VERKSAMHETSPLAN för 2022

TURs Vattenråd ska under 2022
Starta eller följa upp följande beviljade Vattenprojekt
 LOVA Vattenvårdsåtgärder i TURs avrinningsområde
 LONA Tvååkers mosse anläggande av våtmark
 Se på möjligheter att söka pengar för fiskevårdsåtgärder.
Anordna följande seminarier
 Dialogmöte med Trafikverket 2022-02-09

Anordna följande vandringar
 Vattendragsvandring Uttran/Tvååkersån
 Vattendragsvandring Sandabäcken.
 Medverka vid ko släppet på Törlan genom att visa livet i ån och hur en
fiskevårdsåtgärd kan gå till, och fortsättning dialog med Trafikverket i fält
 Fortsättningen på dialogen med Trafikverket ska ske i fält.
Ta initiativ till följande aktiviteter
Bjuda in medlemmar och övriga intresserade till Gårdsvandring på Lis Gård
Studera möjlighet att anlägga bevattningsdammar i närheten av behovsarealen
med utgångspunkt från Ekologigruppens rapport om buffring i Uttrans system
Undersöka möjligheter för Vattenrådet att stimulera skolor att arbeta mer aktivt
med Vattenfrågor
Arbeta med att i möjligaste mån röja vandringshinder i våra vattendrag.
Samverka med andra Vattenråd
Himleån, Samverka med projektet ”Bee Together” med utgångspunkt från en
”Sinnenas Naturplats” på en ö i Himleån vid Rolfstorp.

Ätran, I samarbete med Ätrans o Himleåns Vattenråd, ska en dialog om
gemensamma/samstämmiga utmaningar startas. Peter Nolbrandt. Suseån samt
Kustvattenrådet ska kontaktas.

Samverkan med myndigheter
Vattenrådet ska fortsatt vara vaken för samverkan med myndigheter i frågor som
kan vara utvecklande för föreningen. Det kan t ex gälla vandringar,
informationsträffar, seminarier, utbildningar m m. Myndigheter som kan komma
ifråga kan vara Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Varbergs kommun,
Falkenbergs kommun, Region Halland, Trafikverket m fl. Dialogen som startade
den 9/2 med trafikverket ska fortsätta men en aktivitet i fält under året.
Kommunikation
Vattenrådet ska fortsätta att utveckla sitt sätt att kommunicera till allmänheten
och till det offentliga via Hemsida, Facebook och andra media
Långsiktig framförhållning
Vattenrådet ska under året vara speciellt uppmärksam på hur föreningen på lång
sikt kan utveckla sin verksamhet enligt stadgarna så att denna jordnära och
folkligt förankrade organisation med kunskap om lokala förhållanden blir en
fortlöpande förlängning av Vattenmyndighets ständiga arbete. Detta under
förutsättning att Vattenmyndigheten blir en myndighet värd namnet och får den
status den förtjänar.
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