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Styrelsemöte - Mötesanteckningar 
den 18 mars 2022 kl 9-12 
 

Närvarande: 
Eskil Svensson 
Juha Rankinen 
Stefan Widerberg 
Christer Gustafsson 
Berne Eliasson 
Helén Johansson 
Niels Sörensen 
Pär Jonsson 

Lars Ove Johansson 
 
Thomas Axelsson - digitalt 
 
Länsstyrelsen 
Marie G Andersson – digitalt 
Agnes Fridell - digitalt 
Anna Langhelle – digitalt 
Monica Andersson – digitalt 
Camilla Bernhardsson - digitalt 
 
Inbjudna gäster 
August Bjerkén – Sydvatten/Lunds universitet 
Christian Alsterberg - Sydvatten 
 

Mötesagenda 
 

1. Mötes ordförande 

Vice ordförande, Eskil Svensson, hälsar alla välkomna 

 
2. Justerare 

Berne Eliasson vald. 
 

3. Christian Alsterberg, forskningsledare Sydvatten, - fd projektsamordnare Kävlingeåns 
vattenråd 

Christian Alsterberg informerar om Kävlingeåns organisation och arbetssätt (PDF 
presentation bifogad). 
Fortsatt diskussion kring vattenrådets arbete och hur man ska kunna utveckla det för 
framtiden. 
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Info 
4. Resultat revision och upphandling SRK 

Tack vare Länsstyrelserna och Sydvatten kunde en revision och upphandling genomföras 
med en liten försening som inte påverkade kontinuiteten i SRK mätningarna. Medins vann 
upphandlingen och nytt avtal har upprättats som löper i två år (2023-12-31) med 
möjlighet till förlängning ytterligare två år, varefter ny upphandling måste genomföras. 
 

5. Ändring SRK program 

Waggeryds Cell har flyttat sitt utlopp till Lagans huvudfåra och därmed är punkten 930, 
Stödtorpsån, flyttad nedströms, till punkt 41 där provtagning kommer att ske 12 ggr/år. 
Medins kontaktad och ingen kostnadsökning för att genomföra ändringen. 
 

6. Nyhetsblad dec 2021 

Nyhetsbladet är skickat digitalt där epost adresser finns och utskick via post pågår. 
 

7. Lagans Vänner 
Inga nya besked. 
 

8. Vattenrådets dag 10 dec 2021 

Inget deltagande från Lagans vattenråd. 
 

9. Världsvattendagen och Världsberättardagen 26 mars Ljungby 

Information delgavs kring eventet i Ljungby vecka 12 och 26 mars. 
 

10. Västerhavsveckan 6-14 augusti 
Beslut tas med i respektive organisation. 
 

11. Ekonomi 
Prel resultat: Intäkter (Bidrag, Medlemsavg, SRK) 1 375 111 kr. Utgifter 1 145 750 kr. 
Resultat 229 361 kr. 
Kassa i dagsläget: 857 749 kr (Medins ca 600 000 kr innan nästa SRK avgift gått ut) samt 
sparkonto 100 000 kr. 
 

12. Hemsidan 

Sekreteraren informerar att arbetet äntligen har kunnat påbörjas, men mycket arbete 
återstår. 
 

13. Rådslag Kattegatts kustvattenråd – Tema vattenpedagogik 29 april 9.30-14.30 Hotell 
Rivera strand Båstad. Anmälan senast 11 april. 
Inbjudan skickas ut av sekreterare till styrelsen och medlemmar, där epost adress finns. 
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14. Projekt 

LONA – Rätt våtmark på rätt plats – Högskolan i Halmstad, Smålands Sjörike 

Mätningar pågår. Mätningar leds av Jasmin Borgert och Antonia Liess på Högskolan i 
Halmstad. 
 
FORMAS Blå innovation – Lunds universitet, Teknisk geologi 
En workshop planeras inom projektet 20-21 april/12-13 maj/17-18 maj alternativt i juni. 
Plats Tiraholms hotell. Workshopen kommer att ge kunskapsläget kring brunifieringen, 
läget i Bolmen, ev effekter av brunifiering utifrån mesokosmförsök som genomfördes 
2021 på Forskningsstation Bolmen tillsammans med Lunds universitet och Högskolan i 
Halmstad. Workshopen kommer sedan att diskutera samverkan kring ansökan för 
Genomförande projekt 2023 till Formas – Blå innovation. 
Sekreteraren har haft ett möte med FORMAS kring fortsättningen och de krav som 
kommer att ställas för ansökan kring delaktighet, engagemang och åtgärdsprojekt. 
Medfinansiering krävs (Tid). 

 
15. August Bjerkén, doktorand Sydvatten/Lunds universitet –  

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde 

August presenterade sitt arbete kring framtagandet av en dynamisk vattenbalans. 

GIS-karta över Lagans avrinningsområde med grundvatten och ytvatten. 

Tanken är att ta fram visuellt verktyg och server för öppen data kring Lagans 
avrinninngssystem. 

 

16. Vattenatlas.se – Christian Alsterberg 

Presentation av vattenatlas.se 

Bör utredas vidare för kostnader. 
 
Länsstyrelsen lyfter sekretessfrågan framför allt med tanke på världsläget.  
Experter behöver kopplas in. Frågan tas upp för vidare diskussion vid nästa möte. 
 

17. Info från Länsstyrelserna 

Information från vattenmyndigheten kring planen att sänka bidragsdelen till vattenråden. 
Styrelsen skickar med Länsstyrelsen en muntlig protest och AU sätter ihop en skriftlig 
protest för inskick. 
 
Lst Jönköping  
Meddelar att ersättare för Karin sätts in i Kvarnasjö projektet. 
Meddelar att man ser över vattenförekomsterna i VISS, sjöar och vattendrag under året. 
Sjöar blir egna vattenförekomster. 
 
Det nya åtgärdsprogrammet ska prövas fortfarande med de nya beslutade 
miljökvalitetsnormerna. 
 
 
 

  

http://vattenatlas.se/
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Lst Kronoberg 
Camilla Bernhardsson är ny kontakt för samverkan med vattenrådet. 
För Bolmens vattenskyddsområde har en markägare överklagat, och ärendet har gått till 
regeringen. Förlängd tid för synpunkter. Ingen respons ännu från regeringen. 
 
Lst Halland 

Webbinarium - Dagvatten möter jordbruken. 1 april. 
Liselott Tappel är ny kontaktperson, ersättare Marie Andersson, för samverkan med 
vattenrådet. 

 
Dialog & beslut 

18. Andelstal förändringar (bifogat Andelslista 2020) 
Finansiering behöver beredas inför årsmötet. 
 

19. Sulfat från L3 till L1 – Ny 2022 03 04 Lst Jkpg 

Nyhetsblad till vattenråden via beredningssekretariatet har informerat om att sulfat kan 
komma att inkluderas i formel för klassning av näringsämnen i sjöar och vattendrag. Det 
kan innebära att sulfat behöver lyftas från L3 till L1 på alla vattendragspunkter i SRK 
programmet alternativt att urval kan göras i punkter där det finns högre näringshalter. 
Sekreteraren har undersökt kostnadsökningen med Medins och de meddelar att lyfta 
sulfat från L3 till L1 till alla vattendragspunkter innebär en kostnadsökning på ca 10 000 
kr/år från dagslägets ca 4 000 kr/år. 
 
Beslut: Lagans vattenråd inväntar beslut och undersöker fram till årsstämman hur den 
framtida kostnadsökningen ska fördelas inom SRK programmet. 
 

20. Redovisning 2021 till Vattenmyndigheten gentemot bidrag (bifogat Rapport 2020) 
Genomförda aktiviteter 2021: 
Styrelsemöten & årsmöte, AU möte, LONA, Formas Blå innovation, 6e juni Tiraholm, 
Bolmendagen Tiraholm, Revision SRK, Upphandling SRK, Uppdatering hemsida pågår. 
Sekreteraren skickar ut förslag till styrelsen för återkoppling och godkännande innan 
inskick den 15 april. 
 

21. Planering inför 2022 dels för bidrag men också övrig planering (bifogat Ansökan 2021) 
Vad ska vi genomföra förutom styrelsemöten, AU möten och årsmöte? Sekreteraren 
skickar ut förslag till styrelsen för återkoppling och godkännande innan inskick den 15 
april. 
 

22. Nyhetsblad 

Under pandemin har ett nummer getts ut per år. Frågan är om vattenrådet ska fortsätta 
med ett nummer eller återgå till två nummer per år? 
Beräknad kostnad per nr: 10 000 kr exkl porto (ca 26 kr/utskick x 100) ca 2 600 kr. Totalt 
ca 25 000 kr.  
Beslut: Lagans vattenråd fortsätter ge ut nyhetsbladet med 2 nummer/år. 
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Övrigt 
23. Interreg Skogsstyrelsen 

Sekreteraren informerar efter ett möte med Skogsstyrelsen att de ämnar söka Interreg 
medel och där krav på vattenfrågor och åtgärder lyfts. 
 
Partnermöte Forskningsstation Bolmen 

Sekreteraren informerar att Forskningsstation Bolmen genomfört, 10 februari 2022, ett 
partnermöte och en fråga som inkom är om Lagans vattenråd vill vara partner mer 
formellt? 
Beslut: Lagans vattenråd ansöker om partnerskap till stationen. 
 
Interreg Blå Transition – Lunds universitet 
Ansökning pågår. Pilotområden Vomb & Bolmen, tillsammans med Lunds universitet och 
Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Danmark.  
Beslut: Lagans vattenråd stöttar ansökan. 
 
Invasiva arter Lagan 

Digitalt mote Invasivar arter i anslutning till vatten: Datum och tid för mötet: 2022-05-24, 
kl. 18:00 – 19:30. Inbjudan skickas ut till styrelsen av sekreterare. 
 
Samrådsmöte för Naturvård 
18 maj kl 13-16 Ullareds-Flädjes golfbana. Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer. 
Inbjudan skickas ut till styrelsen av sekreterare. 
 

24. Nästa möte 29 april kl 9-12.30, Vetenskapshuset Markaryds kommun med studiebesök 
på störodlingen Aros (Arctic Roe of Scandinavia) direkt på morgonen innan mötet. 
 

 
Tiraholm 2022-03-18 
 
/Eskil Svensson – vice ordförande 
 
/ Berne Eliasson - justerande 
 
/Juha Rankinen – sekreterare 


