
 

Just nu pågår en omfattande inventering i länet av fellagda vägtrummor 

som utgör vandringshinder i små bäckar. Ofta finns fisk även i små bäckar 

och även stor öring kan gå upp i små bäckar för att leka. Skogsstyrelsen 

håller i inventeringen. 

Samtidigt finns det pengar över i år för rätta till vägtrummor som utgör 

vandringshinder! Om ni har någon vägtrumma som behöver rättas till kan ni 

så fort som möjligt höra av er till Johan Andersson på länsstyrelsen e-post. 

johan.l.andersson@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 48 73. Det är först till kvarn 

som gäller och pengarna finns för 2013. 

 

Vägtrummor som är vandringhinder 

 
Nyhetsbrev för medlemmar 

september 2013 

Sprid informationsbrevet 

inom er organisation 

eller förening! 

 

Tänk på att även andra 

inom organisationen kan 

vara intresserade av 

träffar och utbildningar! 

Vi har fått pengar för projektet och vi har startat så smått under året!  

Peter Nolbrant har besökt lärare för information eller fortbildning på 

Sätilaskolan, Rävlandaskolan, Örelundskolan och Strömma Naturbruks-

gymnasium. Han har också varit ute och håvat småkryp i vatten med klasser 

från flera skolor. Intresset har varit stort och konceptet känns mycket bra. 

Vid Sätilaskolan, Örelundskolan och Naturbruksgymnasiet inventering av 

lämpliga miljöer också gjorts. Skolutrustning har köpts in för test och en del 

utrustning har också överlämnats till skolor där man saknat detta. 

Syftet är att långsiktigt samla in och bygga upp kunskap om lämpliga miljöer 

och pedagogiska metoder med vatten som utgångspunkt. 

Projektet löper under fyra år, så många fler kommer att kunna medverka i 

avrinningsområdet. Är ni intresserade eller har frågor, hör av er till Peter 

Nolbrant e-post. nolbrant@telia.com, tel. 0320-334 84. 

Skolprojektet ”Vattnet i skolan” 

Äling från Sörån. 
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Hemsida Lygnerns vattenråd: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr 
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Vattenspindel och trollsländelarv 

vid Strömma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaragdflicksländor vid Sätila 

 

Nätverksträff om fria fiskvägar 

Välkommen med synpunkter! 

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

välkommen att höra av dig.  

Mindre vattensalamander vid 

Strömma 

 

Kontaktpersoner 

Sven Johansson, ordförande 

tel. 0301-444 36 

mobil 070-304 99 53 

Smedstorp 414, 430 65 Rävlanda 

 

Peter Nolbrant, sekreterare 

tel. 0320-334 84 

mobil 076-811 46 07 

e-post nolbrant@telia.com 

Väftgatan 2, 511 63 Skene 

Studiecirkel om Skogens vatten 

Södra arrangerar en studiecirkel om Skogens vatten i höst. Här kan man lära 

sig mycket om livet i små vattendrag och hur man kan förbättra 

förutsättningarna för fisk och sländor.  

För anmälan eller frågor kontakta Kjell Svensson kjell@falkagarden.se tel. 070-

994 79 90 

Genevadsåns vattenråd bjuder in till föreläsning av Christer Borg, 

Älvräddarna om fria fiskvägar tisdagen den 1 oktober kl 9:00 på Gröna 

hästen Restaurang & Konferens www.gronahasten.se i Laholm. Träffen är en 

del den samverkan mellan vattenråden Halland där Lygnerns vattenråd 

ingår. Träffen avslutas med lunch kl 13:00. Frukost och lunch ingår. 

50 platser finns. Anmälan sker till Peter Vulcan peter.vulcan@home.se senast 

den 22 september.  

Lax och öring 
Fiskevårdsområdesföreningarna har kommit överens om fiskestopp på lax 

och öring den första tiden för att följa utvecklingen och låta fiskarna vara 

ifred så att en stam kan byggas upp. 

Rapporter har kommit om att laxen har lekt i Storån under året. Dessutom har 

det påträffats ökande mängder öring i Sörån vilket är ett gott tecken på att 

fiskvandringsvägarna börjar få effekt. 

Studiebesök Rolfsåprojektet 
Fiskvägen förbi Ålgårda är nu klar och lax, havsöring, ål, havsnejonöga ska 

nu åter kunna vandra upp upp i systemet ända till Bollebygds kommun. 

En bussrundtur arrangeras av Länsstyrelsen den 28 september för att titta på 

fiskevårdsåtgärder som genomförts i Rolfsåns avrinningsområde. 

Avresa från Staborg Lerbäcks Samlingslokal. Fjärås kl 10:00. Beräknad 

återkomst till 17:00. 

Anmälan sker via formulär i kalendern på Länsstyrelsen i Västra Götalands 

webbplats senast den 20 september. Antalet platser är begränsat till 50 

personer.  

Vid frågor kontakta Andreas Bäckstrand tel: 010-224 55 17 eller Bengt 

Robertsson, Lygnerregionens FVOF tel: 070-313 91 39 

 

 

 Mer om projektet, Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem, kan du läsa 

på www.rolfsan.se 
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