
Minnesanteckningar från diskussion i storgrupp efter årsmötet den 
21 september 2021 
 
Vad tycker ni är viktigt? 
 
Vattnet i skolan 
Viktigt att arbeta vidare med. Skolan vid Bollebygd ligger bra till nära vattnet och skulle kunna 
utveckla sitt arbete med vatten. Representanter från Bollebygd vill ta detta vidare som en fråga för 
kommunen. Fler vattenråd och skolor håller på att utveckla pedagogiskt arbete kring vatten. Vore bra 
att samarbeta för att utveckla koncept som man kan erbjuda lärare och som även kopplar till skolans 
mål. Finns det fler som skulle kunna hjälpa till med arbetet med skolor i vattenrådet? 
 
Fiskräknare vid fiskvägen vid Ålgårda 
Just nu fungerar inte räkningen av fisk med kameror vid Ålgårda. Det innebär att vi inte vet hur 
utvecklingen ser ut. Vattenrådet bör ta upp detta som en fråga att driva. 
 
Kan man delta och hjälpa till vid framtida biotopåtgärder? 
Styrelsen var i år inbjuden att titta på och hjälpa till vid biotopåtgärderna i Nolån. Om vi fortsätter 
med åtgärder nästa år skulle man kunna gå ut med en intresseanmälan hos medlemmar att få 
komma ut och titta eller kanske hjälpa till om det fungerar. 
 
Brunifiering av vattnet, vad är orsaken till det? 
Brunifieringen minskar siktdjup och ljuset tränger inte ner till växter i vattnet. Brunifieringen beror på 
ökat läckage av humusämnen främst från granskogar och myrmark. Inte helt klarlagt vad orsakerna 
är men beror troligen på flera saker: 

• Minskat svavelnedfall och återhämtning från försurning. 

• Tidigare dikning av torvmarker. 

• Den med tiden ökade andelen av produktionsgranskog. 
Skogsstyrelsen har nu fått pengar att söka för återvätning av torvmarker, främst för att minska och 
bromsa utsläpp av koldioxid till atmosfären från utdikade torvmarker. 
 
Vi kan ordna seminarier med föredrag där vi kan få lära oss mer. 
 
Vattendragsvandring där biotopåtgärder gjorts 
Detta efterfrågas och planeras att göras längs Nolån där de senaste åtgärderna gjorts. Detta kan gå ut 
till alla medlemmar så att man får anmäla sig för att delta. 
 
Efter gruppdiskussionen kom ytterligare förslag upp 
Bussrundtur i avrinningsområdet 
Vi har tidigare ordnat några sådana för att visa vattenmiljöer. Detta kan bli särskilt viktigt vid den nya 
mandatperioden då det kan komma in nya politiker i vattenrådet. 
 
Mer samarbete med naturbruksgymnasier 
Det finns fler naturbruksgymnasier som Rial. Samarbete skull kunna utvecklas och där man kan få 
gjort olika saker utan större kostnad. 
 
Mer kunskap om vattenkemi  
Det upplevdes som lite otydligt vid presentationen av recipientkontrollen, t ex när det gäller 
retention av fosfor och kväve. Hur fungerar det egentligen? Man skulle kunna ha föredrag om 
vattenkemin och hur det fungerar. 


