Ny kunskap och nya verktyg för restaurering av vattendrag
Restaurering av ekosystem i vattendrag i Europa. REFORM tar sig an
utmaningarna med att nå de ekologiska målen för vattendrag som
anges i EU:s vattendirektiv. Det är
ett fyraårigt integrerat forskningsprojekt (2011-2015).
Många europeiska vattendrag har reglerats för att underlätta sjöfart, erbjuda
dricksvattensförsörjning, vattenkraftproduktion och översvämningsskydd.
Kunskapen om de ekologiska effekterna
av dessa hydromorfologiska modifieringar, inklusive huruvida systemen
framgångsrikt kan återställas eller störningen mildras, är idag otillräcklig.

Denna forskning har fått finansiering från EU:s
sjunde ramprogram enligt bidragsavtal nr.
282.656

Att förstå orsakerna till och konsekvenserna av störning och förbättra restaureringsutförandet
1.

REFORM kommer att vidareutveckla befintliga verktyg och utveckla nya för att göra restaurerande och/eller skadereducerande
åtgärder mer verksamma och
kostnadseffektiva.

2.

Metoder för att övervaka responsen hos biota på hydromorfologiska störningar kommer att förbättras och vidareutvecklas.

3.

Information kommer att göras tillgänglig på en restaurerings-WIKI.

4.

De första resultaten publicerades
2013 till stöd för valet av åtgärder
inför den andra omgången av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt.

www.reformrivers.eu
Kontaktperson: Dr. Tom Buijse (Deltares)
tom.buijse@deltares.nl

REFORM ger stöd åt vattendirektivet och andra direktiv om vattendragsmiljön
REFORM sammanlänkar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om
naturliga processer i vattendrag inklusive flodplan, onaturliga störningar
och restaurering för en optimerad förvaltning av avrinningsområden.

REFORM:s kommunikationsmål är att öka medvetenheten om behovet av restaurering och av en bedömning av vinster och framtida möjligheter en restaurering kan medföra.
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