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Styrelsemöte 
den 29 april 2022 kl 9-12 
 

Plats:  Vetenskapshuset, Markaryd 
 

Deltagare: 
Roland Gottfridsson 
Eskil Svensson 
Juha Rankinen 
Mikaela Johnsson 
Conny Eskilsson 
Thomas Axelsson 
Berne Eliasson 
Henrik Jatkola 
Christer Gustafsson 

Lars-Ove Johansson 
 
Länsstyrelsen 
Agnes Fridell -Lst Halland 
Lisa Weimann - Ist Jönköping - Digitalt 
 
Mötesagenda 
 

1. Mötets öppnande 

Roland Gottfridsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Justerare 

Eskil Svensson valdes att justera protokollet. 
 

Info 

 
3. Vattenrådens dag, 27 - 28 september lunch till lunch, Göteborg och Säveån.  

Anmälan och program kommer senare, som skickas ut till styrelsen av sekreterare. 
 

4. Reducering av brunifiering - Blå Innovation workshop 14 juni em Tiraholm. 
Workshop 14 juni em planeras tillsammans med Lunds universitet. 
Föredragshållare: 
Emma Kritzberg - Lunds universitet, Clemens Klante - SWR, Antonia Liess - Högskolan i 
Halmstad. Christian Alsterberg - moderator Sydvatten. 
Inbjudna: Lagans vattenråd, Skogsstyrelsen, Region Halland - skog, Länsstyrelsen Halland, 
Kronoberg, Jönköping, kommuner, allmänhet, Nissans vattenråd. Inbjudan förbereds och 
skickas ut av Lunds universitet och Forskningsstation Bolmen. 
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5. Formas Blå Innovation - genomförande projekt 2023 

Kort information kring genomförandeprojektet där ansökan kommer att göras av Lunds 
universitet 2023. Kraven från Formas kommer att vara delaktighet och engagemang. Mer 
information kommer att skickas ut i samband med ansökan till Lagans vattenråd för beslut 
om eventuellt deltagande. 
 

6. Redovisning 2021 till Vattenmyndigheten gentemot bidrag. 
Kort information att redovisning gått in till Vattenmyndigheten. 
 

7. Planering inför 2022 dels för bidrag men också övrig planering. 
Kort information att ansökan för nytt bidrag gått in till Vattenmyndigheten. Sedan tidigare 
har det gått ut information via Länsstyrelsen att Vattenmyndigheten aviserat en sänkning 
av bidrag. Vid eventuell sänkning av bidrag kommer vattenrådet att anpassa sin 
verksamhet. En fråga från Länsstyrelserna till vattenrådet berörde ansökan där man sökt 
bidrag för tryckning av årsrapport trots att det finns med i det reviderade SRK 
programmet. Kassören bad om att få återkomma till Länsstyrelserna med förklaring. 
 

8. Världsvattendagen och Världsberättardagen 26 mars Ljungby 
Kort information om deltagandet på dagen i Ljungby med bra deltagande från 
allmänheten. 
 

9. Hemsidan, visning av Miljöbarometern. 
Sekreteraren informerade om kontakt med Miljöbarometern kring utvecklingsmöjligheter 
av vattenrådets hemsida. Exempelsidor som visades var: 
https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/ 
https://sollentuna.miljobarometern.se/vatten/ 
 
Där finns möjlighet att automatisera SRK data som går ut i grafer på hemsidan. 
Sekreteraren får i uppdrag att undersöka kostnaden för att utveckla detta. 
 
Länsstyrelsen informerade om att Medins nu matat in all data till den nationella 
databasen SLU MVM, där man kan hämta data för valda punkter, parametrar och tider, 
och även se diagram direkt i gränssnittet. Länsstyrelsen föreslår att länk till denna sida 
läggs på vattenrådets hemsida. Sekreteraren meddelar att detta kommer att läggas in på 
hemsidan. 
 

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

Forskarseminarium 17 - 18 maj. 
Kort information kring planerat forskarseminarium om brunifieringen som Högskolan i 
Halmstad håller i 17 - 18 maj på Tiraholm. Utdrag från seminariet kommer att presenteras 
vid ett styrelsemöte. 
 

11. Årsrapport SRK 2021 – Medins 

Medins har meddelat att de ligger bra i fas med årsrapporten för 2021 och de borde ha 
tryckta exemplar till årsmötet. 
 

 
 

https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/
https://sollentuna.miljobarometern.se/vatten/
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12. Info från Länsstyrelserna 

Det nya åtgärdsprogrammet för vatten ska prövas innan den 30 juni i år.  
Alla synpunkter som lämnats in kan man hitta på vattenmyndighetens hemsida, 
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-
forvaltningsperioden-2021-2027/samradssvar-2021-2027.html. 
 
Påminner om nätverkscafét som finns för vattenråden och där nästa träff är 9 juni. 
Sekreterare meddelar att man anmält sig för att få inbjudan till nätverkscafét och där 
framtida inbjudningar kommer skickas ut till styrelsen. 
 
Vattenrådens dag 27 - 28 september kommer handla om vattenrådens ekonomi och hur 
man kan organisera detta på olika sätt. 
 

Dialog & beslut 

 
13. Ny medlemsförfrågan 

Naturskyddsföreningen Hylte söker medlemskap. 
Beslut: Naturskyddsföreningen Hylte välkomnas som medlem i vattenrådet. 
 

14. Nyhetsblad juni/juli 2022? 

Beslut: Nyhetsblad ska ges ut till sommaren 2022. 
Förslag till artiklar: Rätt våtmark på rätt plats – Högskolan i Halmstad, Vaggeryd 
uppföljning kring utter projektet, rapport från informationsträffen Invasiva arter 24 maj, 
Jörnereds området – Natur- och friluftsliv, Formas Blå Innovation projektet – Lunds 
universitet, Murån och examensarbeten, Stora Mosse – Kävsjön Lst Jönköping. 
 

15. Årsmöte 20 maj 
Föreslaget High Chaparall. Christer Gustavsson undersöker möjligheten. 
Länsstyrelsen kommer att föredra revisionen av SRK programmet. 
 

Övrigt 
 
16. Murån 

Kort information från Forskningsstation Bolmen kring det projekt som pågår med 
mätningar längs med Muråns sträckning och den brunifieringspåverkan som Murån har 
på intaget i Skeen. Där pågår också två kandidat examensarbeten kring Murån från 
Högskolan i Halmstad. 
 

17. Sjögull 
information kring fynden och bekämpningen I Bolmen så här långt bra och inga nya fynd 
har gjorts. 
 
Laholms kommun arbetar med bekämpningen i ett projekt fram till 2024. Kontaktperson 
Elin Tallkvist. 
 
Hoksjön – Härån finns en stor spridning och Jönköping har beviljats ett LONA projekt som 
ska pågå i fem år för bekämpningen. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027/samradssvar-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027/samradssvar-2021-2027.html
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Frida Sundkvist på Lst Halland är den som jobbar med invasiva växter på Hallands sidan. 
 

18. Diskussion kring NAP och energiproduktion 
 

 

 
Markaryd 27 april 2022 
 
 
/Roland Gottfridsson – ordförande 
 
/Eskil Svensson - justerare 
 
/Juha Rankinen - sekreterare 


