
  

 

1 (2) 

Bilaga 2. Verksamhetsplan för Lygnerns vattenråd 2022 
 
 

Recipientkontrollen 2022 
• Förlängning av avtalet för recipientkontrollen har gjorts under 2022 och som fortsatt sköts av 

SGS (tidigare Synlab) och Medins under året.  

Biotopvårdande åtgärder 
• Fortsatt biotopvårdande åtgärder i delar av Nolån och Sörån. 

• Inventering om vandringshinder i Fälån och Sundtorspån. 

• Förstudie om fortsatta biotopvårdande åtgärder i Nolån och Nordån. 

• Samverkan med Kungsbacka kommun för biotopåtgärder vid Hjälm. 

• Diskussion om biotopåtgärder i mindre vattendrag som mynnar i Lygnern och Storån. 

• Ta upp frågan om vandringshinder vid Gåsevadsholms bro. 

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

Uppföljning efter gjorda biotopåtgärder och laxflytt i Sörån och Nolån 
• Samtal med länsstyrelsen om på vilka platser uppföljning ska ske.  

• Arbete för att ytterligare en fiskräknare ska återföras till Ålgårda så att all vandrande fisk kan 
följas upp. 

Framtagande av förslag till musselprojekt under en femårsperiod 
• Sammanställa befintliga data om musslor inom avrinningsområdet och göra bristanalys av 

kunskaper. 

• Undersöka värdfiskförhållande (lax/öring) i olika delar av vattensystemet 

• Hur nära släkt är musslorna med varandra? (viktigt att veta vid ev. framtida flytt för att 

återetablera musslor) 

• Inventering av musslor genom DNA-prov av vatten i ett antal vattendrag. 

• Framtagande av en förvaltningsplan för fisk och musslor. 

Vattnet i skolan 
• Vattenrådet erbjuder hjälp till skolor kring utomhuspedagogik kring vatten.  

• Samarbete med andra vattenråd och lärare för att utveckla koncept och lärarhandledning 

kring vattenteman. 

Ökad delaktighet i vattenfrågor 
• Vattendragsvandring för markägare, medlemmar, politiker och tjänstepersoner planeras vid 

åtgärdade sträckor i Nolån.  

• Framtagande av presentation samt flygblad som kan användas för att berätta om 

vattenrådets verksamhet och nyttorna med vattenrådet tas fram. 

• Erbjuda besök hos kommunpolitiker för att diskutera vårt vattensystem. 



  

 

2 (2) 

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. 

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.  

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.  

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. 

• Uppsättning av två informationsskyltar vid Sörån i Bollebygd och Olsfors. 

Arbete med handlingsplan 
• Styrelsen kommer att arbeta vidare med idéerna till aktiviteter, inventeringar och åtgärder 

som blir ett förslag till handlingsplan. Bland aktiviteterna finns fortsatta åtgärder, samverkan 
med kommuner, seminarier, vattendragsvandringar och samarbete med skolor. 

Övrigt 
• Övriga frågor som kan dyka upp under året. 
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