Information från Emåförbundet—ett vattenförbund inom Emåns avrinningsområde

Alla behöver vatten av bra kvalitet

Emåförbundet mäter vattenkvaliteten inom hela
Emåns avrinningsområde och detta arbete finansieras
av förbundets medlemmar
Med detta brev vill Emåförbundet informera dig som bedriver jordbruk inom Emåns avrinningsområde, men som inte är medlem och andelstagare i den samordnade recipientkontrollen (SRK Emån).
SRK Emån är ett av de största och viktigaste övervakningsprogrammen för att mäta vattenkvaliteten i
Emåns sjöar och vattendrag. Detta program startade för 50 år sedan men har bedrivits i sin nuvarande
form sedan början av 1990-talet.
SRK Emån finansieras av dess medlemmar, där kommunerna bidrar mest. Övriga medlemmar är industrier, kommunala bolag och de större jordbruksföretagen inom Emåns avrinningsområde. Gemensamt
för alla medlemmar är att de nyttjar Emåns vatten och påverkar vattenkvaliteten på olika sätt.
Med stöd av all vattenprovtagning som gjorts genom åren kan man konstatera att jordbruket står för 3040 % av näringsläckaget (fosfor och kväve) till sjöar, vattendrag och hav. Samtidigt bidrar jordbruket med
endast 2 % av kostnaderna för SRK Emån.
Emåförbundets verksamhet lyder under lagen (1976:997) om vattenförbund. Denna lagstiftning ger oss
stöd att begära vilka som skall vara medlemmar i förbundet och andelstagare i SRK Emån. Detta sker genom förrättning av en särskilt utsedd förrättningsman som är godkänd av länsstyrelsen.
Just nu pågår en förrättning av Emåförbundets medlemmar och andelstagare. Enligt lagen om vattenförbund skall verksamheter som påverkar vattenkvaliteten vara medlem i Emåförbundet. Fler medlemmar
skulle ge såväl lägre kostnader för varje medlem som en mer rättvis fördelning av kostnaderna.

Mer information finns på vår hemsida www.eman.se/srk
Informationsmöten kommer att hållas på följande datum och plats:
Den 15 mars kl 18.30 i Björköby (gamla kommunhuset)
Den 23 mars kl 18.30 i Målilla (skeppet)
Anmäl ditt deltagande till oss via mail eller telefon
mail: emaforbundet@eman.se

tel: 070 534 00 45 (verksamhetsansvarig)

