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Laxarna leker i Bollebygd

Lars-Bruno Johansson släpper ut
en laxhane I Sörån.

Johan Andersson elfiskar I Sörån.

Ungar av lax och öring. Foto: Ingela Danielsson
Elfiske har gjorts för att se resultatet av flytten av
lax. Resultatet från förra årets flytt var mycket
bra. Tusentals laxungar uppskattas nu finnas

Även i år har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg flyttat lax från Rolfsån
högre upp i vattensystemet. Syftet är att påskynda återetableringen av
havsvandrande fisk. Trots att fiskarna nu kan passera kraftverken mellan
havet och Sörån fram till Hultafors tar det kanske decennier för dem att
komma tillbaka om de inte får hjälp. Sammanlagt har 18 laxar flyttats till
Sörån i Bollebygd under hösten, varav åtta honor och tio hanar med en
totalvikt på minst 90 kg. Honorna beräknas bära minst 50 000 romkorn.
Däremot blev det färre havsöring. Två öringar fångades vilka flyttades till
Olsfors där det är utmärkta öringbiotoper.
Förra årets flytt har gett resultat. Vid uppföljande elfiske hittades gott om
laxungar. Längs den elfiskade sträckan uppskattas att det finns minst
2500 ungar vilket troligen är en rejäl underskattning. Det är över hundra
år sedan laxen lekte här senast.

Biotopförbättringar

längs sträckan i Bollebygd.

Tänge mosse och Tänge tjärn.
Vattensystemet börjar i högt belägna områden
där det finns mossar, kärr, sumpskogar och
tjärnar. Dessa håller kvar vatten och jämnar ut
flödena i vattensystemet.
Under Bollebygds hållbarhetsfestival i oktober
visade vattenrådet en bildpresentation om vårt
vattensystem från källorna i Borås och Bollbygd
och vidare ut mot havet. Föredraget handlade
också om vattenrådets verksamhet där det
ingått åtgärder för att återfå laxen i Bollebygd.

Sidofåra öppnas upp i Sörån.

Under 2020 har det skett mer biotopvårdande åtgärder i Sörån längre
uppströms de som gjordes 2019. Denna gång har det gjorts längs en
tidigare rensad sträcka nära Olsfors. Totalt har detta skett längs ett 1900
meter långt parti av ån. Åtgärder som har gjorts återplacering av block
från kanterna, framtagande av lekbottnar och öppnande av sidofåror.
Detta ger plats för mer fisk och en högre biologisk mångfald av småkryp
och växter.
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Årsmöte med vattendragsvandring

Vattendragsvandring vid Sörån.

Vid årsmötet lämnade mötesordförande
Ragnar Nilsson över miljöpriset till Sällskapet
Sportfiskare i Göteborg genom Carl Ohlsson.

På grund av Corona blev det ett försenat årsmöte den 28 oktober på
Bollebygdsskolan. Innan årsmötet gjordes en vattendragsvandring vid
den sträcka i Sörån som biotopvårdats 2019 och där lax släppts ut 2019
och 2020.
Protokoll, beslutad budget och verksamhetsplan ligger på vattenrådets
hemsida. https://lygnernsvattenrad.se/arsmoteshandlingar/

Miljöpriset 2020
Årets miljöpris gick till Sällskapet Sportfiskare i Göteborg för sitt stora
engagemang och arbete med att hjälpa havsvandrande fisk att
återkomma i vattensystemet. Ett stort tack för ert engagemang för
vattnet och den biologiska mångfalden!

Även vid Hjälm i Rolfsån i Kungsbacka kommun
planeras nu biotopförbättrande åtgärder. Detta
leds av Kungsbacka kommun i samverkan med
vattenrådet. Här finns ett viktigt område för
Rolfsålaxen. Området har tidigare rensats på
stenblock vilket gjort botten slät och det finns
inga gömställen för större ungar. Genom att
återplacera block kan miljön förbättras.

Vattenmyndighetens samråd
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten i
Västerhavets distrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och
kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.
Samrådsmöten som Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt håller i,
planeras till mars 2021. Datum för detta kommer senare.
Vattenrådet planerar att bjuda in medlemmarna till ett digitalt möte i
januari där Vattenmyndighetens beredningssekretariat berättar om
samrådsmaterialet. Vi återkommer med tid för detta.
Du är bra att redan nu börja sätta dig in i samrådsmaterialet.
Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas
webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Titta även på introduktionsfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=BVvsK6g_i98&feature=youtu.be
En del av samrådsmaterialet som kan vara av särskilt intresse för
vattenråd är de åtgärder i förslag till åtgärdsprogram som riktar sig till
kommunerna och länsstyrelserna. En annan del av särskilt intresse kan
vara kapitel 10 i förslag till förvaltningsplan som handlar om
utvecklingsbehoven för arbete med vattenförvaltning 2021–2027.

Mölnebäcken i Sandared. En på vissa sträckor
orensad bäck där blocken fortfarande ligger

I VISS kan synpunkter på enskilda vattenförekomster och tillhörande
innehåll lämnas av alla, exempelvis enskilda personer utanför
vattenråden.

naturligt i vattendragsfåran.

Hemsida Lygnerns vattenråd: https://lygnernsvattenrad.se
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Rolfsåns vattensystem är först ut i
nationella planen för omprövning
av vattenkraftverk
Rolfsåns vattensystem är ett av de avrinningsområden som är först
ut i den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk för
moderna miljövillkor. Det är länsstyrelsen som sköter
förhandlingarna med vattenkraftsägarna men vattenråden
kommer på något sätt att involveras i arbetet.
Läs mer här: https://www.havochvatten.se/vattenkraft-ocharbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-foromprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-avvattenkraft.html

Ramsjöbäcken vid Rävlandaskolan.
Vattnet i skolan-konceptet som vattenrådet
arbetat med sprids på olika platser. Exempelvis
ligger det som ett av de verktygen för lokal
samverkan kring vatten på Havs- och
vattenmyndighetens hemsida (Verktyget B11).

Yttrande om höghastighetsjärnvägen
Vattenrådet har lämnat yttrande på Trafikverkets samråd om den nya
höghastighetsjärnvägen. Det som lyfts fram är förstås behovet av
hänsyn till vattnet på olika sätt och vikten av ta hänsyn till det lokala
miljöarbetet som pågår. Dessutom förordas dragningar i redan
påverkade och bullerstörda områden. https://lygnernsvattenrad.se/
skrivelser/

www.havochvatten.se/verktygvatten
Vattenrådet fortsätter att erbjuda hjälp till
intresserade skolor i avrinningsområdet.

Vattenprovtagning 2019

Välkomna att höra av er!

Kontakt:
Peter Nolbrant, sekreterare
nolbrant@telia.com
Väftgatan 2, 511 63 Skene

Sprid informationsbrevet inom
er organisation eller förening!
Tänk på att även andra inom
organisationen kan vara
intresserade av information, träffar
och utbildningar!

Viaredssjön

Resultatet av recipientkontrollen för vattensystemet 2019 ligger på
hemsidan.
https://lygnernsvattenrad.se/recipientkontroll/

