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An Fóram Uisce

Ráiteas an
Chathaoirligh
Tá áthas orm an ceathrú tuarascáil bhliantúil de chuid
an Fhóraim Uisce – The Water Forum a chur i láthair.

BLIAIN NEAMHGHNÁCH AR ROINNT SLITE a bhí sa bhliain
seo caite a chuir soir sinn ach a chuaigh go croí ionainn
de bharr gnéithe áirithe de fhreagairt ar an bpaindéim
amhail caighdeán an chúraim, an íobairt agus an nuálaíocht
a léirigh oibrithe líne tosaigh. Ba mhaith leis an bhFóram
Uisce comhbhrón a dhéanamh leis na daoine sin a chaill
gaolta, comhghleacaithe agus cairde de bharr Covid-19.
Thapaigh baill den Fhóram, mar aon lena n-eagraíochtaí,
a ngníomhaireachtaí agus na páirtithe leasmhara lena
mbíonn An Fóram ag idirghníomhú, an deis chun
nuálaíocht a dhéanamh agus lean gnáthchúrsaí gnó ar
aghaidh go mór mar is gnáth, bíodh is gur go fíorúil a tharla
sé. Le sábháil ama taistil, d’fhéadfaí a rá gur tugadh faoi
deara go raibh móréifeachtúlachtaí ann ach gur cailleadh
deiseanna chun bualadh le daoine leis. Ag tús na bliana
rinne na baill na straitéisí Taighde, Cumarsáide agus
Oideachais a dhaingniú, rud a leag amach clár oibre dírithe
don bhliain.
Sa chéad ráithe, rinne an Fóram aighneachtaí maidir leis an
gCreat-Treoir um Straitéis Mhuirí (2008/56/CE) Airteagal 17
agus an dréacht-Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí. Ceann

Ní mór cur chuige comhtháite
a bheith ann chun idirnascacht
dhobharcheantair na hÉireann,
a huiscí idirthréimhseacha agus
a huiscí mara a bhainistiú.

de na príomh-mholtaí a rinne an Fóram is ea an gá atá le
beartais a chomhtháthú laistigh de na straitéisí sin agus idir
na straitéisí sin le haghaidh cur chuige níos iomlánaíche
a chinntiú. ’Ní mór cur chuige comhtháite a bheith ann
chun idirnascacht dhobharcheantair na hÉireann, a huiscí
idirthréimhseacha agus a huiscí mara a bhainistiú’. Le cur
chuige den sórt sin lagófar na bacainní rialachais, cothóidh
sé comhtháthú agus comhoibriú chun stádas comhshaoil
na hÉireann gar don chósta mar aon lena timpeallachtaí
idirthréimhseacha agus muirí a bhainistiú ar bhealach níos
éifeachtaí.
Cé go bhfuil obair ar chur i bhfeidhm an dara Plean
Bainistíochta Abhantraí ag dul chun cinn, tuairiscítear
sa Tuarascáil GCC is déanaí de chuid na GCC (2019)
Cáilíocht Uisce in Éirinn 2013-20181 gur ag titim atá an
treocht maidir le cáilíocht uisce. Tuairiscítear inti freisin
na tionchair is mó a bheithag teacht ón diantalmhaíocht,
cuir i gcás nítrigin san oirdheisceart agus fosfar i réigiúin sa
tír le cré-ithir throm. Chun féachaint ar na hathchóirithe ar
an gComhbheartas Talmhaíochta a bhfuil gá leo
chun torthaí na talmhaíochta maidir le cáilíocht an uisce
a bharrfheabhsú, choimisiúnaigh an Fóram staidéar taighde
deisce ar an ábhar sin. Thug an Dr Charles Larkin an obair
chun críche agus chuir sé a chuid torthaí i láthair le
haghaidh a bhreithnithe ag acadóirí, ag lucht déanta
beartas agus ag páirtithe leasmhara i seimineár gréasáin
ar líne i mí na Nollag. Ba mhaith linn ár mbuíochas
a ghabháil leis na cainteoirí uile as ucht a gcuid ama agus as
ucht a gcuid plé ar an ábhar agus as an méid a chuir
na daoine a bhí i láthair ag an gcruinniú faoinár mbráid.
Is cuid thábhachtach den dioscúrsa riachtanach an plé
sin chun na ceanglais is gá a shainaithint chun cabhrú
le feirmeoirí an comhshaol nádúrtha a chosaint agus

1 	Tuarascáil na GCC Cáilíocht Uisce GCC (2019) in Éirinn 2013-2018. Tuarascáil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Éire
www.epa.ie/pubs/reports/water/waterqua/Water%20Quality%20in%20Ireland%202013-2018%20(web).pdf
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Trí thógáil ar an gcur chuige maidir le
Bainistiú Comhtháite Dobharcheantar
agus an dobharcheantar aibhneacha
a úsáid mar aonad bainistíochta
tírdhreacha, is féidir le bearta
a chuireann feabhas ar cháilíocht
an uisce tairbhí a bheith acu don
bhithéagsúlacht agus don aeráid.
a fheabhsú, fad is gur féidir leo leanúint dá slí bheatha
a bhaint amach agus tacú le geilleagar na tuaithe.
Rinne an Fóram aighneacht mhionsonraithe faoi na
Saincheisteanna Móra maidir le Bainistiú Uisce mar
ullmhúchán do dhréachtphlean Bainistíochta Abhantraí
2022-2027 den Chreat-Treoir Uisce (WFD). Bhí Creat
an Fhóraim um Bainistiú Comhtháite Talún agus
Tírdhreacha (FILLM) mar bhonn eolais don aighneacht.
Mar aitheantas go bhfuil na héiceachórais nádúrtha uile
(córais atmaisféaracha, geochórais agus éiceachórais)
idirnasctha agus idirspleách, agus bainistiú á dhéanamh
ar na córais sin ar bhealach iomlánaíoch, bainfear torthaí
comhshaoil amach i ngach réimse. Trí thógáil ar an gcur
chuige maidir le Bainistiú Comhtháite Dobharcheantar
agus an dobharcheantar aibhneacha a úsáid mar aonad
bainistíochta tírdhreacha, is féidir le bearta a chuireann
feabhas ar cháilíocht an uisce tairbhí a bheith acu don
bhithéagsúlacht agus don aeráid. Agus úsáid á baint as an
modheolaíocht FILLM, is féidir na sineirgí sin a aithint mar
ghníomhaireachtaí, mar gheallsealbhóirí agus mar phobail

a oibríonn le chéile ar bhealach comhoibríoch chun
torthaí comhshaoil níos éifeachtaí a bhaint amach. Mar
fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach
comhalta den Fhóram as a gcuid dúthrachta, tiomantais
agus rannchuidithe le hobair an chláir in imthosca deacra
le linn na bliana seo caite. Ba mhaith liom buíochas ar
leith a ghabháil leis na baill sin ar tháinig deireadh lena
dtéarmaí i rith na bliana agus fáilte a chur roimh ár mbaill
nua freisin. Is é An Fóram an t-aon chomhlacht reachtúil
amháin de pháirtithe leasmhara a bhfuil cáilíocht uisce de
shainchúram air agus aithnítear go forleathan an ról lárnach
atá aige i rannpháirtíocht agus comhairliúchán poiblí.
Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na hoifigigh
sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta;
an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an
Coimisiún um Rialáil Fóntas, Uisce Éireann, Clár Uiscí an
Údaráis Áitiúil agus Comhairle Contae Thiobraid Árann.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le foireann an
Fhóraim – Donal Purcell Uasal, an Dr Gretta Mc Carron,
an Dr Angelos Alamanos, an Dr Triona Mc Grath agus Ms
Martina Ryan. Gabhaimid buíochas speisialta leis an Dr Alec
Rolston a sheas síos mar Cheann Taighde an Fhóraim chun
post nua a ghlacadh san Astráil.
An Dr Tom Collins
Cathaoirleach
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Réamhrá maidir leis
an bhFóram Uisce
Bunaíodh an Fóram Uisce ar bhonn reachtúil i Meitheamh 2018, de réir an
Achta um Sheirbhísí Uisce 2017. Tá róil chomhairleacha ag an bhFóram maidir
leis an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil, agus Oidhreachta, Uisce Éireann, an
Coimisiún um Rialáil Fóntas agus an Coiste Comhairleach ar Bheartas Uisce.

IS É AN FÓRAM an t-aon chomhlacht
reachtúil a dhéanann ionadaíocht
ar na páirtithe leasmhara uile a bhfuil
suim acu i gcáilíocht dobharlaigh
na hÉireann. Tá 26 comhalta,
lena n-áirítear ionadaithe ó réimse
leathan eagraíochtaí a bhfuil
naisc dhíreacha acu le ceisteanna
a bhaineann le cáilíocht uisce agus
tomhaltóirí uisce poiblí mar chuid
den Fhóram. Bhí baint ag tuairim is 50
eagraíocht éagsúil le hainmniúchán
na gcomhaltaí.

2018-2021 a phlé agus a anailísiú. Is
aonán neamhspleách é An Fóram
agus tá sé de rogha aige a chlár oibre
féin agus na modhanna a úsáidfear
chun a chuid tuairimí agus anailíse
a chur in iúl a chinneadh.

Thug an tAcht um Sheirbhísí Uisce,
2017 bonn reachtúil don Fhóram.
Rinne an tAcht foráil freisin maidir le
díscaoileadh an Fhóraim Uisce Poiblí
(ar bhain a shainchúram go príomha
le cúrsaí a bhí ábhartha d’Uisce
Éireann agus don Rialálaí) agus an
Coiste Náisiúnta um Sheirbhísí Uisce
na Tuaithe (an coiste a thug faoi
cheisteanna a bhain le cúrsaí uisce
faoin tuath), agus rinneadh a gcuid
feidhmeanna a ionchorprú san Fhóram.

Cuireann foireann fheidhmeannach
comhdhéanta díobh seo a leanas
tacaíocht ar fáil d’obair an choiste:
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach:
Donal Purcell; Ceann Taighde,
An Dr Triona McGrath; Ceann
Cumarsáide agus Oideachais, An
Dr Gretta McCarron. I nDeireadh
Fómhair 2020, chuaigh an Dr Angelos
Alamanos isteach san fhoireann
mar thaighdeoir iardhochtúireachta
bunaithe in Institiúid Teicneolaíochta
Dhún Dealgan. Is í Martina Ryan
a chuireann tacaíocht riaracháin ar fáil.

Tugann An Fóram deis do pháirtithe
leasmhara réimse ceisteanna
a bhaineann le cáilíocht uisce, uisce
i gceantair thuaithe, custaiméirí
Uisce Éireann agus cur i bhfeidhm
na Creat-treorach Uisce agus Plean
Bainistíochta Abhantraí na hÉireann
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Bhí an Dr Tom Collins, ár
gCathaoirleach, ina Chathaoirleach
ar an bhFóram Uisce Poiblí agus
ina iarchathaoirleach ar an gCoiste
Náisiúnta um Fhaireachán Uisce
na Tuaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais i dtaobh
obair an Fhóraim Uisce téigh go dtí
www.thewaterforum.ie

26

comhalta

50

eagraíocht

An Fóram Uisce
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Ráiteas Misin
Is é ról an Fhóraim ná:

Fís a aithint dár ndobharlaigh – mar
uiscí glana agus folláine, a thacaíonn
leis an mbithéagsúlacht agus atá ina
mbunús le saol dearfach eacnamaíoch
agus cultúrtha. Tá sé de chúram ar
an bhFóram a chinntiú go gcuirfear
an fhís sin i gcuimhne do na páirtithe
leasmhara uile go rialta, chomh maith
lena ról maidir leis an fhís sin a bhaint
amach agus tacú léi.
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Cuirfidh An Fóram ardán aontaitheach ar fáil do leasanna iomadúla,
leasanna a bhíonn in iomaíocht lena chéile uaireanta, chun oibriú le chéile
ar bhealach comhoibritheach a bhaineann úsáid as saineolas agus taithí
a chéile chun dul i ngleic leis an iomaí dúshlán atá roimh an fhís.
Tá ról ag an bhFóram freisin na páirtithe leasmhara ar fad a spreagadh agus
a chur ar an eolas, agus oideachas a chur orthu agus a ndúshlán a thabhairt
maidir le cúrsaí a bhaineann leis an bhfís seo.

Chun a fhís a bhaint amach:
Tacóidh an Fóram le cur i bhfeidhm an Phlean Bainistíochta Abhantraí agus
déanfaidh sé monatóireacht ghníomhach ar an dul chun cinn air. Cuirfidh an
Fóram anailís dhearfach chriticiúil ar fáil maidir leis an dul chun cinn agus
ceisteanna atá ábhartha maidir lenár bhfís le haghaidh uiscí glana agus folláine
a bhaint amach, nó a d’fhéadfadh an fhís sin a chur i mbaol, má éilítear air agus
nuair a éilítear air.
De réir na tuisceana atá aige ar an bhfís agus ag féachaint ar a theagmháil le
páirtithe leasmhara, tá An Fóram freagrach as moltaí a dhréachtú maidir le
forbairt leanúnach beartas agus straitéisí náisiúnta i ndáil le gach ceist uisce.
Oibrímid i gcomhar le gach páirtí leasmhar agus gníomhaireacht stáit chun an
sprioc choiteann roinnte a leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí
maidir le dea-stádas dár n-uiscí, a bhaint amach arís.

Uiscí
Glana

Bithéagsúlacht
Bhríomhar

Pobail
Fholláine

Geilleagar
Láidir
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Ballraíocht den Fhóram Uisce
Tá 26 comhalta, lena n-áirítear ionadaithe ó réimse leathan eagraíochtaí a bhfuil
naisc dhíreacha acu le ceisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce agus tomhaltóirí
uisce poiblí mar chuid den Fhóram. Bhí baint ag tuairim is 50 eagraíocht éagsúil
le hainmniúchán na gcomhaltaí don Fhóram.
Cathaoirleach
Tom Collins

Talmhaíocht
Denis Drennan, Cumann Soláthróirí
Bainne Uachtarlainne na hÉireann
(ICMSA)
Dominic Cronin, Cumann ComharEagraíochtaí na hÉireann (ICOS)
Paul O’Brien, Feirmeoirí Aontaithe
na hÉireann ( IFA)
Derrie Dillon, Macra na Feirme

Slatiascaireacht agus spóirt
uisce
Martin McEnroe, Slatiascaireacht
Tim Butter, Spóirt Uisce

Comhshaol
Bernadette Connolly, Fóram
Comhshaoil Chorcaí
Charles Stanley Smith, Colún
Comhshaoil
Elaine McGoff, An Taisce
Ollan Herr, an Comhaontas um
Dhíothú Dramhaíola
Sinead O’Brien, SWAN

Foraoiseacht
Brendan Fitzsimons, Comhairle Crann
na hÉireann

Iontaobhais aibhneacha
Siobhan Ward, Moy Rivers Trust

Uisce na tuaithe
Gnó
Neil Walker, Cónaidhm Ghnólachtaí
agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC)

Pobal agus deonach
Issy Petrie, Cumann Naomh Uinseann
de Pól
Gerald Quain, Nasc Tuaithe na hÉireann

Tomhaltóirí

Barry Deane, Cónaidhm Náisiúnta
na nGrúpscéimeanna Uisce (NFGWS)
Jean Rosney, Cónaidhm Náisiúnta
na nGrúpscéimeanna Uisce (NFGWS)

Tithíocht shóisialta
David Wright, An Comhairle
Éireannach um Thithíocht Shóisialta
(ICSH)

Keith Hyland
Connie Rochford
Laurie Kearon

Turasóireacht

Oideachas

Ceardchumainn

Suzanne Linnane, Institiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Liam Berney, Comhdháil na
gCeardchumann (ICTU)
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Tim Fenn, Cónaidhm Óstán na
hÉireann

Ó 2019 i leith, iarradh ainmniúcháin
beirt ainmnithe (fear agus bean) ar
bhalleagraíochtaí. Amhail Samhain
2020, is mná iad 37% de chomhaltaí
an Choiste Iomlánaigh; Is mná iad 50%
den Bhuanchoiste Seirbhísí Uisce agus
38% de chomhaltaí an Bhuanchoiste
um Bainistíocht Dobharcheantair.
Ba mhaith linn ár mbuíochas
a ghabháil leis an Dr Tom Harrington
as Maigue Rivers Trust a chuir go
mór le hobair an Fhóraim le linn
a bhallraíochta agus le Kevin Ryan
a rinne ionadaíocht dúinn maidir le
saincheist na Tithíochta Sóisialta.
Ba mhaith linn fáilte a chur roimh Issy
Petrie, Paul O’Brien agus Siobhan
Ward a chuaigh isteach san Fhóram
i 2020 agus guím gach rath orthu
ina róil.

An Fóram Uisce

Cruinnithe an
Fhóraim 2020
Bhí na cruinnithe iomlánacha seo a leanas ag an bhFóram i 2020
14 Eanáir – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath

24 Iúil – Cruinniú fíorúil

18 Feabhra – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath

5 Meán Fómhair – Cruinniú fíorúil

7 Aibreán – Cruinniú fíorúil

20 Deireadh Fómhair – Cruinniú fíorúil

26 Bealtaine – Cruinniú fíorúil

23 Samhain – Cruinniú fíorúil

An méid a cuireadh i láthair le linn sheisiún iomlánach an Fhóraim Uisce
Eanáir 2020
An Rannóg Timpeallachta Muirí, Rannán Uisce,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Cur i láthair maidir le Comhairliúchán na Treorach Réime
um Straitéis Mhuirí

Bealtaine 2020
Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO)
Cur i láthair maidir le dul chun cinn chlár oibre LAWPRO
maidir leis an dara timthriall RBMP agus an méid
a foghlaimíodh le haghaidh an 3ú timthriall.

Feabhra 2020
Uisce Éireann
Cur i láthair ar an dul chun cinn maidir le huasghráduithe ar
Bhonneagar Cóireála Fuíolluisce.

Deireadh Fómhair 2020
An Dr Charles Larkin, Institiúid Beartais agus Taighde,
Ollscoil Bath
Cur i láthair ar a chuid Taighde Mear-Fhianaise ’Optimising
Water Quality Returns from the Reform of CAP’

Seisiún iomlánach Bhealtaine 2020.
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Creat an Fhóraim um Bainistiú Comhtháite
Talún agus Tírdhreacha (FILLM)
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•	Cur chuige ’lán-chomhshaoil’
•	Bainistiú tírdhreacha atá bunaithe
ar dhobharcheantair.
•	Teastaíonn rannpháirtíocht
il-gheallsealbhóirí le haghaidh
torthaí straitéiseacha comhshaoil.
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Seirbhísí Córais
Atmasféaraigh

•	Tá córas atmaisféarach, geochóras
agus seirbhísí éiceachórais
idirnasctha agus idirspleách.
•	Ní mór iad a bhainistiú ar bhealach
comhtháite, agus gníomhaireachtaí
ag obair le chéile chun na
gníomhaíochtaí a uasmhéadú.

•	Tá rannpháirtíocht an phobail atá
bunaithe ar dhobharcheantair
ríthábhachtach don fholláine
shóisialta agus eacnamaíoch, agus
do thorthaí dearfacha comhshaoil.

An Fóram Uisce

Bainistiú Comhtháite Dobharcheantar
(ICM) laistigh den FILLM
Rannpháirtíocht na nGeallsealbhóirí
Fís na nGeallsealbhóirí
CÉIM 1

CÉIM 2

Réimsí
le Feabhsú

CÉIM 3

CÉIM 5

CÉIM 6

Dearadh
Clár Cur
Chun Feidhme

Clár a chur
chun feidhme

Déan Dul
Chun Cinn
agus Déan
Coigeartuithe

Luacháil
ar na Roghanna
Maolaithe

Réimse
na Deisce
Tréithrithe

Limistéir
le haghaidh
Cosanta

CÉIM 4

Meastóireacht
ar na Roghanna
Cosanta

Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa a Laghdú
Ceapadh Carbóin
Comhthairbhí Eile

•	
Comhpháirtíochtaí a chruthú
le pobail áitiúla agus le páirtithe
leasmhara eile chun saincheisteanna
ar údar imní iad a aithint.
•	Fís an phobail a fhorbairt le
haghaidh uisce agus éiceachóras.
•	Saintréith a bhaint as an
dobharcheantar bunaithe ar
fhaisnéis atá ann cheana, siúlóidí
dobharcheantair, monatóireacht
spriocdhírithe, sainaithint foinsí
brú, meastóireacht a dhéanamh
ar bhrúnna hidreamhoirfeolaíocha,
anailís ar laghdú ualaigh truailleán
agus suíomh limistéar foinse
criticiúil (CSAnna).
•	Straitéisí bainistíochta um chosaint
agus um fheabhsú a shainaithint
agus a mheas; na réimsí a aimsiú le
haghaidh gníomhaíochtaí iomchuí
laistigh de CSAnna.
•	Clár cur chun feidhme a cheapadh
bunaithe ar na cuspóirí comhshaoil
is gá a bhaint amach, ag baint
úsáide as an gcur chuige ’an
beart ceart ar an áit cheart’, as
anailís eacnamaíoch agus as
garspriocanna a leagan síos.
•	An clár a chur chun feidhme ag
baint úsáide as méadracht chun dul
chun cinn a rianú.
•	Dul chun cinn a thomhas, treochtaí
agus torthaí a thomhas, agus
coigeartuithe a dhéanamh más gá.
•	Téigh i gcomhairle le páirtithe
leasmhara ag gach céim.
•	
Comhthairbhí don bhithéagsúlacht,
don cheapadh carbóin agus do
laghduithe ar astaíochtaí gás
ceaptha teasa a shainaithint agus
a chur san áireamh ag gach céim.
•	An cur chuige líonta a úsáid
maidir le cosaint uisce agus
bithéagsúlachta, agus cur
i bhfeidhm na gCreat-Treorach
maidir le Gnáthóga agus Uisce.
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Coistí an Fhóraim
Buanchoiste um Bainistiú
Dobharcheantair
Bunaíodh an Buanchoiste um
Bainistiú Dobharcheantair (CMSC)
sa bhliain 2018 agus éascaíonn
sé rannpháirtíocht na bpáirtithe
leasmhara i ngach saincheist
bhainistíochta dobharcheantair
ar leibhéal náisiúnta, straitéiseach,
agus é mar aidhm choiteann acu ár
n-uiscí a athbhunú agus soláthar agus
cáilíocht an uisce óil a fheabhsú.
Is é ról an Choiste plé agus anailís
a dhéanamh ar shaincheisteanna
a bhaineann leis na nithe seo a leanas,
ach gan a bheith teoranta dóibh
sin amháin:
•	An plé ar uisce in Éirinn a stiúradh
•	Athbhreithniú agus comhairle
a thabhairt maidir le cur chun
feidhme an Phlean Bainistíochta
Abhantraí (RBMP) agus an
Chreat-Treoir Uisce (WFD)
•	Feasacht agus oideachas an phobail
ar luach an uisce a stiúradh
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•	Tacaíocht a chur ar fáil
do chomhairliúchán agus
rannpháirtíocht phoiblí ar gach
ábhar a bhaineann le cúrsaí uisce,
agus iad a chur chun cinn.
Tá an Coiste freagrach as tuairisciú do
chruinnithe iomlánacha an Fhóraim
i ndáil leis na cuspóirí straitéiseacha sin.
Tá an Dr Tom Collins ina
chathaoirleach ar an mBuanchoiste
atá comhdhénta de na baill seo
a leanas: Charles Stanley Smith,
Connie Rochford, Denis Drennan,
Dominic Cronin, Gerald Quain, Elaine
McGoff, Sinead O’Brien, Paul O’Brien,
Jean Rosney, Brendan Fitzsimons,
Suzanne Linnane, Siobhan Ward agus
Martin McEnroe.
Tháinig an Buanchoiste le chéile
ar aon ócáid déag i 2020, (7 Eanáir,
13 Feabhra, 7 Aibreán, 23 Aibreán,
21 Bealtaine, 25 Meitheamh, 14 Iúil,
12 Deireadh Fómhair, 5 Samhain,
13 Samhain agus 14 Nollaig).

Cur i láthair don Bhuanchoiste
um Bainistiú Dobharcheantair
21 Bealtaine
An tAonad Comhairleach Uisce sa
Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil
Nuashonruithe ar chomhairliúchán
SWMI; 2ú timthriall RBMP agus Clár
Bearta le cur san áireamh sa 3ú
timthriall RBMP.
12 Deireadh Fómhair
Aonad Comhairleach Uisce na
Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta (RTRÁO), Aonad
Dobharcheantair GCC agus LAWPRO
Nuashonrú ar anailís SWMI, Tréithriú
Dobharcheantair GCC, Forbairt ar an
gClár Bearta agus ar an gClár Oibre.
13 Samhain
An tAonad Comhairleach Uisce,
RTRÁO; Aonad Dobharcheantair
GCC agus LAWPRO
Nuashonrú ar an dul chun cinn maidir
le forbairt an dréachta RBMP

An Fóram Uisce

Chuir an Buanchoiste um Bainistíocht
Dobharcheantair go mór leis an
gcomhairliúchán maidir leis na
Saincheisteanna Móra Bainistíochta
Uisce go háirithe lena mbreithniú sa
RBMP sa tríú timthriall. Bhí ról lárnach
acu i ndréachtú an Chreata atá molta
le haghaidh Bainistiú Comhtháite
Talún agus Tírdhreacha ina moltar
cur chuige bunaithe ar ’iomlán an
chomhshaoil’ maidir le bainistiú
tírdhreacha chun torthaí dearfacha
comhshaoil a bhaint amach i ngach
cuid den chóras nádúrtha (aeráid,
uisce agus bithéagsúlacht), sonraí
breise ar leathanach 10 agus ar
leathanach 11.
Tá an Coiste páirteach ar bhonn
leanúnach leis an Roinn, Clár Uiscí
na nÚdarás Áitiúil agus an GCC chun
measúnú agus tacaíocht a thabhairt
don dul chun cinn ar sheachadadh an
2ú RBMP agus d’fhorbairt an 3ú RBMP
lena chinntiú go dtabharfar aghaidh ar
na saincheisteanna suntasacha ar fad
a d’aithin an Fóram sa dréachtphlean.
Ghlac roinnt comhaltaí den CMSC páirt
i ngrúpaí oibre chun Aighneachtaí
an Chreata um Pleanáil Mhuirí agus
na Straitéise Muirí a dhréachtú. Bhí
comhaltaí rannpháirteach i meitheal
taighde freisin chun bonn eolais
a chur faoi thionscadal taighde an
Chomhbheartais Talmhaíochta agus
chun athbhreithniú a dhéanamh
ar dhréachtaí.

Is gá don choiste ceisteanna
a bhaineann le huisce óil agus
fuíolluisce a phlé agus anailís
a dhéanamh orthu, na ceisteanna
seo a leanas san áireamh, ach gan
a bheith teoranta dóibh:
•	Caomhnú uisce
•	Ceisteanna uisce na tuaithe
•	
Leasanna chustaiméirí Uisce Éireann.
Cuireann an Coiste a thuairiscí
isteach lena mbreithniú ag cruinnithe
iomlánacha An Fhóraim. Tá Barry
Deane ina chathaoirleach air agus tá
na comhaltaí seo a leanas ann: David
Wright, Keith Hyland, Neil Walker,
Connie Rochford, Laurie KEARON, an
Dr Suzanne Linnane, Denis Drennan,
Sinead O’Brien agus an Dr Tim Butter.
Tháinig an Buanchoiste le chéile
aon uair déag (2 Feabhra, 4 Aibreán,
12 Bealtaine, 10 Meitheamh, 1 Iúil,
13 Iúil, 1 Meán Fómhair, 8 Meán Fómhair,
30 Meán Fómhair, 10 Samhain,
8 Nollaig).
Bhunaigh an Fóram Uisce Fo-Ghrúpa
Idirchaidrimh dá bhallraíocht chun
idirghníomhú le hUisce Éireann ar
bhonn leanúnach chun rannpháirtíocht
a fheabhsú agus chun cur chuige
comhpháirtíochta a fhorbairt i leith
déileáil le hábhair imní don Fhóram.
Tagann an Grúpa le chéile go rialta le
hUisce Éireann chun an t-eolas is déanaí
a fháil ar dhul chun cinn a gcuid oibre
de réir pleananna straitéiseacha.

Cur i láthair don Bhuanchoiste
um Sheirbhísí Uisce
5 Feabhra
An Rannóg Bheartais Uisce, An
Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil
Nuashonrú maidir le Reachtaíocht na
nAstarraingtí Uisce
3 Aibreán
An Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU)
Cur i láthair a bhaineann le
comhairliúcháin maidir le:
•	Creatlach na Taraife
Neamhtheaghlaigh Uisce Éireann
– Rialacha maidir le cur i bhfeidhm
taraife
•	Lámhleabhar Custaiméirí
Teaghlaigh Uisce Éireann agus
•	An Lámhleabhar do Chustaiméirí
Neamhtheaghlaigh Uisce Éireann.
10 Meitheamh
An Rannóg Uisce Áitiúil, An Roinn
Tithíochta Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta
Cur i láthair maidir leis an gClár Uisce
Tuaithe:
•	An Clár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe
(MARWP); agus
•	An clár nua um Bonneagar
Forbróirsholáthraithe (DPI) agus an
dul chun cinn atá déanta go dtí seo.

Buanchoiste um
Sheirbhísí Uisce
Bhunaigh an Fóram Uisce Buanchoiste
Seirbhísí Uisce i 2018 agus leis sin,
d’athdhearbhaigh an Fóram
a thiomantas d’fhonn rannpháirtíocht
na bpáirtithe leasmhara a éascú maidir
le saincheisteanna uile na seirbhísí
uisce (uisce óil agus fuíolluisce san
áireamh) ag leibhéal náisiúnta,
beartais straitéisigh, leis an sprioc
choiteann soláthar agus cáilíocht
uisce óil a fheabhsú agus ár n-uiscí
a chosaint agus a athbhunú.
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Aighneachtaí Beartais
Tá sé de chúram ar an bhFóram tuairimí a nochtadh agus aighneachtaí
a dhéanamh maidir le beartais náisiúnta atá ábhartha do cháilíocht uisce.
In imeacht na bliana, chuir An Fóram aighneachtaí isteach maidir le roinnt
próiseas comhairliúchán, ar a dtugtar achoimre thíos:
Feabhra 2020

Bealtaine 2020

Samhain 2020

•	Aighneacht chuig an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí ar an Treoir Réime um
Straitéis Mhuirí (2008/56/EC)
Airteagal 17

•	Aighneacht chuig an gCoimisiúin
maidir le Rialacháin Fóntas i ndáil
le Cur i bhFeidhm lámhleabhar
Custaiméirí Neamhtheaghlaigh
de chuid Uisce Éireann
•	Aighneacht chuig an gCoimisiúin
maidir le Rialacháin Fóntas i ndáil
le Cur i bhFeidhm lámhleabhar
Custaiméirí Teaghlaigh de chuid
Uisce Éireann

•	Tuarascáil a chur faoi bhráid
an Choimisiúin le haghaidh
Rialacháin maidir le Fóntais ar
Chreat-Athbhreithniú ar Mheasúnú
Feidhmíochta Uisce Éireann

Márta 2020
•	Aighneacht chuig an Nóta Faisnéise
an Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil maidir le
Rannpháirtíocht Phoiblí i mBainistiú
Uiscí na hÉireann

Aibreán 2020
•	Aighneacht chuig an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí maidir leis an dréachtchreat
Pleanála Muirí Náisiúnta
•	Aighneacht chuig an gCoimisiúin
maidir le Rialacháin Fóntas
i ndáil le Cur i bhFeidhm
Taraife Neamhtheaghlaigh de chuid
Uisce Éireann
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Lúnasa 2020
•	Aighneacht chuig comhairliúchán
poiblí de chuid na Roinne
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta maidir leis na
Saincheisteanna Suntasacha
Bainistíochta Uisce in Éirinn
•	Aighneacht chuig an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta ar Chreatlach le
haghaidh Bainistiú Comhtháite
Talún agus Tírdhreacha

Nollaig 2020
•	Litir chuig an Aire O’Brien, An
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta, maidir le cumas
Uisce Éireann a chuspóirí cóireála
fuíolluisce agus riachtanais Threoir
an Aontais Eorpaigh maidir le Cóireáil
Fuíolluisce Uirbigh a bhaint amach

An Fóram Uisce

Aschur Taighde
agus Tuairiscí
Ceadaíodh Straitéis Taighde an Fhóraim Uisce ag an gcruinniú iomlánach i mí Feabhra.
Is é an cuspóir uileghabhálach taighde ná:
A áirithiú go dtacaíonn an eolaíocht is fearr atá ar fáil le gach
treoir maidir le bainistiú timpeallachtaí uisce intíre agus
acmhainní uisce a chuireann an Fóram ar fáil; agus más ann
do bhearnaí eolais, taighde a dhéanamh nó a choimisiúnú
chun tacú le seachadadh an Phlean Straitéisigh.
I mí Feabhra, choimisiúnaigh an Fóram comhlacht taighde
chun imscrúdú a dhéanamh ar an leas is fearr is féidir
a bhaint as torthaí chaighdeán an uisce ón athchóiriú
ar an gComhbheartas Talmhaíochta. Chuir an Dr Charles
Larkin ón Institiúid Taighde agus Beartais in Ollscoil Bath
an Measúnú ar an bhFóram i láthair mar thuarascáil don
Fhóram agus bhí sé mar bhonn do dhíospóireacht phoiblí

idir an Dr Larkin agus acadóirí eacnamaíochta talmhaíochta
agus saineolaithe beartais i seimineár gréasáin ar líne
a d’óstáil An Fóram i mí na Nollag.
Tá cur i láthair taighde an Dr Larkin ar fáil ag Seimineár An
Fhóraim Uisce – cur i láthair Charles Larkin – YouTube
agus tá freagra an phainéil saineolaithe ar fáil ag Seimineár
An Fhóraim Uisce – Freagairt an Phainéil – YouTube.
Tá tuarascáil taighde an Dr Larkin ar fáil freisin ar shuíomh
gréasáin an Fhóraim Uisce agus tá achoimre ghearr ar an
bplé le tuilleadh sonraí le fáil ar leathanaigh 18 agus 19.
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Acmhainní Oideachais
agus Feasachta
Ceadaíodh Straitéis Oideachais an Fhóraim Uisce i mí na Bealtaine 2020.
Is é cuspóir uileghabhálach na Straitéise Oideachais
2020-2021 ná:
Comhoibriú le gníomhaireachtaí agus le soláthraithe
oideachais chun scála agus éagsúlacht na gclár oideachais
uisce a fheabhsú; líonrú a éascú agus tacú le comhroinnt
acmhainní; tús a chur le feachtais fheasachta a thugann
léargas ar luach an uisce ar mhaithe le leas pearsanta,
sochaíoch agus eacnamaíoch.
Rinneadh suirbhé ar oideachasóirí uisce neamhfhoirmiúla
chun a aithint an mbeadh suim acu líonra a chruthú chun
acmhainní a roinnt agus comhoibriú a fhorbairt. Mar gheall
ar an spéis mhór a bhí sa chomhoibriú, d’eagraigh an
Fóram imeacht líonraithe ar fhreastail breis agus 20 líonra
oideachais uisce, a d’aontaigh comhoibriú chun acmhainní
oideachais uisce a chomhroinnt agus a scaipeadh sa
todhchaí. Cuirfear faisnéis faoi sholáthraithe oideachais
uisce agus a n-acmhainní oideachais ar fáil ar shuíomh
gréasáin an Fhóraim Uisce.

D’fhorbair an Fóram sraith gearrfhíseán faoi Dhraíocht an
Uisce don tSeachtain Náisiúnta Eolaíochta, agus scaipeadh
iad ar gach bunscoil agus iar-bhunscoil agus cuireadh
ar fáil iad ar shuíomh idirlín Sheachtain na hEolaíochta.
Breathnaíodh ar na físeáin 8,000 uair. Bhronn an tOllamh
John Stephens ó Ollscoil Mhá Nuad Curious Chemistry
of Water; Bhronn Padraic Creedon ó Altantaquaria na
Gaillimhe Phenomenal Physics of Water; agus bhronn
Suzanne Linnane agus Caroline Stephens ón Centre
for Freshwater Studies, Institiúid Teicneolaíochta Dhún
Dealgan Ecological Wonder of Water.
Tá Beartas Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe an
Fhóraim á fhorbairt agus ba cheart go mbeadh sé ar bun go
luath i 2021.

8,000
amharc

An tsraith Magic of Water á scannánú.
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Cumarsáid: Preaseisiúintí
agus Nuachtlitreacha
Ceadaíodh Straitéis Taighde an Fhóraim Uisce maidir le Cumarsáid ag an gcruinniú
iomlánach i mí Feabhra.
Rinneadh athfhorbairt ar shuíomh gréasáin an Fhóraim
agus nuashonraítear é go rialta le tuarascálacha taighde,
le haighneachtaí beartais, le miontuairiscí cruinnithe agus
le preaseisiúintí an Fhóraim Uisce.

Tá nuachtlitreacha agus preaseisiúintí ar fáil ar shuíomh
gréasáin an Fhóraim Uisce: www.thewaterforum.ie

Siompóisiam ar Acmhainní Uisce na hÉireann: Cuireadh
Reimagining the Future, a beartaíodh don 20 Márta, ar
ceal ar an 10 Márta mar gheall ar Covid-19. Ba mhaith
leis an bhFóram buíochas a ghabháil leis na cainteoirí
uile a d’aontaigh cur leis an díospóireacht agus leo siúd
a chláraigh don chomhdháil. Táimid ag tnúth le cruinnithe
agus le himeachtaí aghaidh ar aghaidh a óstáil arís go luath.

Déanann an tUasal Donal Purcell ionadaíocht don Fhóram
ar an gComhlacht Comhairleach Uisce.

Eisítear nuachtlitir gach séasúr leis an gcéad eagrán san
Fhómhar 2020 agus scaiptear í ar na balleagraíochtaí go
léir agus ar líonra páirtithe leasmhara an Fhóraim.

Rinne an Dr Gretta McCarron cur i láthair ar obair an
Fhóraim Uisce ag Clár Uisce an Údaráis Áitiúil agus
ag comhdháil de chuid Rivers Trust.

Ionadaíocht agus cur i láthair

Rinne an Dr Alec Rolston cur i láthair don Choiste
Chomhairleach um Beartas Uisce ar Thaighde Rannpháirtíochta
Poiblí an Fhóraim Uisce agus an achoimre Bheartais ar
Rannpháirtíocht Phoiblí i mBainistiú Uiscí na hÉireann.
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Plé sa seimineár gréasáin ar

’Optimising water quality
returns from the Reform
of CAP’
Ceapadh an Comhbheartas Talmhaíochta i dtosach báire chun soláthar slán bia
a chinntiú ar fud na hEorpa ach le blianta beaga anuas chuir sé tacaíocht airgeadais
ar fáil d’fheirmeoirí chun bia a shaothrú agus a tháirgeadh ar bhealach níos
inbhuanaithe agus chun cosc a chur ar thionchair dhiúltacha ar an gcomhshaol.
Painéalaithe ag seimineár
gréasáin an Fhóraim Uisce
an 4 Nollaig 2020:
•	Tom Collins, Cathaoirleach,
An Fóram Uisce agus
modhnóir imeachta
•	Alan Matthews
•	Charles Larkin
•	John Fitzgerald
•	Lee Ann Jackson
•	Michele McCormack
Léirigh Meastóireacht AE a rinneadh
i 2019 ar thionchar bhearta CBT
maidir le cáilíocht uisce na torthaí
éagsúla a baineadh amach de bharr
na ngníomhaíochtaí a chuir gach
Ballstát chun feidhme. I dTáscairí
Cáilíochta Uisce na GCC 2013-2018
aithníodh cothaithigh ó thalmhaíocht
agus fuíolluisce mar an brú is mó ag
feidhmiú ar thimpeallacht uisce na
hÉireann.
Choimisiúnaigh An Fóram Uisce
comhlacht taighde chun imscrúdú
a dhéanamh ar conas a d’fhéadfaí
torthaí chaighdeán an uisce
a bharrfheabhsú ó leasú an CBT in
Éirinn. Cuireadh torthaí agus moltaí
thuarascáil taighde an Dr Charles
Larkin i láthair ag seimineár gréasáin
an Fhóraim an 4 mí na Nollag.
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Conclúid bhunúsach ó Thuarascáil
Larkin is ea gur cheart go gcuirfí béim
ar athchóiriú CBT le prionsabal an
airgid phoiblí le haghaidh earraí poiblí,
is é sin, gur cheart, le hairgead poiblí,
tacú go príomha le héiceachórais
nádúrtha a chosaint seachas soláthar
bia agus ioncam feirme a chobhsú.
Tá tionchar mór ag íocaíochtaí
reatha cholún 1 atá bunaithe ar
heicteáir ar roghanna úsáide talún
ar féidir leo dochar a dhéanamh don
bhithéagsúlacht agus do cháilíocht an
uisce. Braitheann feirmeoirí caorach
agus mairteola ar thacaíocht CBT
do 100% dá n-ioncam, ach níl ann
ach 22% d’ioncam na bhfeirmeoirí
déiríochta. Ciallaíonn sé sin nach
bhfuil go leor feirmeacha láidir
ó thaobh an gheilleagair de agus,
dá bhrí sin, tá siad íogair ó thaobh
athruithe ar bheartais agus ar
struchtúir íocaíochta CBT. Bheadh
gá tacú leis na feirmeoirí sin trí CBT
nó trí mhodhanna eile chun bearta
a chur chun feidhme chun cáilíocht
an uisce a chosaint, a athbhunú agus
a fheabhsú.
Thug an tOllamh Alan Matthews,
saineolaí san eacnamaíocht
talmhaíochta faoi deara nach
n-oibríonn an beartas uile-oiriúnach
nuair a úsáidtear é mar threoir
d’fheirmeoirí éagsúla i gcodanna
éagsúla den Aontas. Tá cuspóir

sonrach le haghaidh uisce
sainaitheanta ag an gCoimisiún
Eorpach agus tá solúbthacht ag Éirinn
maidir leis an gcaoi a n-úsáideann
sí maoiniú CBT chun a chuspóirí
cáilíochta uisce a bhaint amach.
Ní mór don tsamhail seachadta nua
dul i dtreo cineálacha cur chuige
feidhmíochtbhunaithe, lena n-áirítear
íocaíochtaí bunaithe ar thorthaí,
mar shampla.
D’fhéadfadh treoirthionscadal rathúil
torthaí-bhunaithe a chuirfí i bhfeidhm
go forleathan a bheith an-ábhartha
do scéimeanna agra-chomhshaoil
amach anseo. Cur chuige amháin
i leith an chéad CBT eile is ea
béim níos mó nó préimh a chur ar
ghníomhaíochtaí comhchoiteanna ag
feirmeoirí, ag grúpghníomhaíochtaí
agus ag scéimeanna. Seachas díriú
ar fheirmeacha aonair, tá buntáistí
comhshaoil níos mó le hathruithe
ar scála tírdhreacha, ní hamháin ar
scála feirme. Is féidir le feirmeoirí
tacú lena chéile agus foghlaim óna
chéile. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí
treoirscéimeanna a thabhairt i dtreo
an phríomhshruthaithe.
Thug an tOllamh John Fitzgerald,
Cathaoirleach an Choiste
Chomhairligh um Aeráid, rabhadh gur
cúram casta é CBT a athcheapadh
chun sochair chomhshaoil a bhaint
amach. Ní mór meicníochtaí oibre
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a bhaint as CBT chun luach saothair
a thabhairt do chosaintí ar thuilte,
don bhithéagsúlacht agus
d’fheirmeoireacht nach bhfuil
chomh dian.
Is féidir le fórsa tomhaltóirí a bheith
ar cheann de na tiománaithe chun
na hathruithe is gá a chur i gcrích.
Tabharfaidh an CBT nua níos mó
solúbthachta do gheallsealbhóirí
na hÉireann chun tionchar a imirt ar
na cinntí sin. Ba cheart buntacaíocht
ioncaim d’fheirmeoirí a fhiosrú freisin.

D’fhéadfadh treoirthionscadal rathúil
torthaí-bhunaithe a chuirfí i bhfeidhm go forleathan a
bheith an-ábhartha do scéimeanna agra-chomhshaoil
amach anseo.

agus seachadta d’fheirmeoirí agus do
riarthóirí a bheith simplí agus éasca;
ní mór torthaí comhshaoil a bheith
infhíoraithe agus éasca d’fheirmeoirí
a bhaint amach.
D’aithin Lee Ann Jackson, duine de
lucht déanta beartas ag an Eagraíocht
um Chomhar agus Forbairt
Eacnamaíochta go dtugann an
talmhaíocht dúshláin chomhshaoil,
ach ní mór di a bheith mar chuid den
réiteach. Tá dúshlán triarach ag córais
bia maidir le soláthar leordhóthanach
bia, ioncam a chur ar fáil d’fheirmeoirí
agus tionchair ar an gcomhshaol
a íoslaghdú. Is gá aghaidh a thabhairt
ar na hiarmhairtí triaracha sin ó thaobh
beartais de, dá bhrí sin, tá comhtháthú
beartais ríthábhachtach le haghaidh
torthaí dearfacha.
Rinne Michele McCormack, taighdeoir
de chuid Theagasc, suirbhé ar
fheirmeoirí ar a dtoilteanas bearta
cáilíochta uisce a chur i bhfeidhm
agus tá feirmeoirí toilteanach
bearta a chur i bhfeidhm mura
dtabhóidh sé costais bhreise. Thug
Michele faoi deara gur deacair

earraí poiblí a sholáthar trí bhealaí
agra-chomhshaoil agus gur gá go
leor cúraim a thabhairt má úsáidtear
scéimeanna agra-chomhshaoil
chun aghaidh a thabhairt ar na
saincheisteanna casta seo.
Tá talmhaíocht na hÉireann an-dírithe
ar easpórtáil; ní mór dúinn
a inbhuanaitheacht a chosaint ar
bhealach inchreidte. Ós rud é nár
tugadh an t-aitheantas ceart don
inbhuanaitheacht, d’fhéadfaí é sin
a bhaint amach trí úsáid chliste

Ní mór bearta a bheith curtha in
oiriúint do cheantair aonair agus chun
ceannach isteach ó fheirmeoirí áitiúla
ó chineálacha éagsúla tírdhreacha
a fháil. Ní mór fiafraí d’fheirmeoirí cad
ba mhaith le feirmeoirí a dhéanamh. Tá
Forbairt ón mbun aníos tábhachtach
mar sin. Ní mór réitigh a chomhléiriú
trí ghníomhaíochtaí agra-chomhshaoil
atá báúil le pobal na feirmeoireachta
agus le sochaí na hÉireann i gcoitinne
a fháil.
Molann Creat an Fhóraim Uisce do
Bhainistiú Comhtháite Talún agus
Tírdhreacha an dobharcheantar
abhann a úsáid mar aonad
bainistíochta tírdhreacha do bhearta
comhshaoil. Sholáthródh cur chuige
den sórt sin an raon feidhme do
ghníomhaíochtaí ón mbun aníos
agus do réitigh áitiúla, ní hamháin
don uisce ach don aeráid agus don
bhithéagsúlacht chomh maith.

Príomh-mholtaí d’athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta chun barr
feabhais a chur ar cháilíocht an uisce sa phlé ón seimineár gréasáin:
•	Níor oibrigh íocaíochtaí heicteárbhunaithe chun cáilíocht an uisce
a bhaint amach agus is gá gluaiseacht i dtreo feidhmíochta agus ní mór
córas íocaíochta bunaithe ar thorthaí a bheith ann.
•	Béim níos mó ar chomhghníomhaíochtaí feirmeoirí, gníomhaíochtaí
grúpa agus scéimeanna le haghaidh bearta comhshaoil tírdhreacha.
•	Ní mór meicníochtaí seachadta a bheith éasca ó thaobh riaracháin
d’fheirmeoirí agus do riarthóirí a bhfuil torthaí infhíoraithe acu, tá gá
le hionchur ó fheirmeoirí ón tús agus ó chur chuige ón mbun aníos.
•	Tá comhtháthú beartas ríthábhachtach le haghaidh torthaí
dearfacha comhshaoil.
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Airgeadas agus
Riarachán
DÉANANN AN ROINN TITHÍOCHTA,
TITHÍOCHTA Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta foráil
maidir leis na costais arna dtabhú ag an bhFóram. Le linn 2020, caitheadh
€551,783.74 san iomlán, arna mhiondealú sna catagóirí seo a leanas.
Mír

Costais cruinnithe
Costais taistil na mball/caiteachais
Oiliúint agus éascú
Cur i bhfeidhm straitéise
Siompóisiam
Liúntas an Chathaoirligh
Tuarastal agus costais taistil na rúnaíochta
Costais Oifige & TF
Iomlán

Caiteachas go dtí an
31 Nollag 2020 €
5,980.29
11,484.30
3,137.59
139,163.94
299.25
12,029.84
348,893.03
30,795.50
551,783.74

Cuireann Comhairle Contae Thiobraid Árann tacaíocht riaracháin ar fáil maidir le
hacmhainní daonna, párolla, íocaíochtaí agus spás oifige.
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Buíochas
Ba mhaith leis an Dr Tom Collins agus le Donal Purcell buíochas a ghabháil le
baill agus le foireann an Fhóraim as a dtacaíocht, a ndíograis, a n-obair chrua
agus a dtiomantas i rith na bliana, agus na bacainní a bhain le COVID-19 le sárú.
Ba mhian leis an bhFóram buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí agus na
daoine seo a leanas freisin as tacú le hobair An Fhóraim agus/nó freastal ar
chruinnithe An Fhóraim le linn 2020.
•	An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
•	An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
•	Donal Daly
•	Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
•	GCC
•	Uisce Éireann
•	Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO)
•	Comhairle Contae Mhuineacháin
•	An Coiste Náisiúnta Comhordaithe agus Bainistithe
•	Oifig na nOibreacha Poiblí
•	An Coimisiún um Rialáil Fóntas
•	Comhairle Contae Thiobraid Árann

Na hOifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh
An tAonach, Co. Thiobraid Árann
www.thewaterforum.ie
info@thewaterforum.ie

