Layout: Växjö kommuns kommunikationsenhet Foto: Loris Andersson 2017-03-13

Mörrumsåns
vattenråd

Mörrumsåns
vattenråd

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Mörrumsåns avrinningsområde

Kontakt:
Nils Posse, ordförande
nils.posse@vaxjo.se
Kansli:
Ida Lidholt, sekreterare
ida.lidholt@vaxjo.se
morrumsansvattenrad.se
Organisationsnummer 802456-2657
Bankgiro 793-5323

För att de som bor och verkar
inom ett avrinningsområde
frivilligt ska kunna mötas och
gemensamt diskutera problem
och idéer med syfte att förbättra
vattenkvaliteten

Mörrumsåns vattenråd är en förening för
kommuner, företag, organisationer, ideella
föreningar, fastighetsägare samt allmänhet och
har till uppgift att verka för en uthållig förvaltning
av Mörrumsån med avrinningsområde.
Detta görs genom att:
• Medverka till en ökad kunskap kring avrinningsområdets olika vattenförekomster
• Låta utföra årlig vattenprovtagning i avrinningsområdet
(samordnad recipientundersökning)
• Samverka med olika organisationer kring exempelvis
miljöövervakning, vattenkvalitetsfrågor och
översvämningsproblematik
• Genomföra informationsinsatser och ta initiativ till 		
möten med lokala grupper
• Ta initiativ till lokala arbetsgrupper inom avrinningsområdet
• Ha en rådgivande funktion
• Vara remissinstans till Vattenmyndigheten- och/eller
andra myndigheter och att ha en rådgivande funktion

status” för allt inlandsvatten. Det övergripande målet för
vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år
2015, eller senast till år 2027. En grundläggande princip
inom vattenförvaltningen är att man utgår från vattnets
naturliga väg, det vill säga avrinningsområdets gränser, och
inte från administrativa gränser så som kommungränser,
länsgränser och så vidare. För att nå framgångsrik
vattenförvaltning är det viktigt att många olika aktörer är
delaktiga i arbetet. Därför spelar vattenråden en viktig roll i
vattenvårdsarbetet.
Stort och varierat avrinningsområde
Mörrumsån har störst avrinningsområde av de vattendrag
som mynnar utmed Blekingekusten. Källområdena ligger
på det nordsmåländska höglandet norr om Ramkvilla.
Avrinningsområdet omfattar 3 369 km2 och spänner över
länen Jönköping, Kronoberg och Blekinge, varav 90
procent ligger i Kronobergs län i framförallt Växjö och
Alvesta kommuner. Mörrumsån är 183 km lång och har en
höjdskillnad på 280 m.
I norra delarna kännetecknas det av bruten terräng för att

i den mellersta delen övergå till den småländska sjö- och
slättbygden. I Blekinge rinner ån genom en markerad
sprickdal och smalnar därav av kraftigt. I sitt lopp är
Mörrumsåns varierad med både lugna partier och strida
forssträckor. Slutligen når Mörrumsån ett slättland innan den
mynnar ut i mellersta Pukaviksbukten söder om Mörrum.
De största biflödena till Mörrumsån är Aggaån,
Hjortsbergaån, Lekarydsån och Lugnån. Den största sjön är
Åsnen.
Höga biologiska värden
Mörrumsåns nedre del har en mycket art- och individrik
fauna och flora och anses vara en av de artrikaste åarna i
Sverige när det gäller bottenfauna. I vattensystemet finns
lax, öring, sandkrypare och flodkräfta samt flodpärlmussla
och tjockskalig målarmussla. Även fiskberoende fåglar som
fiskljuse, storlom, strömstare samt forsärla förekommer.
Det finns många kulturminnen kring Mörrumsån, där man
utnyttjat vattenkraften på olika sätt, till exempel kvarnar
och sågar. Dessutom finns 13 fångstanläggningar för fisk
rapporterade i Blekinge län, liksom rester av flottleder.

Sedan 2014 är Mörrumsåns vattenvårdsförbund och
Mörrumsåns vattenråd sammanslagna under namnet
Mörrumsåns vattenråd. Föreningen består idag av
medlemmar som företräder kommuner, industrin, småskalig
vattenkraft, jord- och skogsbruksnäringen, fritidsfisket,
turism mm. Verksamheten finansieras med anslag från
Vattenmyndigheten, medlemsavgifter och externa bidrag.
Medlemsavgift: 500:-/år för företag och organisationer
och 100:-/år för privatpersoner.
Rapporter, information kring projekt, resultat från
recipientkontrollen finns att ladda ner på vattenrådets
hemsida morrumsansvattenrad.se
Vattenråd och vattenförvaltning
Vattenråd är samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan
de som bor och verkar inom ett avrinningsområde mötas
och gemensamt diskutera problem och idéer med syfte
att förbättra vattenkvaliteten. Vattenförvaltning är det
samlande begreppet för arbete med målet att uppnå ”God

”Vatten är inte en vara vilken som helst utan ett arv
som måste skyddas, försvaras och behandlas som
ett sådant.” (ur EU:s ramdirektiv för vatten)

