
Mötesanteckningar Vattenrådssamverkan, 11 februari 2020 

 

Presentation av deltagare på mötet & vilka vattenråd man representerar;  

Lennart Hagberg, Gullmarns Vattenråd och Södra skog 

Mikael Roth, Dalslands kanal 

Leif Aronsson, Dalslands kanal 

Karin Hilmér, Dalbergså/Holmsån 

Monica Dahlberg, Göta Älvs vattenråd  

Boel Lanne, Vattenrådet för Bohuskusten 

Sofia Stengavel, Bäveåns Vattenråd 

Ulf Johannesson, Gullmarns Vattenråd 

 

Vilka VR saknar vi?  

Strömsån Vattenråd (Strömstad), sofia.peralainen@stromstad.se 

Enningdalsälvens Vattenråd (Tanum), kommun@tanum.se 

Länsstyrelsen 

 

Presentation av Vattensamverkan Väst 

Syfte att samla ”strömmande” vattenråd inom kustvattenrådets avrinningsområde vilket är del av 

verksamheten inom Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK). VRBK får 20 000 i stöd från 

Vattenmyndigheten flr detta arbete + 2000 i årlig medlemsavgift från de sju medverkande 

vattenråden. En tillbakablick senaste tre åren visar på att en gemensamt seminarium anordnats 

frånsett senaste året då VRBK fick lägga krafter på att föra över kanslitjänsten från Fyrbodals 

kommunalförbund till Göteborgsregionen.  

Annat liknande arbete – Perspektiv Halland 

Limniska vattenråd (Halland);Hallands vattenråd har något liknade för limniska vattenråden. Hittills 

har man framförallt kunnat söka pengar från de 20 000 kr som Kattegatts kustvattenråd ansöker om 

för samordning. Samordningsbidraget har främst använts till extra finansiellt stöd till aktiviteter inom 

något av de deltagande vattenråden.  

 

Diskussion kring arbetet 2020  -  vad vill & kan vi göra inom VRSV? 

Hemsida Vattenråd i väst finns under adress www.vattenradivast.se  

Hemsidan har ersatt den som tagits bort för VRBK. Under nya hemsidan finns info om att VRBK även 

håller i VRSV.  

mailto:sofia.peralainen@stromstad.se
mailto:kommun@tanum.se
http://www.vattenradivast.se/


Gullmarns Vattenråd har skapat en egen hemsida via en medlem i vattenrådet. VRSV efterfrågar att 

VRBK:s ingång i hemsidan vattenradivast.se kopplar till VRSV:s verksamhet genom att bland annat 

delge verksamhetsrapporter från alla vattenråd som ingår.  

Gällande aktiviteter och användning av samordningsmedel är mötet överens om att de bör gå till 

gemensamma aktiviteter framför att fungera som en finansiell förstärkning för olika vattenråds 

aktiviteter.  

För såväl publika som mer interna möten framöver är det viktigt med tema på mötena och att de har 

ett innehåll. Att man kan ta med det tillbaka till sin organisation. Flera förslag uppkommer 

❖ Varför olika regler för olika vattenråd, moms med mera, ekonomifrågor 

❖ Dammar och deras roll? Historia, nuläge och framtid. Omprövning av tillstånd för 

vattenkraftverken.  

❖ Våtmarker på landsbygden mkt bidrag för det idag 

❖ Verksamhetsrapporterna skulle kunna nås från ”hemsida” 

 

❖ Gammal anteckning med önskemål går lite hand i hand med ovan;  

 

Åsa Romson & Karolina Ardesjö Lunden presenterar sina utredningar 

Miljögifter och vattnets kvalité, mikroplaster, pFAS med mera 

Nya lagen om vattenkraft 

Kulturmiljö i vatten 

Studieresa vandringshinder & fiskvägar, gemensam buss, besök på platser med lyckade (och 

mindre lyckade exempel 

 

❖ Vem äger vattnet? Spännande rubrik med mycket aspekter. 

❖ Mindre tema – ha bjuda in LST representanter från varje vattenråd och ha diskussion 

gemensamt – Exempelvis hur ser LST på vattenråden som resurs framöver? 

 

Röstning kring vad för seminarium vi ska satsa på 2020:  

- Vattendragsvandring hösten 2020 

- Gemensamt vattenmöte med vattenrådsrepresentanter, sen vårvinter 2020/2021 

 

Vattendragsvandringen föreslås hållas längs Taske Å/Åsanebäcken där flera exempel på insatser för 

fiskens vandringsvägar genomförts. VRBK tar fram inbjudan och stämmer av med gruppen 

Planering av gemensamt vattenrådsmöte startar med att VRBK mailar de kontaktpersoner på LST 

som respektive vattenråd har för att hitta ett lämpligt datum där även information om ekonomi och 

momsregler tas med.  

 

Vid pennan 

Sofia Stengavel Bäveåns vattenråd och VRBK 

Terje Selnes Göteborgsregionen – kanslitjänst för VRBK 



 

 

 

 

 

 

 

 


