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Grattis till oss Åtminstone en
del av vår stora LOVA ansökan
”Åtgärdsgenomförande Blackstaån Etapp 1” blev beviljad!
Det blev beviljat 640 000kr till utredning av 25
ha läget ner vid Tysslingen (Läge N6 i inventeringen) och utredning av höjningen av vattennivån i södra delarna av Blackstaån. De dyra fosfordammarna och täckdikning /kalkfilterdiken
fick vi inte igenom. Pengarna ska slutredovisas
senast 2023-02-28. Frågor eller funderingar
kring beslutet? Hör av er till Anna, LEVA samordnare /Blackstaån 070.

Stöd för omtäckdikning
Ni som hoppats på täckdikningsdelen av
LOVA-ansökan och istället skulle vilja ha hjälp
med enskilda stödansökningar om Företagsstöd för ökad konkurrenskraft, kan hör av er till
mig. Nya pengar har kommit in i det stödet och
ansökningar kan lämnas in ända fram till 30
september 2021. Ansökningar i detta stöd poängbedöms efter en särskild anvisning från
Jordbruksverket, så medel är inte garanterad
för omtäckdikning, men det är ändå värt att
göra ett försök, tycker jag. Ni som är intresserade av detta. Hör av er till mig så hjälper jag
till!

Tyck till om Vattenmyndighetens
förslag på åtgärder innan 30 april!
Samrådet inför nästa 6-års cykel i vattenförvaltningen är inne på sista veckorna nu. Sista datum att lämna synpunkter är den 30 april. Har ni
inte tittat in i VISS ( Vatteninformationssystem i
Sverige) tidigare, så passa på att göra det nu
och lämna era eventuella synpunkter antingen
direkt in i VISS ( viss.lansstyrelsen.se) eller
meddela era synpunkter till Lars Eric Andersson och Per Willén, LRF Örebro . De filar just
nu på ett samlat remisssvar från LRF regionalt.
Se till att göra era röster
hörda! https://hjvvf.se/tyck-till-om-vattenmyndighetens-forslag-pa-atgarder/ LRFs Jon Wessling (som var hos oss förra hösten) har gjort en
fin instruktionsfilm för hur man hittar i VISS.
https://www.youtube.com/watch?v=4cOaGW0d
sFk.

LEVA Hjälmaren
Hjälmarens Vattenvårdsförbund beviljades medel för en åtgärdssamordnartjänst för år 2022.
Det är vi väldigt glada för .Den personen ska
kunna jobba inom hela Eskilstunaåns avrinningsområde på liknande sätt som vi arbetet
här kring Blackstaån. Extra positivt att Länsstyrelsen sett värdet i lokalt engagemang för vatten och att det krävs nån som kan underlätta
för samarbete, och ägna tid åt att samordna inventeringar och ansökningar om finansiering,
samt hjälpa till och samordna lokalt Heja LEVA!

LEVA piloternas erfarenheter överlämnade till regeringen
Den 8 april överlämnades sammanfattningen
av LEVA piloternas erfarenheter till regeringen.
Läs Havs- och Vattenmyndighetes redovisning
av uppdraget ”Pilotområden mot övergödning”
på länken.
https://www.havochvatten.se/arkiv/nyheter-omlokalt-atgardsarbete/2021-04-08-vad-behovsfor-att-starka-det-lokala-atgardsarbetet-motovergodning.html

Blackstaåns regleringsföretag
egen åvandring
Den 10 april hade Blackstaån regleringsföretag
sin egen vandring längs hela sträckan som ingår i företaget. Vandringen genomfördes i fint
väder och avslutades med besök och fika hos
Karl Gustav Löttgren nere vid sjön. Nästa steg
för Blackstaån regleringsföretag blir styrelsemöte efter vårbruket
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Nästa möte i Blackstaåns
Vattendragsgrupp
Nästa möte blir den 19/5 kl 18-20 . Då hoppas
jag att så många som möjligt kan vara med
för då har vi en hel del att avhandla. Vi får
bland annat lyssna på resultaten av trendanalysen och även sammanställningen av ett
års vattenprovtagning i biflöden till Blackstaån. Kallelse med länk kommer
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Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta mig på 070-2511872,
anna.eklund@hjvvf.se/ Anna

