
 

 

 

 

 

 

 

Lagans Vattenråd 

Styrelsemöte 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Lagans Vattenråd, N:r 1/15 

 

Plats och tid:   Statkraft i Laholm, 2015-02-27 kl 09.00-13-30 

 

Närvarande: Roland Gottfridsson, ordf, Laholms kommun. 

                    Jarl Andersson, Statkraft. 

                    Ingemar Svensson, Gnosjö kommun. 

                    Julia Törnberg, Vaggeryd Cell företag. 

                    Eskil Svensson, Ljungby kommun. 

                    Mikaela Johnsson, LRF-agrara. 

                    Lars-Ove Johansson, LRF-Södra, skog. 

                    Håkan Johansson, Värnamo kommun. 

                    Nils-Erik Linnér, sekr, Vattenäg-fiske. 

                     

Adjungeras: Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen i Hallands län. 

                    Markus Holm, Sydvatten. 

                     

                     

§ 1 Mötets öppnande. 

 

Ordföranden Roland Gottfridsson öppnar mötet, samt informerade om laxfisket i Lagan från 

kraftverket och ut till havet. 

 

§ 2 Justerare. 
 

Till att justera dagens protokoll tillsamman med ordföranden valdes Lars-Ove Johansson. 

 

§ 3 Ledamöters och sekretariats information. 

 

Beslut. 

Ej något att rapportera. 

 

§ 4 Beredningssekretariatet och övrig information. 

 

Beslut. 

.Styrelsen tackar för informationen. 

 

 



 

 

Ärende. 

Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen i Hallands län, meddelade att den ansökan som lämnats till 

Havs och Vattenmyndigheten om medel till en förstudie av miljögifter i Bolmen-

Storåområdet, dessvärre blev svaret negativt. 

Markus Holm, lämnade en rapport om arbetet med Vattenskyddsområde Bolmen, under våren 

kommer Sydvatten att inleda dialog med organisationer och allmänheten. Kommuninvånare, 

föreningar, organisationer med flera kommer att bjudas in till dialogmöten för att kunna 

diskutera frågor som gäller skyddsområdet och dess konsekvenser. 

Jarl Andersson, tog upp frågan om ålfisket i bl.a Bolmen, den ål som tas upp synes vara 

mindre än normalt (är den undernärd) lite ål tas i ålkistan i Bolmens utlopp. 

 

§ 5  Minnesanteckningar AU-möte 1/15 

  

Beslut. 

Styrelsen tackar för genomgången och fortsätter arbetet enligt AU  minnesanteckningar och 

styrelsens intentioner. 

 

Ärende. 

Sekreteraren går igenom minnesanteckningarna från AU-mötet. Viss diskussion följde 

beträffande Hemsidan. 

 

§ 6 Lokala Samråd. 

 

Beslut. 

Styrelsen tackar för informationen. Styrelsen kommer att genomföra ett antal dialogmöten 

inom avrinningsområdet. 

Viktigt är att vid träffarna ett bra informationsmaterial  finnes.  

 

Ärende. 

Vattengruppen i Smedjeån  har informationsmöte den 18 mars 18.30 i Vallberga skola, 

medverkan från Länsstyrelsen i Halland.  

Diskussion följde hur vi på bästa sätt skall kunna få ut information och skapa en aktiv dialog 

med intressenter av alla slag under samrådstiden. Viktigt är samverkan med Länsstyrelserna 

och andra aktörer som Södra och LRF. 

Lars-Ove Johansson, informerade om Södras arbete inom Lokal Samverkan, med bl.a 

studiekursen Skogens Vatten, arbetet med ”markskadegaranti” ett måtto är Frihet under 

ansvar. 

Mikaela Johnsson, redogjorde för LRF arbete, under måtto LRF-Vatten med mål alla skall 

kunna vara med och påverka. Den lokala dialogen är viktig. Hur kommer din fastighet och 

verksamhet att beröras. 

 

§ 7 Recipientkontrollen. 

 

Beslut. 

Sekretariatet och AU följer arbetet med  SRK-programmet.  

 

 

 



 

 

 

Ärende. 

Länsstyrelserna har påbörjat genomgång av SRK-programmet, ev kommer textdelen till 

programmet att skrivas om, dessutom måste diskussion tas upp med en kommun om 

kostnader samt förändring som varit av deltagande företag i kontrollen. Viktigt är dialog med 

ingående kommuner, 

Ny upphandling skall ske under andra halvåret 2015. 

 

§ 8 Specialundersökning i SRK-programmet. 

 

Beslut. 

Styrelsen se positivt till undersökningen, och ett deltagande i projektet, kostnaden går under 

Specialundersökningar i SRK-programmet. 

 

Ärende. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har sökt medel hos HoV-myndigheten angående en förstudie 

av miljögifter i Bolmen-Storåområdet. Dessvärre blev beslutet negativt.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län kommer nu att arbeta med en bantad variant, och då med 

bidrag från Sydvatten och Lagans Vattenråd. Kostnaden för Vattenrådet beräknas till 15-

20.000:- 

 

§ 9. Ekonomisk rapport. 

 

Beslut. 

Styrelsen godkänner föredragningen. 

 

Ärende. 

Kassören lämnar ekonomisk rapport per den 31 jan 2015, samt redogör för de transaktioner 

som varit. Företagskonto 208.670:- Fondkonto 108.291:- Placeringskonto 300.000:- 

 

§ 10 Verksamhetsberättelse, bokslut 2014. Årsmötet. 

 

Beslut. 

Styrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut.  

Årsmöte och medlemsdag hålls den 10 april. 

 

Ärende. 

Sekreteraren föredrager förslag till verksamhetsberättelse för år 2014. Tyvärr har vi icke 

intäkter till alla utgifterna varför balansrapporten vissa minskat eget kapital. År 2014 

budgetförslag visade på ett underskott. Redovisat resultat – 132.932:-  Vad göra mindre 

utgifter eller ökande inkomster är det som måste till.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 11 Recipientkostnaden och administrationskostnaden. 

 

Beslut. 

Styrelsen besluta att den preliminära recipientkostnaden och administrationskostnaden 

fortsättningsvis skall debiteras innevarande år, och att skillnaden mellan verklig kostnad och 

preliminär kostnad regleras påföljande år. För 2015 innebär detta att följande debiteras: 

förväntad recipientkostnad för 2015 ökad med administrationskostnad på 3% samt dessutom 

skillnaden mellan den recipientkostnad som av deltagarna betalats in till Lagans Vattenråd 

under 2014 och vattenrådets utbetalningar för samma år, avseende recipientkontrollen. 

 

Ärende. 

I dag betalas fakturor för recipientkontrollen löpande och debiteras året efter. På grund av 

uppräkning med prisindex blir årskostnaden högre än föregående årskostnad som då debiteras 

ut. Beslut har tidigare tagits om uttag av en administrationskostnad på 3% av 

recipientkostnaden. Efter ingående diskussion föreslogs att den preliminära 

recipientkostnaden och administrationskostnaden skall debiteras under innevarande år. 

 

 

§ 12 Övriga frågor, rapporter. 

Sekreteraren över lämnade en första korrektur på Nyhetsbrevet för synpunkter. 

Vattenrådets dag i Göteborg är den 19-20/3 

Ordföranden och sekreteraren deltog i möte om samrådsmatr Hallandsåarna i Halmstad den 

13 jan. 

 

Jarl Andersson gjorde en informativ föredragning om Statkrafts verksamhet i Lagaån, de 

driver i dag 18 kraftverk i Lagan, vilka tillsammans producera 538 miljoner kWh per år. 

Därefter följde ett intressant  besök i Laxens barnkammare, och för en del besök i kraftverket. 

Tack för intressanta föredragningar. 

 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

LAGANS VATTENRÅD 

 

                                                           
Ordförande…………………………………………     Sekreterare……………………………………………. 

                    Roland Gottfridsson                                                       Sekreterare Nils-Erik Linnér 

 

                    

Justerande…………………………………………. 

                 Lars-Ove Johansson 

 

 

 

 

  

 

 


