Februari 2022

•

Skonsam rensning av Blackstaån
Två markavvattningsföretag planerar skonsam rensning i år och fortsätter att undersöka möjligheter till gemensamma åtgärder
för att rena vattnet i ån. Ordförande i Kilsbäckens vattenavledningsföretag 1928 är
Tomas Hammarlund, 070-528 80 42 och i
Blackstaåns regleringsföretag 1932, Stig
Karlsson, som nås på 070-3807961.

LEVA piloterna avslutas…
I mars genomför vi en träff för alla som varit
med i arbetet för renare vatten i Blackstaån, de senaste tre åren. Vi pratar om det
som gjorts, nuläge och hur arbetet ska tas
vidare - i nya och nygamla konstellationer.
Datum för denna träff är 17 mars.

Jag som LEVA-samordnare ger återblick
på arbetet kring Blackstaån. Läs mina reflexioner på Havs-och vattenmyndighetens
hemsida, där de andra sk ”LEVA piloterna”
också intervjuas om sina erfarenheter.
https://www.havochvatten.se/arkiv/nyheterom-lokalt-atgardsarbete/2022-01-27-aterblick-fran-leva-omradet-blackstaans-avrinningsomrade.html

LOVA - Åtgärdsgenomförande Etapp 1(
utredning av nytt 25 ha våtmarksläge
vid Rånnesta, norra Tysslingen)

Och arbetssättet sprids…
1 januari 2022 startade arbetet med att
sprida arbetssättet vi utvecklat inom LEVA Lokalt engagemang för vatten Blackstaån, i
det större avrinningsområdet för Hjälmaren.
Det innebär att vattenengagerade i alla 10
kommuner runt Hjälmaren får stöd att bilda
vattendragsgrupper eller söka medel för
vattenvårdsåtgärder som flera vill samverka
kring. Alla behöver vi rent vatten . Tipsa
vänner och kollegor!

Medel för täckdikning att söka nu!
Länsstyrelsen utlyser medel för investering
i täckdiken. Omtäckdikning har i försök visat sig minska fosforförluster till vatten. Utlysningen är öppen från 1 feb - 31 mars
2022. Skynda att söka. Örebro län har avsatt 3 267 000 kr för detta. Man kan max få
30% i stöd. Här hittar du mer information:
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/naturoch-landsbygd/stod-till-jordbruksforetagare/okad-konkurrenskraft-inom-jordbrukoch-tradgard.html

Kalkfilterdikeskampanj under 2022
Hjälmaren Vattenvårdsförbund har fått medel för en kalkfilterdikeskampanj. Den genomförs under vår och sommar 2022 i
samarbete med Hushållningssällskapet.
Läs mer om hur du kan söka stöd till vattenvårdsåtgärden kalkfilterdiken på Länsstyrelsens hemsida.

Tre åtgärdsprojekt lever vidare:
•
•

Kommande aktiviteter:

LOVA - 10 förstudier, flödesdämpning
(Projekt att hitta bra lägen för vattenfördröjning uppströms Blackstaån)
LOVA - Överenskommet arbetssätt
(fortsatt vattenprovtagning samt expertstöd till de som behöver)

17 mars kl 19-21.
Avslutningsträff LEVA Blackstaån
Anmäl senast måndag 15/3 till Anna Eklund
på tel 070-2511872 , anna.eklund@hjvvf.se
om du kommer.

/Anna Eklund, LEVA samordnare
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