Hej alla,
Den 8 oktober är ni inbjudna till våtmarksråd från kl 9 – kl 12 hos oss på Länsstyrelsen. Mötet
planeras som ett hybridmöte med möjlighet att antingen delta fysiskt eller digitalt. Om vi får nya
instruktioner med hänsyn till Corona smittspridningen kan mötet dock behöva hållas helt digitalt. I så
fall kommer vi att skicka ut information om detta. Vi vill gärna veta av er om ni kommer att delta, om
ni vill delta fysiskt på Länsstyrelsen och om ni vill vara med på gemensam lunch på restaurang som
bekostas själv senast den 30 september.
Här kommer ett utkast för programmet. Ni får gärna komma med synpunkter, särskilt gällande frågor
för gruppdiskussionerna!
09.00

Välkomstfika

09.15
Presentationsrunda och möjlighet att ge kort information/nyheter, berätta gärna om
pågående projekt i ditt avrinningsområde t.ex.
09.45

Information om LONA

10.00

Information om LOVA

10.15
Landsbygdsprogrammet
• Vilka tider gäller framöver
• Vart står vi med handläggningen under 2021?
• Info kommande LBP
10.35
Introduktion till gruppdiskussioner
• Åtgärdsprogrammet enligt vattenförvaltningen
• Många åtgärdssamordnare i länet – hur nyttjar vi det på bästa sätt?
10.45

Bensträckare

10.55
Samarbete mellan Länsstyrelsen och er inbjudna - gruppdiskussioner
• Åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen – hur kan vi arbeta med det systematiskt?
• Hur kan vi jobba bättre tillsammans, vi vill gärna ha feedback från er! Var är flaskhalsarna?
Var finns problem?
• Vad önskar ni av Länsstyrelsen i rollen som regional samordnare? Har ni åtgärdssamordnare
ett fungerande nätverk? Vad behöver ni hjälp med eller vad för underlagsmaterial har ni
behov av?
• Får vi rätt åtgärder på rätt plats? Hur får vi med markägarna på rätt plats?
• GIS verktyg för att hitta åtgärdsplatser med helhetssyn på hela avrinningsområdet – finns det
intresse, behov för det?
• Bevattningsdammar. Problem med dessa?
11.35
•
•

Sammanfattning av gruppdiskussioner
To do lista för Länsstyrelsen, åtgärdssamordnarna, vattenråden, nationella myndigheter
Föreslag på arbetsgrupper och projekt som kan sökas

I mån av tid: erfarenhetsutbyte över lyckade/inte lyckade projekt
12.00
Möjlighet till gemensam lunch (som bekostas själv)
Anmäl i förväg de som vill delta, så bokar vi bord på närliggande restaurang
Med vänliga hälsningar
ALICE NICOLLE
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