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Arbetsmöte för Lygnerns vattenråd 
Plats: Strömma Naturbrukscentrum 
Tid: Tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 18:00-20:00  

Närvarande: Annika Carlsson 
 Ragnar Nilsson
 Roger Persson 
 Göran Augustsson  
 Kjell Svensson 
 Lars-Bruno Johansson 
 Sven Johansson 
 Johan Andersson (deltog i inledningen) 
 Peter Nolbrant, sekreterare 
 

 
Mötet var avsatt som ett arbetsmöte för att prata om visioner 
Johan Andersson inledde med att berätta om olika åtgärder som han ansåg som prioriterade. 
 
Därefter pratade hela gruppen om de tankar och visioner som var och en hade. En sammanställning 
gjordes samtidigt i dokument som visades på projektorn. 
 
Tomas Grönesjö hade mailat in sina tankar innan mötet, vilka också klipptes in i dokumentet. 
 
Sammanställning av tankar 
Johan Anderssons tankar kring behov: 

• Biotopåtgärder och vandringshinder i Nordån, Prio 1 

• Henå – kvillområde och uppströms, Henå såg. Biotopåtgärder och vandringshinder 

• Biotopåtgärder Nolån Norra Almedalsvägen från bron och uppåt + eventuellt vid Skolan 

• Biotopåtgärder i Sörån ovan reningsverket 

• Biotopåtgärder i Gärån i den rätade sträckan i samarbete med skolklasser vid gymnasiet 

• Flodpärlmussla: Värdfiskundersökning för att se om ungar av lax och/eller öring är värd. (Även 
DNA-test av FPM för att se om delpopulationer i systemet skiljer sig åt) 

• Skolprojekt med Strömma naturbrukscentrum. Dels kring biotopförbättrande åtgärder och dels 
kring mätning av kväve- och fosforretention i täckdikningssystemet som mynnar i Gärån.  

• Uppsättning av skyltar, vägen mot Upptröst i Olsfors, vid P-plats Flügger (Hulta damm) 

Ytterligare frågor som kom upp i samband med Johans presentation: 

• Minska näringstransporter från Rolfsåkers kanal. Våtmark när utloppet. (skyddszoner?) 

• Få bort trösklarna vid bron vid Gåsevadholm – Trafikverket 

• Fem nya elfiskestationer har gjorts av SSG i Rolfsån. Laxungar finns hela vägen på platser som är 
strömmande och grundare. 

• Dammen i Sundtorspån som utgör definitivt hinder. 

Tankar från gruppen: 

• Att tänka i stråk 

• Att göra vattendrag tillgängliga + informationsskyltar + att vattenrådet syns 

• Att ta upp frågor i respektive kommun 

• Trädplantering längs vattendrag. Aktuellt i Kungsbacka? 

• Våtmarker. Rolfså kanal 

• Stadsnära åtgärder längs vattendrag 
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• Kopplingar till fältvilt och änder 

• En tydlig och utvecklad vision och mål 

• Gräsrotsfunktion – markägare och invånare stolta över stora värden i området - delaktighet 

• Strömma – engagera eleverna 

• Att få många med oss – många medhjälpare behövs 

• Använda media  

• Återskapa den biologiska mångfalden i hela systemet innan industrier och kraftverk 

• Att fortsätta med biotopåtgärder 

• Vattenvandringar 

• Mötesplats för samverkan, lära av varandra, få med olika perspektiv 

• Bjuda in allmänheten – annonseringar 

• Powerpoint som presenterar vattenrådet 

Tankar från Tomas som inte kunde vara med: 
• Vattnet i skolan. Det är riktigt viktigt att man redan som liten får lära sig om naturen och inte 

minst vattnet som är livsviktigt för allt liv. Frågan är om detta kan utvecklas ytterligare. Idag 
hanteras detta av Peter själv (som det känns bara får mer och mer att göra) plus en kollega. 
Kanske det kan sökas bidrag för att Vattenrådet tar fram utbildningsplaner i samråd med skolan 
och att VR köper in själva utbildningstjänsten? Det bör också ge fortsatt mediautrymme. 

• Lars-Brunos och hans gäng måste fortsätta med sitt arbete med att skynda på återetablering av 
lax och öring långt upp i vattensystemen. Det ger även det mediautrymme. 

• Hålla fast vid att VR är en remissinstans hos kommuner mm med de delar där vatten och 
omgivningen till vatten är en relevant parameter. 

• Fortsätta med att via bidrag återetablera bättre vattenmiljöer för fisk i systemet. Helt rätt även i 
media. 

• Jobba hårdare med att få till bättre/nyare omlöp, rensningsgaller osv hos kraftverken för att 
fisken skall kunna komma uppströms samt att fisk som är på väg ner i systemet inte skall bli 
turbinmat. Vet att det jobbas på det och jag såg ett inslag om det på Rapport i förra veckan. 
Känns dock som det tar lång tid. 

• Få fram resurser för fiskräknare. Det är via räknare som vi får ett kvitto på om insatserna fungerar 
eller inte. Vad är kostnaden att hyra eller köpa? 

• Få till en eller flera träffar med politiker där man diskuterar ”vårt vattensystem” samt 
kommunernas roll eller möjligheter i det som händer. Om politikerna får sola sig lite och vara 
delaktiga i media så kan det kanske komma lite bidrag mm därifrån 

 
Arbetsgrupp  
En arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med materialet inför nästa styrelsemöte. I arbetsgruppen ingår 
Annika, Göran, Ragnar och Peter. Är fler intresserade att delta är man välkommen. Arbetsgruppen träffas 
den 16/11 kl 19:00 digitalt. 
 
Nästa möte 
Nästa styrelsemöte sker den 7 december kl 18:00 på Strömma Natturbrukscentrum. 
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