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Nyhetsbrev för medlemmar
Möte om fiskevård i avrinningsområdet
Hur ska vi förvalta den fiskresurs som kommer att finnas i Rolfsåns
avrinningsområde efter att alla åtgärder med fiskvandringsvägar är gjorda?
Detta är en viktig fråga eftersom mycket pengar och energi är nedlagt i
projektet. En gemensam fiskevårdsplan kan, om vi vill, tas fram för Rolfsåns
avrinningsområde! Hur ska fiskereglerna se ut? Kom till mötet för att lyssna
och diskutera! På mötet medverkar folk från länsstyrelsen samt Tomas
Lennartsson som är expert på fiskeregler.
Boka måndagen ska 12 november kl 18.00 på Strömma Naturbruksgymnasium. Anmäl gärna till Kjell Svensson
kjell@falkagarden.se tel.0320-423 42, mobil. 070-994 79 90

Skolprojektet ”Vattnet i skolan”
Lygnerns vattenråd har skickat ut en intresseförfrågan till förskolor och skolor
att medverka i ett projekt nom Rolfsåns avrinningsområde. Själva idén är att
leta upp vattenmiljöer intill skolorna som är lämpliga att använda som
studiemiljöer i skolan. Vattnet kan kopplas till allt från natur, miljö, samhälle,
teknik, matte och språk. I projektidén ingår också fortbildning av lärare, tips

Sprid informationsbrevet
inom er organisation
eller förening!

och idéer om vad man kan göra samt hemsida där information om
avrinningsområdet finns. Här kan man också läsa om växter och djur samt
tips om vad man kan göra. Rävlandaskolan, Örelundsskolan och Töllsjöskolan har hört av sig och är intresserade och har fått besök från vattenrådet
då vi bl a håvat tillsammans med barnen.

Tänk på att även andra
inom organisationen kan
vara intresserade av

Nästa steg är att skriva en projektbeskrivning och att söka pengar för
projektet.

träffar och utbildningar!

De sista delarna i Rolfsåprojektet!
Omlöpet vid Ålgårda i Rolfsån ska nu byggas under hösten 2012, så att bl.a.
laxen ska kunna ta sig upp i systemet. Åtgärder kommer också göras så att
ålarna inte tar sig in i turbinerna på vägen tillbaka ut i havet, vilket ökar
överlevnaden, för denna akut hotade art. Även utrivning av Hulta damm i
Nolån, Bollebygds kommun, är planerat att genomföras i år. Omlöp vid Hulta
kraftverk i Nolån planeras däremot under nästa år. Forsa nya och gamla
ägare ska reda ut vem som är skyldiga att rätta till laxtrappan vid Forsa, som
Öring

fungerar dåligt.

Mer

om projektet, Biologisk återställning

vattensystem, kan du läsa på www.rolfsan.se
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Redovisning av Kungsbackafjordsprojekt
Ett förslag till åtgärdsprogram för att minska näringstillförseln till Kungsbackafjorden ska nu redovisas. Anledningen till att det tagits fram är att
fjorden har för låga syrehalter. Arbetet har gjorts av Melica under 2011 och
2012.
Kom onsdagen den 24 okt. kl. 17.30 till Naturumet vid Fjärås bräcka.
Eventuellt blir det en snabb titt på arbetet med fiskvandringsväg vid
Ålgårda, för de som vill, innan vi återsamlas på Naturum för redovisning och
lite mingel. Anmäl er före den 22 okt till Peter Nolbrant.

Dagvattenseminarium
Ett nytt seminarium arrangeras av ”Samverkan vattenråden Halland och

Sandflodtrollslända

Himleåns vattenråd”.
Seminariet belyser dagvattenfrågorna ur både juridiska och praktiska
perspektiv. Vem ansvarar för att dagvatten tas om hand på ett lämpligt
sätt? Vilka åtgärder behövs för att hantera dagvattenfrågor idag? Goda
exempel på bra lösningar presenteras. Medverkande ses nedan.
Tilla Larsson, Jordbruksverket vattenenheten i Alnarp, med mångårig
erfarenhet av markavvattning och hantering av dikningsföretag
Sara Grahn, verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten och arbetar bl.a.
med Havsmiljödirektivet, Vattendirektivet, vattenverksamheter, föreskrifter
samt vissa vatten och avloppsfrågor.
Maja Ivarsson, arkitekt som driver företaget REposition i Göteborg sedan tre
år tillbaka. REposition är specialiserat på klimatanpassning inom arkitektur
och planering och anpassar städer till mer nederbörd, stigande havsnivåer
och högre temperaturer med grön/blå strategier. Författare till handboken
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden (2011).
Tid: Måndagen den 22 oktober kl 18:00 till ca 20:30.
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Drottninggatan 11 eller Norrgatan 25
Varberg (två olika ingångar),
Anmälan: Senast den 17 oktober till Peter Nolbrant, tfn 0320-33484 eller epost: nolbrant@telia.com

Recipientkontrollen 2011
Kontaktpersoner

Årsrapporten för recipientkontrollen 2011 finns utlagd på vattenrådets

Sven Johansson, ordförande

Nedladdningar och därefter på Årsrapport recipientkontroll.

tel. 0301-444 36

hemsida http://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr. Klicka sedan på

2011 års elfiskeresultat finns på Havs och vattenmyndighetens hemsida.

mobil 070-304 99 53
Smedstorp 414, 430 65 Rävlanda

https://fivbi.havochvatten.se/analytics/saw.dll?Dashboard

Peter Nolbrant, sekreterare

Välkommen med synpunkter!

tel. 0320-334 84

Om du har frågor, idéer eller projekt som du vill arbeta med är du varmt

mobil 076-811 46 07
e-post nolbrant@telia.com

välkommen att höra av dig.

Väftgatan 2, 511 63 Skene

Hemsida Lygnerns vattenråd: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr

