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Styrelsemöte 
den 26 november 2021 
 

Plats: Ljungby Arena kl 9.30-12 
 

Anmälda: 
Roland Gottfridsson 

Eskil Svensson 
Juha Rankinen 
Christer Gustafsson 
Niels Sörensen 
Lars-Ove Johansson 
Mikaela Johnson 
Stefan Widerberg 
Kent Danielsson 
Berne Eliasson 
Helén Johansson 
Pär Jonsson 

Thomas Axelsson 
Elisabeth Happel – Lst Halland 
 
Via Länk: 
Monica Andersson – Lst Kronoberg 
Carin Lundqvist – Lst Jönköping 
Hanna Johansson Palm – Hållbarhetsstrateg Ljungby kommun 
 

Mötesagenda 
 

1. Mötets öppnande 

Roland öppnar mötet med presentations runda 

 
2. Justerare 

Eskil Svensson. 
 

3. Nuläge revision och upphandling SRK 

Revision klar och förändringarna finns i en separat fil. 
Upphandling för SRK är ute via Tendsign. Planen är att teckna kontrakt för SRK 
programmet i början av januari. 
 
Förslag att AU tar beslut kring anbud. 
Styrelsen delegerar beslutet till AU, men undantag om där uppstår stor höjning av 
kostnader kallas styrelsen in för extra möte. 
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Andelstal förändringar tas vid nästa styrelsemöte. 
 
Juha skickar ut anbudshandlingar till styrelsen och när anbuden inkommit går även dessa 
ut till styrelsen. 
 

4. Nyhetsblad 

Planen är att den ska tryckas i december, både som tryckta och digitala som skickas ut till 
styrelsen och andra intressenter. 
 

5. Lagans Vänner 
Ingen respons från förslag till möte, försök görs vidare framåt. 
 

6. Södra Bolmen Vattenskyddsområde 

Fastställt oktober, gäller från och med november. 
En fastighetsägare har överklagat, där Regeringen överprövar. Lst Kronoberg har ännu 
inte fått någon respons. 
 
Statkraft vid Skeen har haft en del synpunkter kring vattenskyddsområdet och efterfrågar 
mer information. 
 

7. LONA projekt – Rätt våtmark på rätt plats – Högskolan i Halmstad & Smålands Sjörike. 
Arbetet har påbörjats och förväntas pågå under ca 1,5 år. 
Mikaela Johnson påpekar att det är viktigt med markägarkontakter och det är något som 
finns i projektplanen. 
 

8. Invigning 7 dec Campus Ljungby. 
Info utskickat. 
 

9. Kommunernas representation i Lagans vattenråd – tjänstemän som jobbar med vatten- 
& miljöfrågor. 
Hur får vi informationen från Lagans Vattenråd att gå vidare inom kommunerna och deras 
arbete. 
 
Dialog kring hur vi kan arbeta vidare. 
Vi måste synas och ha en bra dialog. Viktigt att vi har med tjänstemännen som jobbar 
med frågorna. Tjänstemän sinsemellan kan träffas. 
 
Förslag att bjuda in tjänstemän från kommunerna vid något styrelsemöte? 

Hemsidan behöver uppdateras och arbete påbörjat. 
 
Förslag från Mikaela J - Värdefullt att träffa miljöstrateger för erfarenhetsutbyte. Bjuda in 
strateger, VA folk mm till ett möte för info utbyte. 
 
Förslag att nyhetsbrev och protokoll kan gå vidare inom organisationen. 
 
Beslut: Namn eller funktion skickas till Juha för utskick av nyhetsbrev och protokoll. 
Juha lägger även till uppmaning i meddelandet att skicka vidare till berörda intressenter. 
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AU tittar på lämpligt möte för informationsträff med tjänstemän. 
 

10. LOVA bidrag 2022 

Information kring LOVA bidrag. Ansökan ska vara inne: 
31 januari Kronoberg/Halland & 28 feb 2022 Jönköping 
 
Bidrag ges till: 
• minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön (90%) 
• minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar, så kallad internbelastning 
(80%) 
• minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön (80%) 
• att på annat sätt nå en god ekologisk status (80%) 
 
Får ej vara påbörjade projekt. 
 
Kommuner och föreningar kan söka. Projektsida kan hittas på HAVs hemsida. 
 

11. Planering inför 2022 

Styrelsemöten 2022 

18 mars kl 9 

29 april kl 9 Studiebesök 

26 augusti kl 9 

2 december kl 9 

 
Årsmöte 

20 maj kl 9 

 
Möjliga aktiviteter 
Skogens vatten - studiebesök 

Vattenkraftverk - studiebesök 

 
12. Info från Länsstyrelserna 

Jönköping – informerar om LOVA, nya åtgärdsprog dec annars prövning regeringen, 
Kvarnasjön. Ökad provtagning Forsheda - kommunen? 

Carin Jkpg slutar Lst, Lisa Weimann el Anna Langheller? 

 
13. Övrigt 

 
FORMAS Blå Innovation 

Godkänt projekt Lunds universitet. 18 månader 1.5 miljon. 
 
Kommunikation - diskussion 

Vilka är våra målgrupper? Vilka riktar vi oss emot? 

Kan upplevas att där är en fokus på Bolmen området, vi behöver utöka det så det gäller 
hela Laganområdet. 
Förmedla vattendirektivet - svårt att överblicka och komplicerat att kommunicera 
vattenåtgärder. Samråd Lst och Vattenmyndigheter, beslut i dec om åtgärdsprogrammen. 
 
Lst meddelar att det är bara att boka om man vill ha info kring åtgärdsprogrammen och 
klassningen. 
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Lagans Vattenråd var ute i kommunstyrelserna tidigare, men något som försvunnit. 
 
NAP - Mörrum pågår. Vad händer? 
Mer information efterfrågas från Lst. 
 
Halmstad/Laholm - Bolmen 

Ansluta sig till Sydvattens vattendom - Bjuda in VD på LBVA för dialog. 
 
Stort uttag, bevattningsvatten, från olika verksamheter förutom energiproduktion  
Vad gäller för anmälningsplikt för vattenuttag?  
Elisabeth H Lst Halland kollar upp detta och återkommer. 
 
Strandskyddet och förändringar - hur påverkar det Lagan? Vattendrag med strandskydd. 
Diskussion kring förändringarna i strandskydd med Lst. 
 
Räddningstjänsterna Hylte, Laholm mm - Statkraft 
Statkraft informerar kring dammar. 
Klassningar på dammar - farlig verksamhet, bättre kommunikation efterfrågas med 
kommuner kring bygglov i närheten av kraftdammar. Förstärkning av dammar pågår.  
Syftet med dammar är att jämna ut flöden. 
 
Stora Mosse - Kävsjön - Christer G - Info 

Höja sjön 97 cm, ta död på växtlighet. Få gräsöar att flyta. Efter det sänka det igen. Ska 
ske i närtid. Klubbat och klart i kommunen. 
 
Vattenrådets dag 10 dec  
Göteborg, går via länk. Juha skickar ut den igen. 
 
Uttertrappor - Vaggeryd – info 
Information kommer att finnas i det nya numret av nyhetsbladet. 
 
Invasiva arter i Lagan?  
Undersök vidare med Lst – Juha kollar upp detta. 
 

Till nästa möte 

- Södra Bolmens Vattenskyddsområde - info Lst Kronoberg. 
 
 
Ljungby Arena 26 nov 2021 
/Roland Gottfridsson - Ordförande 

 
Vid datorn 
/Juha Rankinen – sekreterare/kassör 
 
Justerare, 
/Eskil Svensson - vice ordförande 
 

 


