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En ideell förening för lokal förankring
av vattenförvaltningen för Bräkneåns
avrinningsområde
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Vattenförvaltning

Bräkneåns Vattenråd

Medverkan i Projekt MOMENT

Vattenförvaltning är ett samlande begrepp för det
arbete som har till mål att uppnå ”God status” för
allt inlandsvatten. En grundläggande princip inom
vattenförvaltningen är att man ser till vattnets
naturliga väg (avrinningsområden) och inte så
mycket till människornas konstlade gränser.

Bräkneåns Vattenråd är en ideell förening som
bildades våren 2011 för lokal förankring av
vattenförvaltningen i Bräkneåns avrinningsområde.
Medlemskap är öppet för alla som vill verka för
vattenrådets syften. Det gäller både företag,
föreningar, institutioner och enskilda personer.

De formella kraven som reglerar vattenförvaltningen
finns i EU:s vattendirektiv och den svenska
vattenförvaltningsförordningen. För vår del leds
vattenförvaltningen av Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns Vattendistrikt, som finns på länsstyrelsen
i Kalmar. Utförlig information om vad som händer
inom vattenförvaltningen kan man hitta på deras
hemsida www.vattenmyndigheten.se.

Vattenrådets ändamål enligt stadgarna

Bräkneåns avrinningsområde är ett av sju
pilotområden i det EU-stödda projektet MOMENT,
där Ronneby kommun är projektpartner. Övriga
pilotområden är Bruatorpsån/Grisbäcken i Torsås
kommun, Snärjebäcken i Kalmar kommun, Bauda
River i Polen, Minija River och Akmena-Dane River
i Litauen samt Primorskaya River i Kaliningrad. För
varje pilotområde har ansvarig partner åtagit sig att
bilda vad man kallar ett ”Water Users Partnership”
(WUP), i Sverige tolkat som ”vattenråd”.

Vattenråd
Vattenråd är frivilliga organisationer som har till
syfte att ta tillvara kunskap och engagemang hos
dem som bor och verkar inom ett avrinningsområde.
Genom vattenråd förbättras möjligheterna till
samverkan med vattenmyndigheten och lokalt
inflytande i frågor som berör vattenförvaltningen.

Vattenrådets uppgift är att verka för en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt uthållig förvaltning av
grund- och ytvatten inom Bräkneåns avrinningsområde och att främja medlemmarnas intressen
genom
att vara samrådspart och remissinstans till
vattenmyndigheten, länsstyrelserna och andra
myndigheter, exempelvis i frågor om
karakterisering, statusklassning, mål och åtgärder
som berör avrinningsområdet,
att lämna förslag till beslut till vattenmyndigheten;
att genomföra informationsinsatser, ta initiativ till
möten med lokala grupper och att ta tillvara lokal
kunskap om förhållandena i avrinningsområdet,

Bräkneån

att ta initiativ till lokala arbetsgrupper,

Bräkneån, som den definieras av SMHI och
vattenmyndigheten, innefattar Eskilaån mellan
Fiskestadsjön och Ygden samt Nistenskanalen och
de anslutande kanalsträckor som har sitt ursprung i
Hörda Mosse (se karta).

att bistå medlemmar som avser att genomföra
vattenvårdande åtgärder, t.ex. med bedömning av
olika åtgärders lämplighet, kunskapsförmedling,
undersökning av bidragsmöjligheter och
myndighetskontakter,

Bräkneåns avrinningsområde

att samverka med andra organisationer i frågor som
ligger inom vattenrådets intresseområde.

Bräkneåns avrinningsområde är det landområde
(inklusive sjöar) som via Bräkneån avvattnas till
Östersjön. Avrinningsområdet sträcker sig från
Hörda Mosse öster om Ingelstad ner till
Väbyfjorden söder om Bräkne-Hoby (se karta).

Vattenrådet ska i alla delar av sitt arbete för god
vattenförvaltning beakta och värna både natur- och
kulturvärden samt avrinningsområdets påverkan på
kustvattnet.

MOMENT syftar till att pröva olika metoder för att
minska utsläppen av näringsämnen och miljögifter
till Östersjön från ”små och diffusa källor” som
exempelvis jordbruk, skogsbruk, dagvatten och
enskilda avlopp, att utbyta erfarenheter med övriga
projektdeltagare och att sprida erfarenheterna till
andra delar av EU. Inom projektet ska varje WUP
utarbeta ett lokalt åtgärdsprogram och, om möjligt,
börja genomföra några av åtgärderna.
Projektdeltagarna redovisar regelbundet hur det går
med vattenråden, vilka aktiviteter som genomförs
och vilka resultat man uppnår. I samband med
projektets avslutning kommer projektledningen att
göra en rapport som sammanställer erfarenheter och
resultat från de sju pilotområdena.
Representanter för Bräkneåns Vattenråd deltar i
Exchange Meetings och Water Forum som anordnas
inom Projekt MOMENT.
Läs mer om MOMENT på projektets hemsida
www.momentproject.eu.

