Ljusnans- Voxnans Vattenvårdsförbund har alltid jobbat långsiktigt
och uthålligt, och därför är vi starkt engagerade i arbetet runt vatten.
- Att bry sig om vatten, det är att bry sig om framtiden.
Som namnet visar följer vårt verksamhetsområde Ljusnan och
Voxnans slingrande väg genom landskapet, från de små källflödena
i norr till utflödet i havet där kustområdena utanför Söderhamn och
Ljusne även ingår. Samma omsorg förenar alla våra medlemmar,
oavsett verksamhet, oavsett hur de nyttjar vattnet som resurs för
sina intressen.
Detta är utgångspunkten till förbundets värdekärna och huvudsyfte, att vi ska ha förståelse för varandras verksamheter och kunna
samverka för en god vattenvård.
Förbundet har funnits sedan 1960 och är ett av de äldsta i sitt slag.
Medlemmarna utgörs av kommuner, företag, föreningar m.fl. som
alla insett vikten av att vi måste ta hand om vårt vatten. Förbundet
har i sin tur insett vikten av att ta hand om sina medlemmar.
Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtiden.

Vad får du som medlem?
Förbundets samlade kompetens står alltid till medlemmarnas tjänst.
Behöver du råd, tips eller upplysningar i olika vattenrelaterade
frågor? Då finns förbundets samlade kunnande alltid till hands
för dig.
Varje år får du en skriftlig redogörelse över resultaten från de
undersökningar som utförts i sjöar, vattendrag och kustområden
inom verksamhetsområdet.
Vilka tjänster erbjuder vi?
Ett brett spektrum av tjänster inom vattenmiljö och fiskevårdsområdet. Våra konsulttjänster är tillgängliga för alla, men som medlem
har du alltid ett bättre pris. Läs mer under rubriken ”Våra produkter
och tjänster”.
En starkare roll
Sedan utredningarna om en ny vattenförvaltning startade i Sverige
under 1990-talet verkar vi för en starkare och mer aktiv roll. Ett
viktigt led i det arbetet kom 2006 när samverkansorganet ”Ljusnan
och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd” bildades. Läs mer om
detta under rubriken ”Vattenförvaltning”.
Stipendium att söka
Vi arbetar ständigt för att på bästa sätt belysa viktiga frågor inom
vattenvården. För att uppmuntra till fortsatt forskning och utbildning
har vi också instiftat ett vattenvårdsstipendium. Det kan du som
går på högskola/universitet söka och det är inriktat på utbildning,
studieresor samt forskning och utveckling.
Besök gärna vår hemsida www.lvvf.se för löpande information och
uppdateringar.
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Vatten är förutsättningen
för allt liv

Ljusnan-Voxnans
Vattenvårdsförbund
Vi värnar om vatten,
vår viktigaste naturresurs

Våra produkter och tjänster
Vad gör vi?

Kontroll av vattenkvalitet/
miljöutvärderingar
Förbundets basverksamhet är den miljökontroll som utförs under året i vatten
som finns inom vårt verksamhetsområde. Förbundets kontinuitet runt miljökontrollen har skapat en mycket gedigen grund att stå på i dessa frågor. Vi
har väletablerade samarbeten med
kända konsulter där vi köper in analystjänster vilket gör att kan erbjuda allt
från idé till färdig utvärdering av en
miljöpåverkan.
Vi hjälper er med
•
•
•

Utarbetandet av kontrollprogram
Miljöutvärderingar
Administrativ hjälp, offertförfråg-		
ningar, upphandlingar m.m.

Förbundets viktigaste uppgift är det som kallas samordnad
recipientkontroll.
Bedrivs en verksamhet som kan påverka miljön negativt är utövaren
enligt miljöbalken skyldig att ha kunskap kring detta.
Recipientkontroll är ett verktyg för att ta fram den typen av kunskap
med hjälp av undersökningar och utvärderingar av miljön i fråga.
Underlaget kan sedan användas för att planera och utföra miljöskyddande åtgärder.
När större geografiska områden, exempelvis Ljusnans avrinningsområde, påverkas av flera olika verksamheter är det bra att samordna vattendragskontrollen. Genom samordning får man en totalbild av miljöns tillstånd och kan styra milljöskyddet strategiskt och
långsiktigt. Samordningen gör också att resurser utnyttjas mer
effektivt och det är en vinst för både den enskilde verksamhetsutövaren och miljön i stort.
Förbundet har under lång tid bedrivit denna kontroll på uppdrag
av sina medlemmar. Kontinuiteten, långsiktigheten och det starka
engagemanget inom vårt sakområde garanterar en hög kvalitet i det
vi gör.

Kompetensutveckling inom
miljö, vatten och fiske
Miljöfrågor och miljömedvetande står
idag i fokus som aldrig förr. Många
verksamheter är skyldig att förstå
vilken miljöpåverkan man har. Allt fler
inser också att goda miljökunskaper
är något som efterfrågas av fler och
fler konsumenter och därför något
som gynnar den egna verksamheten.
Om vi vill jobba för en positiv samhällsutveckling måste alla ta sitt ansvar,
men också se till att rätt kompetens
används på rätt sätt. Detta är något av

en hjärtefråga för förbundet. Våra medlemmars breda kontaktnät och kunskap
ger oss möjligheter att både upptäcka
och avhjälpa den brist på kompetens
som kan finnas på olika håll. Våra kompetenshöjande insatser utformar vi helt
efter era önskemål.
Vi hjälper er med
•
•
•
•

Utbildningar, både interna och 		
externa
Arrangera konferenser, seminarier 		
och workshops
Framtagandet av utbildningsmaterial
Föreläsningar

Vattenförvaltning
Förbundet har sedan 2006 drivit
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och
kustvattenråd med kommuner, företag
och frivilligorganisationer. Det fungerar
som ett samverkansorgan vilket driver
frågor om vattenförvaltning, kopplat till
EU:s vattendirektiv. Även här har den
nära kontakten med många olika
aktörer gett förbundet en omfattande
kompetens som gör att vi kan erbjuda
hjälp, snabbt och resurseffektivt.
Vi hjälper er med
•
•
•
•

Kompetensutveckling
Samverkan- och förankringsprocesser
Analyser av åtgärdsbehov
Utarbetandet av åtgärdsplaner

Biologiska undersökningar /
miljöförbättrande åtgärder
Vi har även kompetens för alla steg för
att göra miljöförbättrande åtgärder, från
planering och inventering till utförande
och utvärdering. Har vi inte egen kompetens för ett specifikt uppdrag har vi
etablerade samarbetspartners som kan
hjälpa till vid behov.
Vi hjälper er med
•
•
•
•

biologiska inventeringar, tex 		
biotopkarteringar, elfisken m.m.
åtgärdsplanering av miljöförbätt-		
rande åtgärder
Arbetsledning
dokumentation, utvärderingar och 		
sammanställlningar

Projektarbete/utveckling
Många uppgifter inom vatten- och
fiskevård bedrivs idag i projektform
och finansieras med bidragsmedel.
Projekten är ofta både tids- och resursbegränsade och ställer stora krav på
samarbete och organisation. Ledarskap
och kommunikation blir centrala begrepp för att nå uppsatta mål. Förbundet kan, med sitt fokus på vatten- och
fiskevård och sin långa erfarenhet ge
bred rådgivning vad gäller projekt- och
bidragsformer.
Vi hjälper er med
•
•
•

Projektledning
Delmoment i projektet, strategisk 		
rådgivning, riskanalys m.m.
Delaktighet i arbets- och referens-		
grupper

