
  

 

 
 
    
Bilaga 2. Verksamhetsplan för Lygnerns vattenråd 2021 
 

Recipientkontrollen 2021 
Recipientkontrollen sköts av Synlab och Medins under året.  

Biotopvårdande åtgärder 
• Biotopvårdande åtgärder i Nolån i samverkan med Nolåns fiskevårdsområdesförening. 
• Samverkan med Kungsbacka kommun för att få till stånd biotopåtgärder vid Hjälm. 

Laxflytt 
Flytt av lax från Rolfsån i samverkan med Sällskapet Sportfiskarna i Göteborg. 

Uppföljning efter gjorda biotopåtgärder och laxflytt under 2020 
Elfiske sker i Sörån för att följa upp tidigare åtgärder. 

Vattnet i skolan 
Vattenrådet erbjuder hjälp till skolor kring utomhuspedagogik kring vatten. Det finns även behov att 
ta fram lärarhandledning som kopplar till skolans mål. 

Ökad delaktighet i vattenfrågor 
Vattendragsvandring för medlemmar, politiker och tjänstepersoner planeras.  

Samordnande roll för fiskevårdsområdesföreningar och förvaltningsplan 
Samordnande arbete för samarbete med och mellan fiskevårdsområdesföreningarna och 
förvaltningsplaner. 

Miljöpris 
Miljöpris delas ut till en verksamhet eller person som särskilt uppmärksammat vattnets betydelse 
eller gjort värdefulla åtgärder. 

Information 
Hemsidan https://lygnernsvattenrad.se uppdateras kontinuerligt. Informationsbrev till medlemmar 
om vad som är på gång i vattenrådet skickas ut under året. Inbjudan om seminarier och kurser som 
rör vattenfrågor vidarebefordras till medlemmarna. 

Remisser, samråd och skrivelser 
Vattenrådet fungerar som remissinstans för vattenfrågor som rör avrinningsområdet. Ett mål är att 
vattenrådet ska vara en självklar remissinstans i frågor som rör vatten. I november 2020 lämnar 
Vattenmyndigheterna ut nya förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 
som vattenrådet ska lämna synpunkter på före 30 april 2021. 

Nationella planen för omprövning av vattenkraft 
Vattenrådet informerar sig aktivt via främst länsstyrelsen om hur arbetet planeras och ska 
genomföras i avrinningsområdet samt bidrar aktivt med kunskaper och samverkan i processen. 
Yttrande över kunskapsunderlaget som länsstyrelsen ställer samman lämnas.  

Översyn av stadgar 
Vattenrådets stadgar ses i samråd med kommunernas jurister över för att komma fram till ett förslag 
som både är ändamålsenligt för kommunernas deltagande och vattenrådets verksamhet och syften. 

Övrigt 
Övriga frågor som kan dyka upp under året. 


