Oktober 2021

Översvämning i Närkes Kil

Onsdagen den 6 oktober svämmade Blackstaån över inne i Närkes Kil och på flera ställen
i avrinningsområdet. Nerikes Allehanda kom ut
och rapporterade. Senast ån svämmande över
var enligt insatta källor 2001. Som tur var sjönk
vattnet undan relativt fort och inga varor skadades på affären Vedlunds i byn. Men att vi har
en gemensam utmaning i att hantera vårt
livsviktiga vatten råder det ingen tvekan om.
Det är vid dessa tillfällen - vid extrema högflöden - som de mesta näringsförlusterna från
Blackstaån sker, de som grundar upp Tysslingen och späder på övergödningen nedströms
i vattensystemet.

Gräva Våtmark-kurs- 4 november.
Välkomna med anmälningar till den uppskattade utbildningsdagen för lantbrukare och gräventreprenörer som vill kunna gräva egen våtmark. Morgan Johansson från Naturvårdsgruppen i Väst håller i utbildningen som fick högsta
betyg av deltagarna i den första omgången
som genomfördes i Coronanapassad skala
hösten 2020.

Kommande aktiviteter:
19 okt kl 16-18 Grillkväll vid Bagarstugan. Höstuppstart för Blackstaåns vattendragsgrupp. Vi träffas för trevligt umgänge och korvgrillning kring elden vid Bagarstugan. Anmäl senast måndag 18/10 till
Anna Eklund på tel 070-2511872 om du
kommer.
.

29 okt kl 14-16 Studiebesök Hammarsjön våtmarksprojekt i Laxå
Mer info & anmälan senast fredag 22/10 till
Anna Eklund på tel 070-2511872, eller
anna.eklund@hjvvf.se

Corona restriktionerna upphävda nu kan vi äntligen ses på fysiska
träffar igen!

2 nov kl 19-21 Uppdatering kring våtmarksläge N6 i Norra Tysslingen- Var

Först ut en grillkväll vid Bagarstugan kl 16-18
på tisdag den19 oktober. Hoppas så många
som möjligt kan komma. Det blir enklare umgänge, prat och korvgrillning som uppstart. Se
datum och tider för höstens övriga vattenträffar
i listan här intill. Varmt välkomna!

står vi? Vad är nästa steg? Lokal: Naturens
Teater i Rånnesta . Anmälan senast 1 nov
till Anna Eklund 0702511872,
anna.eklund@hjvvf.se

4 nov kl 9-16 Gräva våtmark-kurs
Kostnad:1200 kr. Mer info & anmälan senast 28/10 till Anna på 070-2511872 eller
anna.eklund@hjvvf.se ( se inbjudan)

Förlängningsansökan inlämnad.
2020 fick vi beviljat ett LOVA-projekt för att
kunna genomföra 10 förstudier för vattenfördröjning i uppströmslägen till Blackstaån. Tio
markägare var positiva till att få veta om deras
skogsmarker kunde ha potential. På grund av
svårigheter att hitta konsult som kunde bedöma
lägenas kvalitet, har vi försenats i projektets genomförande. Nu är en ansökan om förlängning
- till hösten 2022 - inlämnad och vi hoppas
kunna ta nya tag med detta angelägna projekt.
Sveaskog innehar ett av de mest prioriterade
lägena vid Markamossen, en av källmossarna
för hela Blackstaån och möte med dem kommer hållas inom kort.

10 nov kl 9-15 Hjälmardag på temat
Vatten i jordbrukslandskapet – hålls i år logiskt nog på Församlingshemmet i Närkes
Kil. Vi pratar om resultat av pilotprojektet
LEVA- lokalt engagemang för vatten/
Blackstaån,(som detta nyhetsbrev är en del
av) får besök av Markus Hoffman från LRF
samt proffessor Jennie Barron SLU mfl Anmälan till Mia Andersson mia.andersson@hjvvf.se tel 070-237 50 20
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