Långsiktig arbetsplan Rönneåns Vattenråd 2022 - 2025
Förslag på inriktningar för ett långsiktigt arbete 2022 - 2025
Punkten 1 i arbetsplanen anger den grundläggande målsättning som Vattenrådet
antagit.
Punkten 2 listar några olika inriktningar för Vattenrådets arbete utifrån
målsättningen. Under arbetsperioden kan Vattenrådet välja ur listan, och
fokusera på olika inriktningar olika år.
Under respektive inriktning finns uppräknat några olika praktiska aktiviteter
som Vattenrådet skulle kunna driva i respektive aktivitet.
Aktiviteterna som är föreslagna är inte kostnadssatta. Det beror på att de kan
drivas av Vattenrådet utan att rådet för den skull har kostnadsansvaret. För en
del av aktiviteterna kommer rådets insats att vara sammanhållande och
pådrivande. I många fall finns det också externa bidrag att söka för den sorts
aktiviteter som är föreslagna. I vissa fall kan en kostnad för projektering eller
förstudie hamna på rådet.
1. Grundläggande målsättning
Vattenrådet har antagit en grundläggande målsättning för det långsiktiga
arbetet. Vattenrådets mål är att
a. verka för god ekologisk- och kemisk status i vattenområdet
b. verka för ändamålsenligt utnyttjande av resurser med
hållbarhetsperspektiv på tillväxt och utveckling, med särskilt fokus
på effekter av klimatförändringarna
c. arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där yt-, grund- och kustvatten
berörs och där administrativa gränser inte påverkar utan
avrinningsområdet utgör geografisk avgränsning
d. kontinuerligt arbeta med information om vattenrådet så att rådets
funktion i området tydliggörs
e. vara ett forum för diskussion och frågor
f. samarbete och samordning av övriga aktörer och organisationer
med ansvar och intresse för vattnet utvecklas
g. avge samråd- och remissyttranden

Sida 1 av 2

2. Inriktningar för perioden
a. Vattenvårdande
i. Våtmarksbildning/restaurering, utifrån en förberedande
diskussion om syfte och mål
ii. Kalkning
iii. Återmeandring av vattendrag
iv. Tvåstegsdiken och andra åtgärder i kantzonerna
b. Vattenkvalitet
Förståelse för vattenkvaliteten och kunskap om påverkansfaktorer
genom arbete med de långa serier av mätdata som finns i
kontrollprogrammet
Åtgärdsförslag och åtgärder med utgångspunkt i vunnen förståelse
och kunskap.
c. Mångfald
i. Arbete med invasiva arter i växt- och vattenriket.
Gränsöverskridande aktör för rapportering och samordning
1av bekämpning (markägare, kommuner, trafikverket och
andra aktörer).
ii. Arbete med rödlistade och sköra arter
Aktör för information och aktiviteter kring utvalda arter.
Aktiviteter kring vandringshinder, andra förutsättningar för
fortplantning och fortlevnad (Exempelvis Nejonögon,
målarmusslor, vattensalamander).
d. Informationsprofil för hemsida (Exempel)
i. Information om vattenvårdande åtgärder, både aktiviteter och
uppföljande effekter av åtgärder, exempelvis artutveckling
ii. Löpande information om vattenkvalitén i sjöar, åar och
bäckar
iii. Information om invasiva arter. Inrapportering om
förekomster och aktiviteter mot invasiva arter av olika slag
iv. Löpande information om arbete kring rödlistade arter
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