uppskattar du finns inom vattenskyddsområdet? 

 

Vatten som resurs 

Jag skulle vilja att du berättade fritt om vilka intressenter som du uppfattar finns för ”rent 

vatten” som resurs, alltså vilka olika grupper som gör anspråk på att använda det. 

Berätta om vad du tycker om de andra intressenterna.  

Motivera varför intressenterna är mer eller mindre viktiga. 

Berätta hur du specifikt ser på förhållandet mellan jordbruk och vattenförsörjning som 

intressenter för vattnet. 

 

Processen fram till ett vattenskyddsområde 

Berätta på vilket sätt jordbruket och du var delaktigt i processen fram till inrättandet av VSO?  

Berätta hur du upplevde processen. Hur var stämningen mellan de som deltog o.s.v.? 

På vilket sätt och hur ofta kommunicerade ni med huvudmannen? 

Så här i efterhand, vilken roll upplever du att jordbruket spelade i processen?  

Berätta om dina erfarenheter av att kommunicera med en huvudman för vattentäkt i samband 

med inrättande av ett vattenskyddsområde. 
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Resultatet 

Känner du dig nöjd med det område som det beslutades om? 

Motivera varför/ varför inte? 

Anser du att VSO tjänar det övergripande syftet, det vill säga skyddar det resursen ”rent 

vatten” från föroreningar från jordbruksverksamhet? 

 

Nya förutsättningar 

Vad hade du för tankar inför de förändringar som VSO skulle komma att medföra? (ur ditt 

perspektiv som jordbrukare)  

Så här i efterhand, upplever du att din verksamhet har påverkats på något sätt? 

Om, ja. Hur?  

Har du förändrat verksamheten eller börjat med nya projekt som en följd av att VSO tillkom? 

(Har du kvar de kontakter som du hade med andra jordbrukare, tjänstemän och politiker under 

processens gång?) 

Vilken är din uppfattning angående konsekvenserna för jordbrukare? Vet du om det är några 

som slutat med sin verksamhet helt eller bytt gröda på grund av de nya reglerna?  

Om du tänker dig ett vidare perspektiv, i vilken riktning tror du då att det utökade 

vattenskyddet kommer att påverka utvecklingen av landsbygden och verksamheter där?  

 

Avslutning 

Har du något du skulle vilja tillägga till det du har berättat innan vi slutar? 

Är det något du skulle vilja fråga innan vi avslutar? 
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Intervjuguide för intervju av kontaktperson för huvudman för vattentäkt 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Vilken vattentäkt är ni huvudman för? 

Hur länge har du arbetat med vattenvårdsfrågor? 

Hur länge pågick processen med att inrätta VSO kring den här vattentäkten? 

Anlitades en konsult för arbetet med att ta fram material till ansökan om VSO? (ex. Sweco) 

 

Vatten som resurs 

Jag skulle vilja att du berättade fritt om vilka intressenter som du uppfattar finns för ”rent 

vatten” som resurs, alltså vilka olika grupper som gör anspråk på att använda det. 

Berätta om vad du tycker om de andra intressenterna.  

Motivera varför intressenterna är mer eller mindre viktiga. 

Berätta hur du specifikt ser på förhållandet mellan jordbruk och vattenförsörjning som 

intressenter för vattnet. 

 

 

Processen fram till ett vattenskyddsområde 

Berätta på vilket sätt du som representant för huvudmannen deltog i processen av inrättandet 

av VSO? 

Berätta hur du upplevde processen. Hur var stämningen mellan de som deltog o.s.v.? 

På vilket sätt och hur ofta kommunicerades det med jordbruket? 

Så här i efterhand, vilken roll upplever du att jordbruket spelade i processen?  

Berätta om dina erfarenheter av att kommunicera med jordbruket i samband med inrättande av 

vattenskyddsområden. 
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Resultatet 

Känner du dig nöjd med det område som det beslutades om? 

Motivera varför/ varför inte? 

Anser du att VSO tjänar det övergripande syftet, det vill säga skyddar det resursen ”rent 

vatten” från föroreningar från bland annat jordbruksverksamhet? 

Nya förutsättningar 

Vad hade du för tankar inför de förändringar som VSO skulle komma att medföra? (ur ditt 

perspektiv som kontaktperson för vattentäktens huvudman) 

Så här i efterhand, upplever du att er egen verksamhet har påverkats på något sätt?  

Om, ja. Hur?  

Har ni fått några reaktioner från jordbrukare på det slutgiltiga VSO och föreskrifterna? Hur 

har de varit? 

(Har du kvar de kontakter som du hade med jordbrukare som du hade under processens 

gång?) 

Vilken är din uppfattning angående konsekvenserna för jordbrukare? Vet du om det är några 

som slutat med sin verksamhet helt eller bytt gröda på grund av de nya reglerna?  

Om du tänker dig ett vidare perspektiv, i vilken riktning tror du då att det utökade 

vattenskyddet kommer att påverka utvecklingen av landsbygden och verksamheter där? 

 

Avslutning 

 

Har du något du skulle vilja tillägga till det du har berättat innan vi slutar? 

Är det något du skulle vilja fråga innan vi avslutar? 

 


