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Tid: 2022-03-09, 09.30-14.00 
Plats: Göteborgsregionen (GR) Anderspersonsgatan 8 och via Teams 

 

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer 

Ordförande Ewa Lavett öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sammanträdet konstateras 

beslutsmässiga. Anton Hall utses att anteckna och Inge Lövgren utses att justera. 

Den utskickade dagordningen följdes, med undantaget att vissa punkter överlappat. 

§ 2 Anteckningar från tidigare möte / status 

Föregående mötes anteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

Datum Protokollförare Justerare Status 

20220224 Annika Westh Bo Svärd Färdigt och godkänt justerare i helgen 

(bifogas mötet) 

20211025 Ida Lindberg Bo Svärd Färdigt för justering i december 

20210910 Ingela Sörqvist Sofia 

Stengavel 

Ingela skickat till Ewa för komplettering och 

granskning 

20210622 BoSvärd Inge Löfgren Bosse klar juli 

Ewa granskat/kompletterat därefter fastnat 

20210521 Ingela Sörqvist Sofia 

Stengavel 

Kort protokoll för konstituering och fastställa 

firmatecknare. 

Klart men saknas på web. 

20210324 Ingela Sörqvist Inge Löfgren Klart på web 

20201120 Ingela Sörqvist Anna Selse Klart och justerat men ej publicerat web 

Närvarande 
Beslutande 

Ewa Lavett, Inge Lövgren, Bo Svärd, Sofia Stengavel 

Ej närvarande 
styrelseledamöter 

Ingela Sörqvist, Niclas Åberg, Roland Utbult och Johanna Elton (föräldraledig), Peter 

Almroth Borealis (ersättare Johanna inbjuden men förhinder) 

Övriga deltagare Anton Hall (GR / VRBK sekretariat), Carl Dahlberg (valberedning), Boel Lanne 
(valberedning), Marcus Stenegren (Länsstyrelsen) 

Ordförande Ewa Lavett 

Sekreterare Anton Hall 

Justerare Inge Lövgren 

Anteckningar 

Styrelsemöte 
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§ 3 Information / Rapporter (hänt sedan senast) – Laget Runt  

Torsdag 31 mars anordnar 8+fjordar fysiskt möte på Bohusläns museum med presentationer och 

föreläsningar om torsk (länk). Anmälan är stängd, men det finns platser kvar, så det kanske finns 

möjlighet att delta ändå.  

Bohuskustens vatten har styrelsemöte 25 april. Kan VRBK få inbjudan för att kunnadelta på 

föreläsningar? Anton Hall tar med sig frågan. 

Ewa Lavett återberättar om en presentation hon höll 2 mars på Henån, där hon föreläste om 

vattenrådets roll och ålgräsängar. 

Sofia Stengavel meddelar att Uddevalla kommun arbetar med NAP:en och en nulägesbeskrivning av 

Bäveån. Boel Lanne kommentar att Uddevalla Naturskyddsförening har startat upp igen och att det 

uppmärksammat att kommunen arbetar med Bäveån. Naturskyddsföreningen har redan börjat fundera 

över vad de ska säga till politiken. 

Inge Lövgren meddelar att Uddevalla kommun har sin ÖP ute på granskning, den ligger digitalt på 

kommunens hemsida (länk). Tiden för granskningsyttrande går ut 31 mars. 

Boel Lanne meddelar att Naturskyddsföreningen yttrat sig om vad som ska ingå i en MKB för 

havsbaserad vindkraft. Om VRBK har svårt att ensa en samlad åsikt om havsbaserad vindkraft kan 

VRBK vara en plattform för samverkan där frågan lyfts, och på så vis också verka för vad som ska 

ingå i en MKB. Marcus Stenegren kommenterar att Länsstyrelsen inte kräver att vattenråden ska yttra 

sig i frågor, utan det viktigaste är att frågorna lyfts. 

Bo Svärd meddelar att Göta älvs vattenråd har fått kommunfinansiering för att kunna växla upp 

åtgärdsarbetet. Kommunfinansiering kommer kompletteras med LOVA-bidrag för att kunna anställa 

en åtgärdssamordnare. En synoptisk provtagning och analys av näringsämnen vid 22 lokaler inom 

Stallbackaåns och Lerumsåns avrinnigsområde har gjorts. Efter att resultaten analyserats kommer det 

kommuniceras med markägare inom respektive avrinningsområde med hjälp av åtgärdssamordnaren. 

Ett projekt för återvätning har också inletts. 

Bo Svärd har också gjort en sammanställning av 32 års provtagningar i Lärjeån. Trots mängden data är 

det svårt att fastställa en statistisk signifikans, då regn kan ha stor påverkan. När det lyftes på mötet 

med vattenrådet ledde till en diskussion om sanningsanspråk och metod. 

Information från Länsstyrelsen  

Vattenmyndigheten har reducerat samverkansbidraget som vattenråden normalt kan ansöka om 

årligen. Det kommer en extra liten summa pengar som alla vattenråd kan dela på, bara i år. Mer 

information kommer på nätverksträffen 6 april. Normalt sett får VRBK får 80 000 i bidrag. 

LOVA-bidragen har fått mer pengar för 2022. I och med det har arbetsgången ändrats i hopp om att få 

in fler ansökningar. Nu behandlas ansökningar löpande, istället för att ha ett sista ansökningsdatum.  

Länsstyrelsen har fått pengar i miljonklassen för att inventera ålgräs. Inventeringen kommer ske med 

drönare. 

SLU har publicerat en rapport om fisk och bestånd för åt 2021. Rapporten ligger på SLU:s hemsida 

(länk). 

  

https://www.8fjordar.se/wp-content/uploads/2022/03/Torskseminarium_Udden-och-Edman_4-sidor.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/ny-oversiktsplan.html?vv_hit=true
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/fiskbestand-och-miljo-i-hav-och-sotvatten/
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§ 4 VRBK administration - Förberedelser Årsmöte 2022  

Valberedningens enkät och info – Nuläge 

Boel Lanne och Carl Dahlberg har skickat ut enkät för att inventera intresset av att engagera sig i 

vattenrådet – svara gärna på den så snart som möjligt. 

Ewa Lavett flaggar för att hon vill avträda posten som ordförande. Kan tänka sig sitta som vice 

ordförande, alternativt sitta kvar som ordförande beroende på hur diskussionen om vattenrådets 

nedläggning utvecklas. 

En diskussion förs om VRBK:s framtid, eventuell nedläggning eller omorganisering.  

• Det handlar inte enbart om nedläggning, utan snarare om att göra bättre genom 

organisationsförändring. 

• Havet och människan konstaterar att civil-vattenrättssverige är splittrat. Ett sätt framåt är att 

bli ett utskott till BVVF, men att VRBK har egen ekonomi.  

• Ett stort problem är att det inte finns någon som kan arbeta dedikerat med VRBK och projekt. 

Kan vi fråga 8+fjordar om hjälp att söka LOVA-bidrag för åtgärdssamordnare? Sofia 

Stengavel dubbelkollar med Niclas Åberg som hjälpt dem med ansökan tidigare. 

Årsredovisning / prelimärt bokslut / Revision 

Revisorerna från föregående år kontaktas i april. De kollar på ekonomirapport, årsredovisning och 

bokslut. 

Program för årsmöte (föreläsare/diskussion?) 

• VRBK:s utveckling framåt (se diskussion ovan). Ingen föreläsning i år, vi har ett forum för 

diskussion om VRBK:s framtid. 

• Bjuda in Kattegatts Vattenråd. 

• Planeras till den 20 maj. Det blir ett konstituerande årsmöte med både fysiskt och digitalt 

deltagande. Anton bokar lokal på GR för 15 personer, inkl. lunchbaguette. 

§ 5. Aktiviteter 2022 – Idéer Verksamhetsprogram 

- Seminarium med BVVF? BVVF har önskat gemensamt seminarium om havsbaserad 

vindkraft, muddring och sedimentpåverkan av havsbotten. 

- Vi engagerar oss inte i Västerhavsveckan i år. 

- Uppdatera hemsidan (Anton).  

- Ordna så att nya medlemmar får välkomstmail och kan prenumerera på hemsidan. 

- Ekonomitråd: vad ska medlemmar betala beroende på storlek osv?  

- Anton och Ewa bollar nyhetsbrev BVVF via mail. 

- Vinnova projekt? (info Anton) Inte aktuellt i dagsläget. 

§ 6. Mötets avslutande 

Ordförande Ewa Lavett avslutade mötet.  

 

https://www.vinnova.se/e/utlysning-2021-01023/civilsamhallets-losningar-for-2021-05202/

