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Biotopförbättringar i Nolån 

 
Under 2021 har det gjorts biotopvårdande åtgärder i Nolån längs en 
3700 meter lång sträcka. Åtgärder som har gjorts är återplacering av 
block från kanterna, framtagande av lekbottnar och öppnande av 
sidofåror. Det har även skett återplacering av block i biflöden. Detta ger 
plats för mer fisk och en högre biologisk mångfald av småkryp och 
växter. Målet är att få tillbaka flodpärlmusslan. Vattenrådet har sökt 
pengar medan det praktiska arbetet har utförts av Watercircle med 
hjälp av Sportfiskarna och Nolåns fiskevårdsområdesförening som också 
skött alla markägarkontakter.   

Årets lax- och öringflytt 

För tredje året i rad har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg flyttat lax från 
Rolfsån högre upp i vattensystemet. Fiskarna har fångats med spinn och 
fluga och transporterats i syrsatt tank på en pic-up till Bollebygd. 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 elva laxar och sex havsöringar flyttats till 
Sörån i Bollebygd under oktober. Öringarna släpptes nedströms Olsfors. 
Laxhonorna beräknas bära minst 20 000 romkorn.  

Även nästa år planeras en flytt. Därefter sker ett uppehåll för att 
utvärdera effekterna av arbetet.

Återutsättning av block i ett rensat biflöde till Nolån.

Lax lyfts ur vattentanken för isättning i Sörån.

Återutsatta block i Nolån.

Isättning av lax i Sörån.

Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet 

grävdes och rensades många vattendrag på block 

för att flotta timmer, för att dränera mark eller vid 

dammar. Vattendragen har då förlorat den 

värdefulla variationen som gör att fisk, småkryp och 

musslor hittar lämpliga platser och gömställen. 

Genom att återinsätta block från kanterna kan man 

få tillbaka en mer naturlig variation i vattnet. 

Foto: Daniel Andersson RappFoto: Johannes Johansson
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Lygnerns vattenråd: https://lygnernsvattenrad.se 

Miljöpriset 2021 
Årets miljöpris överlämnades till Mats Hägglund som arbetar vid Strömma 
Naturbrukscentrum. Han får priset för sitt stora engagemang i arbetet 
med att få till stånd en fiskväg förbi dammen vid Strömma 
Narbrukscentrum. 

Årsmöte med besök vid Apelnäs 
kraftverk 

 

På grund av Corona blev det ett försenat årsmöte den 21 september på 
Rävgården, Härryda kommun. Innan årsmötet gjordes ett besök vid 
Apelnäs vid Storån. Här berättades om kulturhistoria och LONA-projektet 
med att bygga en ny bro. Dessutom visade Vattenfall kraftverket och 
berättade om de pågående nationella arbetet men nya miljötillstånd 
och miljöanpassningar för vattenkraftverk. 

Protokoll, beslutad budget och verksamhetsplan ligger på vattenrådets 
hemsida.    

Samarbete är vägen 
Det gångna året då vattenrådet samarbetet med Nolåns 
fiskevårdsområdesförening, Sportfiskarna, konsulter, examensarbetare, 
markägare och medlemmar i vattenrådet som Sällskapet Sportfiskare i 
Göteborg visar hur mycket som kan bli gjort när detta samarbete sker och 
fungerar. Genom de nätverk som varje organisation och person har kan 
man samlas kring en fråga som vatten, öka kunskapen, samverka och 
inspireras. Vi hoppas att detta samarbete kan utvecklas ännu mer 
tillsammans med kommuner och andra aktörer i avrinningsområdet de 
kommande åren.

Vid årsmötet lämnade vattenrådets 

ordförande Annika Carlsson över miljöpriset till 

Mats Hägglund.

Den nyanlagda fiskvägen vid Strömma Naturcentrum.

Studiebesök vid Apelnäs.

Samarbete har lett till åtgärder och till 

uppmärksamhet i de lokala tidningarna. 

Johannes Johansson som är ordförande i 

Nolåns fiskevårdsområdesförening och 

dessutom studerar fiskevård  har varit en viktig 

drivkraft och kontakt med alla markägare.

https://lygnernsvattenrad.se/arsmoteshandlingar/
https://lygnernsvattenrad.se
https://lygnernsvattenrad.se/arsmoteshandlingar/
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Kontakt: 
Peter Nolbrant, sekreterare 

nolbrant@telia.com  
Vattenprovtagning 2020 
Resultatet av recipientkontrollen för vattensystemet 2020 ligger på 
hemsidan. https://lygnernsvattenrad.se/recipientkontroll/

Sprid informationsbrevet inom 
er organisation eller förening! 

Tänk på att även andra inom 

organisationen kan vara 

intresserade av information! 

Omprövning av vattenkraftverken 
Alla vattenkraftverk ska miljöanpassas och få nya miljötillstånd. Syftet är att 
bland annat att upp- och nedvandring för fisk ska kunna återskapas. 
Vattenrådet följer länsstyrelsens arbete tillsammans med 
vattenkraftsägarna. Förslag till åtgärder är nu ute på remiss som 
vattenrådet fått del av och kommer att svara på.

Visioner och aktiviteter 
I samband med årsmötet skedde diskussion med deltagarna om vilka 
frågor som är viktiga att arbeta med utöver den beslutade 
verksamhetsplanen. Styrelsen har arbetat vidare med frågan vilket 
resulterat i en sammanställning av idéer till aktiviteter. Det resulterade också 
i en vision och strategi: 

Vår vision är artrikedom och rent vatten i alla sjöar, åar, bäckar och 
våtmarker som ansluter till Lygnern och Rolfsån.  

Lygnerns vattenråd omfattar Viaredssjön, Sörån, Töllsjön, Nordån, Nolån, 
Storån, Lygnern och Rolfsån med tillhörande bäckar, våtmarker och 
grundvatten. 

Vi säkerställer vår vision genom att: 
• Arbeta långsiktigt tillsammans med kommuner och 

myndigheter. 
• Vattenrådet ska vara en inkluderande mötesplats för 

samverkan.  
• Främja sammanhängande vattensystem med fria 

vandringsvägar och naturliga lekplatser för fisk. 

Styrelsen kommer att arbeta 
vidare med idéerna till aktiviteter 
som kommer att bli ett förslag till 
handlingsplan. Bland aktiviteterna 
finns forsatta åtgärder, samverkan 
med kommuner, seminarier, 
vattendragsvandringar och 
samarbete med skolor. 

Fler vattenråd vill utveckla arbetet med 

vattentema i skolan. Vattenrådet kommer att 

samarbeta med exempelvis Ätrans vattenråd 

för att vidareutveckla konceptet så att det 

lättare kan användas av fler skolor. 

Vattenrådet fortsätter att erbjuda hjälp till 

intresserade skolor i avrinningsområdet. 

Välkomna att höra av er! 

Bäcknejonöga vid Rävlandaskolan.

Remissen med förslag till olika åtgärder vid 

vattenkraftverken och dammar är ute på 

remiss till den 10 januari.

God Jul & Gott Nytt År!

mailto:nolbrant@telia.com
mailto:nolbrant@telia.com
https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2021/12/Analys_av_miljoanpassningsatgarder_Rolfsan_106_1.pdf
https://lygnernsvattenrad.se/recipientkontroll/
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