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Miljöpris till skolor

Vattenrådet delade under 2019 för första gången ut ett miljöpris. Det
delades ut av dåvarande ordförande Sven Johansson till Söråns förskola
i Olsfors, Fjärås Bräckaskolan och Smedingeskolan, båda vid Fjärås.
Motiveringen var: Att man på ett inspirerande och positivt sätt arbetat
Catarina Wennerholm och Frida Dolnér vid

med vatten som tema för upptäckande och lärande. Pedagoger har

Söråns förskola

tillsammans med barnen under många år målmedvetet arbetat med
att tillsammans utomhus utforska och lära känna närmiljöer och natur.
Genom detta har man väckt nyfikenhet samt ökat förståelsen och
omsorgen om vårt gemensamma vatten och ekosystem på ett mycket
engagerat sätt. Man har arbetat ämnesövergripande både genom
experiment och utforskande av närmiljöer där man ökat och spridit
kunskaperna om vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Elevernas engagemang, kunskaper och känslor har även uttryckts i
dikter, bilder och former.

Maria Lindqvist som tagit initiativ till vattnet i
skolan i Kungsbacka fotar lärarna vid
Smedingeskolan och Fjärås Bräckaskolan.

Laxflytt
Under hösten 2019 har Göteborgs sportfiskesällskap i samarbete med
vattenrådet fångat, transporterat och släppt ut 12 lekfärdiga laxar från
Rolfsån nedströms Lygnern till Sörån vid Bollebygd. Här har de
förhoppningsvis nu lagt tusentals ägg. Dessa kläcks till våren och
ungarna växer under ett par år upp i området innan de vandrar ut i
havet. I Atlanten växer de upp under några år för att sedan återvända
till samma vattensystem till den plats där de kläcktes. Detta är ett sätt
att skynda på återkomsten av lax högre upp i vattensystemet, nu när
vandringsvägarna förbi kraftverken åter är fria. I annat fall räknar man
Fångst av lax i Rolfsån för transport till Sörån
vid Bollebygd. Foto: Lars-Bruno Johansson.

med att återkomsten kan ta 30 år.
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Åtgärder för mångfald i Sörån
Under året har vattenrådet sökt och beviljats pengar för att
återskapa rensade bottnar längs Sörån Nedströms Flügger i
Bollebygd. Tidigare tog man bort sten och block så att bottnarna
blev

jämna.

Ofta

gjordes

detta

för

flottning

av

timmer.

Enviroplanning tillsammans med Sportfiskarna i Göteborg har längs
en närmare kilometerlång sträcka återplacerat sten och block
som legat längs kanterna av ån. Nu återskapas en mycket större
variation som ger viktiga
Före och efter åtgärd i Sörån. Foto: Johan Andersson

miljöer för lax- och öringungar,

flodpärlmusslor och en massa andra småkryp. Området ska följas
upp med elfiske för att se om det blir lax- och öringungar i
området.

Rättar till vägtrummor
Vattenrådet har också sökt och fått pengar för att hjälpa fisk och
andra djur förbi fellagda vägtrummor. Ibland läggs vägtrummor så
att det bildas fall och vandringshinder för vattenlevande djur.
Ibland måste vägtrumman bytas men på många platser kan man
enkelt lägga upp sten där vägtrumman mynnar så att fallet
försvinner och fiskar kan simma upp genom trumman. Åtgärder
har gjorts vid tre prioriterade vägtrummor runt Lygnern.
Åtgärdad vägtrumma. Foto: Johan Andersson.

Vattenprovtagning 2018
Vattenprovtagningen

i

vattensystemet

för

2018

ligger

på

hemsidan
https://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/Ar

Avtackningar
Sven Johansson och Lennart Svensson avtackades vid Lygnerns
strand. Sven har varit vattenrådets ordförande i åtta år men
arbetar vidare i styrelsen. Lennart har deltagit i styrelsen för
Sven Johansson och Lennart Svensson avtackas.

vattenrådet och innan dess i Vattenvårdsförbundet totalt i
närmare 30 år. Ett stort tack för ert engagemang för vattnet!

Ny hemsida
Sprid informationsbrevet inom
er organisation eller förening!

Vattenmyndigheten stänger vid årsskiftet ner vattenrådens gamla
hemsidor. Vi har tagit fram en ny som vi håller på att bygga upp
inför årsskiftet. http://lygnernsvattenrad.se

Tänk på att även andra inom
organisationen kan vara
intresserade av träffar och
utbildningar!

Kontakt:
Peter Nolbrant, sekreterare
mobil 076-811 46 07
e-post nolbrant@telia.com

Hemsida Lygnerns vattenråd: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr

