
SÖTVATTEN
ett visuellt informationsprojekt om våra vatten

med Johan Hammar



Sötvatten
är ett visuellt informationsprojekt om svenska sjöar, åar, älvar, bäckar och våt
marker. Under tre års tid har biologen, fotografen och filmaren Johan Hammar  
 dokumenterat allt från de största sjöarna och längsta vatten dragen till den 
minsta källan och tillfälliga vattensamlingen. Och ett myller av vattenmiljöer där
emellan. Från norr till söder. Målet är att berätta om våra sötvatten på ett levande, 
 inspirerande och lite nytt sätt. 

I Sverige finns 100.000 sjöar och våra vattendrag har en sammanlagd längd som to
talt motsvarar 5 varv runt jordklotet. Vi är bortskämda med vatten och rent vatten är 
något vi alla tar för givet. Men kunskapen om våra vatten och dess värden är många 
gånger lite knaper. Det är troligen fler svenskar som har tittat ner under ytan på ett 
korallrev än som har kikat ner under vattenytan i en svensk sjö, å eller älv.

Syftet med här projektet är att berätta om våra vatten och den fantastiska mångfald 
som finns. Vi vill öka förståelsen och kunskapen om hur viktigt det är med levande 
och friska vatten. Både för människor och djur.  



Föreläsningsturné
En av de viktigaste komponenterna i projektet är att komma ut och berätta om våra 
sötvatten och därför planeras en rikstäckande föreläsningsturné. Efter ett lyckat 
samarbete med Studiefrämjandet i SkåneBlekinge kring ett annat regionalt projekt, 
funderar vi om det går att göra ett motsvarande samarbete med ert distrikt. Då sam
arbetade Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Skånska Land
skap (en av Skånes största markägare och som aktivt arbetar med friluftsliv). Den 
här gången önskar vi att samarbetet med Studiefrämjandets medlemsorganisationer 
blir ännu mer omfattande. Målet är att nå ut och berätta för så många som möjligt 
om våra sötvatten.

Förslag på upplägg. 
Tillsammans med distriktet lägger vi upp ett förslag på en regional föreläsnings turné 
med lämpliga platser, lokaler och datum. Därefter kontaktas de olika medlems
organisationerna som bjuds in att delta. De organisationer vi framför allt tänker 
på är Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Svenska Turistföreningen, Frilufts
främjandet, Sveriges Ornitologiska förening, Jägareförbundet och Sportfiskarna. 
Man skulle även kunna tänka sig att bjuda in andra organisationer som arbetar 
med vatten, till exempel vattenråd, de regionala vattenmyndigheterna, Älvräddarna, 
Länsstyrelserna och lokala fotoklubbar. De deltagande föreningarna marknadsför 
sedan arrangemanget i sina respektive kanaler. Arrangemanget marknadsförs även 
i lokalmedia. 

Kostnader för lokal och föreläsning delas mellan de föreningar som deltar. Studie
främjandets roll är att stå för den lokala kännedomen om föreningar, lämpliga lokaler 
och en del i finansieringen medan vi tar hand om det praktiska med kontakter kring 
själva arrangemanget.

Arrangemanget kommer att genomföras under 2018 .

Själva bildvisningen kommer att kombineras med visning av film, visning av 360 
gradersfilm med VR headset och en mindre fotoutställning. Tanken är att det skall 
bli lite mer än en vanlig bildvisning med aktiviteter både före och efter själva före
läsningen. Även de deltagande föreningarna kommer att exponeras. 

Vill du veta mer?
Vi kommer gärna och besöker er för att berätta mer om projektet och för att 
 diskutera eventuella möjligheter till samarbete. 

Som referens vill vi lämna Thomas Johnsson fd chef på Studiefrämjandet Skåne-
Blekinge. Han nås på 070-331 61 26 eller thomas@clangula.se

På följande länk finns en kort presentationsfilm
https://vimeo.com/210629940/788996f07b 

På hemsidan www.sotvatten.se kommer under våren mer information om projektet.

Kontakt
Johan Hammar 0708-66 27 69 eller på info@johanhammar.com



Övriga aktiviteter inom projektet
Fotoutställning
I projektet kommer vi att ta fram en stor utställning med bilder och film från glaciärer 
och älvar i norr till sjöar och åar i söder. Vi kommer att skildra sötvatten från luften, 
från markplan men även under vattenytan. Utställningen kommer att ha en särskild 
del som vänder sig till barn. 

En bok
En bok kommer att produceras i samarbete med Votum förlag. På samma sätt som 
utställningen kommer boken att berätta om våra vatten, det unika djur och växtlivet 
och vår relation till vattnet. Boken kommer att ges ut 2018.

Kortfilmer
Som en del i kommunikationen kring projektet kommer vi även att producera 5 
st korta filmer från olika delar av landet. Filmerna kommer även att användas till-
sammans med utställningen och i samband med föreläsningar.

Virtual reality 
En 360-gradersfilm kommer att produceras. Den här tekniken är väldigt ny men 
erbjuder helt nya möjligheter att levandegöra en berättelse. Det innebär i korthet att 
man filmar och spelar in ljud i 360 grader. Åskådaren sätter sedan på sig ett Virtual 
Reality headset med hörlurar och kan titta på en film. Genom att vrida huvudet kan 
man titta sig omkring och filmen visas då i 360 grader. Det blir oerhört levande och 
det är lätt att uppslukas av upplevelsen. Det är första gången detta görs i Sverige. 
Filmen kommer att användas i samband med utställning och föreläsningar.


