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I vårt avrinningsområde arbetar vi tillsammans utifrån 
EU:s vattendirektiv och gällande lagkrav om god 
vattenkvalitet, hållbart och långsiktigt arbete för att 
bevara natur, kultur och biologisk mångfald, samt kli-
matanpassning och NAP. 

I Januari kommer alla medlemmar få komma 
med synpunkter på Kontrollprogrammet 

Geografiskt påverkar vi varandras vatten och kom-
plexiteten med vårt vattenarbete är att långsiktigt och 
hållbart arbeta strukturerat och förebyggande när vi 
även historiskt ärvt många synder. Vår SRK möjliggör 
en strukturerad och återkommande mätning av 
vattenstatusen och det är mitt ansvar att under det 
kommande året se till att de analyser och metoder vi 
använder säger det vi behöver veta om vårt gemen-
samma vatten. Men det är viktigt att arbetet inte 
stannar där, utan att vi kommer till faktisk handling 
och åtgärdar och förebygger de redan identifierade 
problemen! För att lyckas är samverkan a och o!   

Som ny samordnare ser jag fram emot att tillsammans 
med Er fortsätta med det viktiga arbetet i avrinnings-
området för att kunna göra skillnad där det verkligen 

behövs.  

God Jul & Gott Nytt År 

 —Hörs och ses 2022!  
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Årets andra medlemsmöte genomfördes den 17e 
november. En verksamhetsplan och budget för 2022 
röstades igenom av medlemmarna.  
 
Mötesprotokoll och samtliga handlingar finns publi-
cerade på hemsidan.  

Höstmöte  

Kommande arbete  

Trots pandemi och vakanser har arbetet i vattenrådet 
och vattenvårdsförbundet rullat på. Det är det stora 
engagemanget från både den tidigare samordnare, 
t.f. samordnare och styrelsen som gjort detta möjligt. 

Vattenrådet har under året varit med och drivit pro-
jekt både i Trösälven och Kvarntorpsbäcken. Vi ska 
inte glömma bort att nämna det fantastiska engage-
mang och stöd från både markägare och projektutfö-
rare som gjort detta möjligt.  

Före jul kommer ni kunna läsa mer ingående om ge-
nomförandet av projekten på hemsidan under fliken 
vattenverkstan.  
 

Innan du läser vidare: Boka in våra kommande 

medlemsmöten i kalendern!   
 

 

Medlemsmöten 2022 
Årsmöte: 11 Maj - Heldag 

Höstmöte:16 November kl:13-15 

Om ni är nyfikna på att förstå helheten av de genomförda åtgärderna vill 
jag även passa på att tipsa er om att se dokumentären Fiskarnas Rike på 
SVT-play avsnitt ”Älvarna” och ”Sjöarna”.  
Jag lovar att det kommer uppskattas av hela familjen!  

Vägtrumman i Trösälven före och 
efter åtgärd 

Foto och utförare: Mats Olsson, 
Haddåns Vatten- & Fiskevård  

Sammanfattning av 2021 

http://gvvf.se/
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