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Möte vid Naturens Teater 24 maj

vattendraget. För att pröva detta planeras en sk
”Anmälan om vattenverksamhet ” till Länsstyrelsen. Avvägningen av vattendraget som HS
konsult genomförde hösten 2020 visade på att
ån grävt sig ner ca 1,80 djupare än det befintliga tillståndet för Blackstaåns regleringsföretag
av år 1932 vilket gör att man vill testa denna
lösning som ett första steg på vägen mot förverkligandet av våtmarksidén vid Tysslingen.

Fortsatt vattenprovtagning
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Den 24 maj presenterade Anders Himmerland
från Naturvårdsgruppen idén om en 25 ha
våtmark i Natura 2000 området på marker som
ägs av många olika markägare, vid Norra
Tysslingen. ( Läge N6 i inventeringen av
potentiella lägen för vattenvårdsåtgärder)

Den 19 maj presenterades analyserna av både
trenden vad gäller näringshalter i Blackstaån
och det senaste årets mer intensiva provtagning på 4 ställen i huvudflödet och 5 i biflöden
till Blackstaån. Resultaten diskuterades i grupper på det digitala mötet. Fosforhalter måste
mer än halveras för att nå god status. Resultaten finns även att ta del av i pärmen som står
på Vedlunds i Närkes Kil. Bara fråga om ni är
intresserade, så tar tjejerna i kassan fram den!
Just nu håller en mindre grupp engagerade
lantbrukare på att fundera tillsammans med mig
kring hur vi designar fortsatt provtagning för att
få ut mesta möjliga av vår budget för detta.

Strukturkalkningen utökas i år
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Syftet med att anlägga våtmarken skulle vara
att samla både överskottsnäring och sediment
från Blackstaån, vilket idag bidrar till
igenväxningen av sjön. De närvarande fick
säga sitt om hur de ställer sig till fortsatt
utredning och det blev tummen upp från nästan
alla. Några närvarande var tveksamma men
inte negativa. Detta gör att vi nu tar nästa steg
för att undersöka om det går att förverkliga
idén. Den tappra skara som slöt upp trots att
regnet hängde i luften fick god närproducerad
fika och en coronasäker mingelstund utomhus.

Vi passar också på att tacka Johan Eklund som
även i år gjort en insats och samordnat förhandlingarna gentemot kalkbolagen för de lantbrukare som planerar att strukturkalka ytterligare sammanlagt 124 hektar i höst. Förra året
kalkades ca 85 ha inom avrinningsområdet.
Strukturkalkning är en viktig vattenvårdsåtgärd
som lyfts fram i vattenförvaltningens åtgärdsprogram som en kostnadseffektiv åtgärd mot
övergödning.

Glad sommar!

Blackstaåns regleringsföretag tar
viktigt initiativ…
Efter mötet den 24 maj höll Blackstaåns regleringsföretag styrelsemöte där de beslöt att undersöka de lagliga möjligheterna att återställa
ursprunglig profil på några ställen i
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