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Styrelsemöte 
den 26 mars 2021 
 
Plats: 
Teams 13.00-15:00 

 
Närvarande:  
Roland Gottfridsson 
Eskil Svensson 
Juha Rankinen 
Berne Eliasson 
Helen Johansson 
Mikaela Jonsson 
Thomas Axelsson 
Conny Eskilsson 
Christer Gustafsson 
Lars-Ove Johansson 
Linda Parkefelt 
Pär Johansson 
Matilda Henriksson 
Stefan Widerberg 
 
August Bjerkén – gäst - doktorand Sydvatten 
 
Anteckningar 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden Roland Gottfridsson öppnade mötet. 
 

2. Justerare 
Till sekreterare för mötet valdes Juha Rankinen. 
Att justera protokollet valdes Eskil Svensson 
 

Information 
3. Nuläge revision SRK 

Går enligt plan dvs arbetet bör vara klart april och upphandling påbörjas maj med hjälp av 
Ljungby kommun. 
 

4. Hemsida 
Arbete med att uppdatera hemsidan med information är påbörjat och där prioritet är att 
lägga in nytt material först och sedan lägga in äldre material. 
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5. Ansökan samverkansbidrag 15 april. 
Ansökan är på gång och kommer att skickas så fort som möjligt ut till styrelsen för 
kommentarer innan det skickas in. 
 

6. Rapport Kvarnasjö projektet 
Eskil informerade om att provtagning avslutats och rapport skrivits av Länsstyrelsen 
Jönköping. Där finns förhöjda värden av metaller i hela Storån, men ej stor transport ut i 
Bolmen. Mängden metaller ökar nedströms Storån. Där finns flera föroreningskällor på 
vägen. Projektet kan avslutas. Forsheda sticker ut med stora utsläpp vilket är en 
tillsynsfråga hos Länsstyrelsen och kommunen. 
Möte inplaneras i Kvarnsjö projektgrupp för uppföljning av projektet. 
 

Diskussion 
7. Öka medlemstalet 

Diskussion kring hur vi kan öka medlemstalet. Alla är inte medlemmar i vattenrådet trots 
att de ingår i SRK. Torvmossarna har sina egna kontrollprogram och inte medlemmar i SRK 
eller vattenrådet. Frågan har tagits upp med Länsstyrelserna. 
Önskemål är att all data från mätningar som tas i Lagans avrinningsområde borde kunna 
göras tillgängliga på vattenrådets hemsida och tas med årsrapportens analys för ev 
justeringar i SRK. 
Kommunrepresentanterna tar reda på vilka provtagningar som görs av kommunerna och 
om detta är något som kan läggas ut eller länkas på Lagans vattenråds hemsida. 
 
Där är ökat intresse för webbinarier och ett utbildningsinslag vore för vattenrådet att 
hålla ett webbinarium? 
 

8. Mer projektdeltagande 
I samband med bidragsansökan, där projektdeltagande är en punkt som efterfrågas, bör 
Lagans Vattenråd öka sitt projektdeltagande och där vattenrådet inte behöver vara 
initiativtagare i projekten utan det räcker att vara medsökare. Vi bör vara mer observanta 
kring projekt där vattenfrågan finns med. 
 

9. Förslag vattenförvaltningsplan. åtgärdsprogram, miljökvalitetsnorm 2021 - 2027 – 
synpunkter senast 30 april. 
Diskussion kring förvaltningsplanen där det finns mycket kring vad som ska göras men där 
det finns brist på information kring åtgärder som redan gjorts.  
När det gäller vattenkraften så arbetas det på åtgärdsplaner och där domstolar kommer 
att döma utifrån det material som kommer in. 
Det är viktigt att Lagans vattenråd lämnar in sina synpunkter och beslutet är att 
synpunkter lämnas in till Juha senast 10 april.  AU ställer samman för kommentarer av 
styrelsen innan det skickas in senast 30 april. 
 

Diskussion & beslut 
10. ”Fondering” av pengar för framtida utökade mätningar 

Förslag att 100 000 kr/år läggs undan för framtida utökade mätningar.  
Beslut taget av styrelsen. 
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11. Nyhetsblad enbart digitalt 

Beslut enbart digitalt? Juha tar reda på kostnaden för föregående utskick och återkommer 
till styrelsen. 
 

12. Mötesplan för 2021 
Årsmöte digitalt 28 maj kl 13.00-15.00 
Styrelsemöten 7 maj kl 13.00-15.00, 3 september Gnosjö kl 9.30-12.00 (fysiskt), 26 
november kl 9.30-12.00 (fysiskt). 
 

13. Ytterligare en person till valberedningen 
De är 4 personer, där saknas en person. Sven Jansson, Markaryd, läggs som förslag och 
Roland kontaktar honom. 
 

Övrigt 
14. August Bjerkén – doktorand Sydvatten 

August är Sydvattens nya industridoktorand på Lunds universitet. Kommer titta på yt- och 
grundvatten som finns inom Lagans avrinningsområde. Kommer att samla och utveckla en 
Interaktiv delning av data, uppgifter av vattendomar, berggrund i formen som GIS 
underlag. Vill stärka kunskapen om Lagans avrinningsområde. August kommer också titta 
närmare på vattenråd och få en tydligare roll i vattenförvaltningen. 
 

15. LONA – våtmarker/markanvändning, Högskolan i Halmstad, Forskningsstation Bolmen, 
Smålands Sjörike, Lagans vattenråd 
Genomgång av projektet som ska pågå till och med december 2022. 
 

16. Västerhavsvecka 7 -- 15 augusti 2021 
Ambition att vara med, aktiviteter? Återkommer mer om detta på maj mötet. 
 

17. Destination Småland vill ev bli medlem. 
Välkomna!  
Beslut taget! Juha tar kontakt för genomförandet. 
 

18. Sammanställning av provtagningar sedan 1955 – förslag från Roland. Tas med presidiet. 
Rapport kring Bolmen har gjorts av Anna Borgström, doktorand Lunds universitet och 
kopplad till Sydvatten och forskningsstationen. Struktur och arbetssätt finns som kan 
göras för hela Lagan. Förslag till examens arbete för Lunds universitet och Högskolan i 
Halmstad. 
 

 
Lagans Vattenråd 26 mars 2021 
 
Ordförande   Sekreterare 
/Roland Gottfridsson  /Juha Rankinen 
 
Justerande 
/Eskil Svensson 

 


