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Verksamhetsplan för Mörrumsåns Vattenråd 2017 och 2018
Mörrumsåns vattenråd kommer under 2016 och 2017 att fortsätta arbetet i enlighet med
föreningens ändamål:









vara remissinstans till Vattenmyndigheten- och eller andra myndigheter, exempelvis i frågor
om karaktärisering, mål och åtgärder som berör avrinningsområdet
lämna förslag till beslut till Vattenmyndigheten
ta initiativ till lokala arbetsgrupper och företa utredningar till nytta för planerings- och
utvecklingsarbetet inom avrinningsområdet
låta utföra årliga samordnade recipientundersökningar
verka för samordnande lösningar av erforderliga åtgärder till motverkande av föroreningar
medverka till en ökad kunskap kring avrinningsområdets olika vattenförekomster
samverka med olika organisationer kring exempelvis miljöövervakning, vattenkvalitetsfrågor
och översvämningsproblematik
ha en rådgivande funktion.

Följande aktiviteter planeras:

Organisationsnummer: 802456-2657
Bankgiro: 793-5323
Ordförande: nils.posse@vaxjo.se
Sekreterare: ida.strom@vaxjo.se, tel. 0470-79 69 52
http://www.vattenorganisationer.se/morrumsansvr

Verksamhetens
utvecklingsmål

Strategiska
mål

Öka vattenrådets synlighet

Öka vattenrådets
jämställdhet

Öka medlemmarnas
kunskap
Kompetensförsörjning

Aktiviteter/åtgärder

Uppföljning

Ansvarig

Undersöka om hemsidan behöver
uppdateras/bytas ut

Utvärdering under 2017

Ida S

Uppdatera informationsbroschyrer

Färdigtryckta första halvan av 2017

Ida S

Utökad medlemsvärvning genom
exempelvis informationsutskick

Uppföljning medlemsantal,
Ida S
årsskiftet 2017/2018 och 2018/2019

Öka antalet kvinnor i styrelsen

Uppföljning könsfördelning i
styrelsen, årsskiftet 2017/2018

Andreas H

Besök under 2017 och 2018

Ida S

Inventering av genomförda
vandringar, årsskiftet 2017/2018
och 2018/2019

Ida S

Årsrapport från konsult 2017 och
2018

Konsult

Studieresor för att ta del av goda exempel
på vattenförvaltning, exempelvis besök hos
annat vattenråd
Två vattendragsvandringar längs med
avrinningsområdet; exempelvis området
kring Norra Salen, sjögullslokaler i Åsnen,
Växjösjöarna i samband med
aluminiumbehandling
Utföra årlig recipientkontroll i enlighet med
fastlagt kontrollprogram

Miljöövervakning av
Mörrumsåns
avrinningsområde

Genomföra och koordinera
kommunövergripande
vattenvårdsprojekt inom
avrinningsområdet
Projekt

Delta i vattenvårdsprojekt
inom avrinningsområdet

Rådgivning/ Fungera som rådgivare och
remissinstans remissinstans

Genomsyn av befintligt kontrollprogram och Ingår som underlag vill förnyad
eventuellt uppdatering av
upphandling av konsulter under
provtagningspunkter
2018

Andreas H

Upphandling av konsult

Upphandling under 2018

Andreas H

Söka medel för finansiering av projekt

Inventering av genomförda projekt,
Ida S
årsskiftet 2017/2018 och 2018/2019

Undersöka potentiellt intressanta
undersökningsområden som ligger utanför
recipientkontrollen; exempelvis
biotopkartering i bäckar,
vattenkvalitetsproblem relaterade till
eventuella sjösänkningar.
Bidrar i arbetet för att uppfylla framtagen
åtgärdsplan (Vattenmyndigheten) för alla
vattenförekomster i avrinningsområdet
Fortsatt undersökning av Norra Salens
vattenkvalitet, redovisning av resultaten och
delta i fortsatt planering av åtgärder.
Delta i LIFE-projekt om sjögullsbekämpning
som Tingsryds kommun m fl har ansökt om
pengar för.
Fortsatt dialog med Vattenmyndigheten
gällande åtgärdsprogram och
förvaltningsplan 2015-2021 samt andra
program och planer

Inventering av genomförda projekt,
Ida S
årsskiftet 2017/2018 och 2018/2019

Inventering av genomförda projekt,
årsskiftet 2017/2018 och 2018/2019
Inventering av genomförda projekt
årsskiftet, 2017/2018

Bertil S

Inventering av genomförda projekt
årsskiftet 2017/2018

Ida S
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