September 2021

Om LEVA på Hopajolas årsmöte

Stig Karlsson, ordförande i Blackstaåns regleringsföretag tel 070-3807961.

Följ med på studiebesök i höst

Den 7 september hade Hopajola sitt årsmöte
ute på Naturens Teater vid Tysslingen och då
fick Per Wedholm, kommunekolog vid Örebro
kommun samt Anna Eklund, LEVA samordnare/ Blackstaån berätta om undersökningar av
Tysslingen och Blackstaån och vårt arbete för
förbättrad vattenkvalitet. Kvällssolen förgyllde
och även korna visade intresse
Tack till
Ankie Raséus och Hopajola som bjöd in.

Strukturkalkning 2021
I början av september brukades årets strukturkalk ner på många håll i Närkes Kil. Nu återstår
redovisning av fakturor och utbetalning av stöd
till de företagare som i år satsat på denna vattenvårdsåtgärd. Projektet ”LOVA -Strukturkalkning och jordhälsa i Blackstaåns avriningsområde” är därmed snart genomfört och färdigt att
slutrapporteras. Tack för alla era insatser!

Den 21 september blir det möjligt hänga med
till Öljaren och höra entreprenören Järven Ecotech berätta om sugmuddringen där. 29 oktober
kommer vi besöka ett inspirerande vattenvårdsprojekt i Laxå. Från och med sommaren 2020
återställs där Hammarsjön i ett samarbete mellan Sydnärkes Miljöförvaltning, länsstyrelsen,
och de två markägarna Bålby Herrgård och
Sveaskog. Det är ett storskaligt vattenvårdsprojekt som jag hoppas kan inspirera och lära oss
något inför vår egen process kring Blackstaån
och Tysslingen. Ylva och Johan von Schéele
tar emot oss på Bålby gård och berättar om
processen fram till där de är nu.

Gräva Våtmark-kurs- 4 november.
I början av november genomförs återigen den
uppskattade utbildningsdagen för gräventreprenörer och lantbrukare som vill kunna gräva
egen våtmark eller ta externa våtmarksuppdrag. Morgan Johansson från Naturvårdsgruppen i Väst håller i den uppskattade utbildningsdagen som fick högsta betyg av deltagarna i
den första omgången som genomfördes i Coronanapassad skala hösten 2020.

Kommande aktiviteter:
21 sept Studiebesök Öljaren och
Tysslingen . Mer info & anmälan senast
fredag 17/9 till Anna Eklund på tel 0702511872, eller anna.eklund@hjvvf.se

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

Blackstaåns regleringsföretag förbereder Anmälan om vattenverksamhet. Skörd och höstsådd har behövt pri-

4 nov kl 9-16 Gräva våtmark-kurs

oriterats under augusti och september men nu
är förberedelser igång för att Anmälan om vattenverksamhet ska kunna lämnas in till länsstyrelsen under hösten. Den som vill ha mer info
om processen är välkommen att höra av sig till

Kostnad:1200 kr. Mer info & anmälan senast 28/10 till Anna på 070-2511872 eller
anna.eklund@hjvvf.se
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