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Kristina Zetterström ny ordförande i
Vätternvårdsförbundet

 

  

 

 
Vätternvårdsförbundet höll ordinarie förbundsstämma den 6 maj på Jönköpings Hotell
och Konferens.  

Till ny ordförande valdes länsrådet i
Östergötland Kristina Zetterström som
tar över efter länsrådet i Örebro, Kjell
Unevik. Förutom sedvanliga
stämmoförhandlingar innehöll dagen
även information om Leader Vättern,
vattenvårdsplan samt frågestund med
information av brett intresse runt
Vättern. Dagen var välbesökt med cirka
60 deltagare.

- Förbundsstämman har utvecklats till att
vara så mycket mer än bara en
stämma, då dagen även innehåller
information om/kring Vättern, en
riktning vi ska fortsätta med, säger V
Ordf Kjell Aldsten. Dagen är därför en
viktig händelse i ”Vattenrådet för
Vättern”.

  

 
Protokoll från förbundsstämman och den godkända verksamhetberättelsen
för 2014. För mer information kontakta sekretariatet.  

 
 

Informationsbrev från Vattenmyndigheterna
 

  

 

 

Vattenmyndigheterna skickar regelbundet ut sitt nyhetsbrev ”Vattenblänk” om vad som
händer inom ”Vatten-Sverige”. Här är en länk till det senaste. För att prenumerera
på Vattenblänk anmäler du dig här. Har du fått Vätternvårdsförbundets nyhetsbrev
vidareförmedlat till dig och vill fortsättningsvis få det direkt? Anmäler du dig här.

 

 



 

Fiskevård i Hjoån i fokus
 

  

 

 

Fiskevård i Hjoån är en föregångare inte bara runt Vättern utan även nationellt och har
uppmärksammats flera gånger. På Havs-och Vattenforum i Göteborg var Hans-Göran
Hansson inbjuden till ”Knytkalas” för att berätta om arbetet. Dessutom hålls det en
kurs i praktisk fiskevård i månadsskiftet juni/juli med utgångspunkt från Hjoån. Läs
nyhet på Vätternvårdsförbundets webbplats.

För mer information om Hjoån –kontakta Hans-Göran Hansson, Hjo.

 

 

Revidering av vattenvårdsplan på remiss
 

Just nu är en ny ”lägesbild” av
miljötillståndet ute på remiss till och
med den 15 september. Dokumentet
innehåller en avstämning av de miljömål
som finns i Vattenvårdsplanen för
Vättern samt eventuella revideringar.

- Syftet är att visa på utvecklingen i/runt
Vättern av olika aspekter, vitt och brett,
samt att ha en gemensam faktagrund att
utgå från i dialog runt sjön, säger Måns
Lindell på Vätternvårdsförbundet.

Remissen i sin helhet finns på
förbundets webbplats och det går bra att
svara per epost. För mer information
kontakta sekretariatet.

  

 
 

Fiskeområdet Donaudeltat besökte Vättern
 

  

 

 

I slutet av maj besöktes Vätternvårdsförbundet av Fiskeområdet Donaudeltat från
Rumänien. Totalt 32 yrkesfiskare hade en heldag vid Vätterns västra sida och fick
information om Vättern och hur fisket och förädling bedrivs. Höjdpunkter på dagen var
besök hos yrkesfiskare i Hjo samt besök på Carléns i Habo. Trots att man talade olika
språk gick det att kommunicera.  Delegationen var mycket nöjd med det som delgavs.

 

 
 

Yrkesfisket kontrollerar miljögifter i sik
 

Med anledning av förhöjda dioxinhalter
i bland annat sik från Vättern har
Sveriges Insjöfiskares
Centralorganisation (SIC) uppdragit åt
IVL att genomföra dioxinkontroll i
sikfångster. Första kontrollerna visade
halter under gränsvärdet för saluföring
och de bestånd som fiskas avses

  



kontrolleras och fortlöpande redovisas
öppet.

- Det är upp till respektive saluförare att
kunna visa på att siken får säljas d v s
har dioxinhalter under gränsvärdet. Vi i
branschen försöker dra vårt strå till
stacken genom utföra kontrollerna
samordnat för flera saluställen så att
konsumenten ska kunna känna sig trygg
i att fisken är hälsosam, säger Mats
Ingemarsson, ordförande i SIC .

Livsmedelsverket har utfärdat
kostrekommendationer för
konsumtion av fisk däribland fisk från
Vättern. På Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbunds (SIC) webbplats finns
information om anslutna saluställen och
kontrollprogram samt resultaten visas
fortlöpande. För mer information:
kontakta Mats Ingemarsson, SIC .

 
 

Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i
Sverige (från SGU)

 

  

 

Från SGU kommer följande information med relevans för Vätternområdet:

Ett särskilt intresse har riktats mot sällsynta jordartsmetaller (rare earth metals, REE)
eftersom världsproduktionen är koncentrerad till få länder och Kina bedöms stå för
huvuddelen av världsproduktionen. Tillgång till REE är en förutsättning för att
producera modern energi- och miljöteknik som vindkraft, solceller, lågenergilampor
och katalysatorer i bilar. REE är strategiskt viktiga, och ingår i EUs lista över kritiska
metaller och mineral för vilka Europa måste sträva efter att minska beroendet av
utländsk produktion genom att söka nya mineralförekomster.
I rapporten finns en sammanställning av grundläggande fakta om förekomster och
utbredning av sällsynta jordartsmetaller i Sverige.

Rapporten hittar du här.

 

 
 

Vill du vara med i Leader Vättern?
 

Vätternvårdsförbundet har i uppdrag att
göra de förarbeten som behövs för att
sjösätta Leader Vättern, som ska
administrera stöd för lokalt ledd
utveckling från Europeiska Havs-och
Fiskefonden. Bland annat har en
utvecklingsstrategi tagits fram med hög
rankingpoäng.

- Det är Vätternvårdsförbundet
förhoppning att Leader Vättern ska
kunna starta sin verksamhet under
hösten, säger Marie Kristoffersson,
ordförande i samförvaltning av fisket i
Vättern och som leder arbetet.

Vätternvårdsförbundet söker nu dig som
har kompetens och erfarenhet inom
något av de insatsområden som
definierats i strategin och som vill delta i
att utveckla fisket i Vättern genom att
vara med i styrelsen för Leader Vättern
– sk LAG (Local Action Group).

De fyra insatsområdena är:

  

- Fiskevård och miljöövervakning



 

- Näringslivsutveckling

- Information och samverkan

- Tillgänglighet

Hör gärna av dig till Malin Setzer eller Beatrice Alenius, Vätternvårdsförbundet.

Mer information hittar du på Vätternvårdsförbundets webbplats och här kan du
läsa utvecklingsstrategin.

 

 

Vätterndagen 29 oktober i Motala - boka
dagen!

 

 

Vätternvårdsförbundet genomför vartannat år en heldag med information och föredrag
om relevanta ämnen för Vättern, senast var det 2013 i Hjo. Aktiviteten brukar vara
välbesökt med dryga hundra åhörare. Den 29 oktober är det dags igen, denna gång
på Carlsunds skola i Motala. Teman denna gång är:

- Från Unden till Bråviken

- Mineral-och gasutvinning

- Miljögifter och metaller.

Programmet håller på att ta form, och kommer annonseras ”vitt och brett”, men boka
redan nu 29 oktober kl 9-16!

För mer information: kontakta Måns Lindell.

 

 
 

Kalendarium om diverse som berör/är runt
Vättern
23 - 28 augusti: European Large Lakes Symposium (ELLS), Joensuu, Finland

1 oktober: Länsvattendag i Jönköpings län

13 - 14 oktober: SFL Vattendagarna i Växjö

22 oktober: Styrelsemöte i Vätternvårdsförbundet

29 oktober: Vätterndagen i Motala

 
 

Senaste publikationerna från
Vätternvårdsförbundet
Senaste tryckta rapporterna
Rapport 121 Bottenfauna i Vätterns strandzon (pdf)

Glad sommar önskar
sekreteriatet
på Vätternvårdsförbundet!!! 

  

 

Vätternvårdsförbundet
Redaktör: Måns Lindell
Adress: Vätternvårdsförbundet, 551 86 Jönköping
Telefon: 010-223 60 00
Webbplats: www.vattern.org

Klicka här för att avregistrera din e-postadress
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Tipsa en vän!

  

 

Postman


