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VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden 

 
Verksamhetsplan 2020 och budget 2019-2020 

 
 

Vattenrådsarbete 
 
Vattenrådet är en ideell och frivillig intresseförening som ska svara för lokal delaktighet och 
samverkan vid arbetet med EU:s vattendirektiv.  

Fler medlemmar 

För att bredda representationen i Vattenrådet och stärka ekonomin jobbar vi vidare med att 
försöka få fler medlemmar.  

Vattengrupper, projekt m.m. 

Vi fortsätter strävan med att initiera lokala vattengrupper eller delvattenråd. Problematiken 
kring ökad nederbörd, snabbare flöden och risk för översvämningar och andra negativa 
miljöeffekter, kan komma att få en ökad betydelse när det gäller initiering av 
Vattendragsgrupper och projekt.  

VATTENDAG 

En Vattendag öppen för allmänheten hålls under 2020. 

Information 

Vattenrådet skall vara aktivt i olika sammanhang och presentera verksamheten. Hemsidan 
som uppgraderats av Vattenmyndigheten under 2019 skall successivt utvecklas och hållas 
aktuell. Pressmeddelanden skickas ut vid behov. Vattenrådets sekreterare tillhandahåller 
informationsmaterial och svarar på frågor om åarna och Vattenrådet.  

Remisser och yttranden 

Vattenrådet skall fungera som remissinstans för Vattenmyndigheten och länsstyrelsen. I vissa 
fall även i samband med tillståndsprövningar av ärenden som berör verksamhetsområdet.  

Vattenrådens Dag 

Vattenrådet ska vara representerat på Vattenrådens Dag som anordnas av Vattenmyndigheten 
i Västerhavets vattendistrikt. 

Rådsstämma 

Rådsstämman hålls årligen före utgången av maj och om möjligt hos någon av rådets 
medlemmar som efter mötet får presentera sin verksamhet. 
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Miljöövervakning 
 
Gällande recipientkontrollprogram som fastställts på stämman 2016 ska genomföras. 
 
Målsättningen med recipientkontrollprogrammet är att det utgör en del av miljöövervakningen 
i länet och att resultaten ska: 
 
 utgöra den kontroll som Vattenrådets medlemmar enligt miljöbalken är skyldiga att 

utföra med anledning av sina utsläpp av avloppsvatten.  
 

 beskriva och följa tidsmässiga förändringar i Lidans, Nossans, Sjöråsåns, 
Mariedalsåns och Öredalsåns miljötillstånd. 
 

 utgöra underlag för statusklassning enligt EU:s vattendirektiv och övervaka 
efterlevnaden av gällande miljökvalitetsnormer.  
 

 kvantifiera ämnestransporter och bidrag från föroreningskällor.  
 

 beskriva föroreningsbelastningens effekter på vattenmiljön.  
 

 relatera miljötillståndet och utvecklingen med hänsyn till punkt- och diffusa utsläpp 
samt markanvändningen och vattenregleringar i avrinningsområdet.  
 

 Tillståndet skall också kunna relateras till förhållandena i mer opåverkade områden 
samt till resultat från kommunala och lokala undersökningar.  
 

 ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.  
 

 vara till hjälp vid uppföljning av regionala och kommunala miljömål. 
 
De undersökningar som genomförs i Vattenrådets regi finns i recipientkontrollprogrammet för 
Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden. Programmet och mer information om de 
undersökningar som görs ska finnas på vår webbplats eller erhållas från sekreteraren. 
Analysresultaten finns även tillgängliga på EUROFINS hemsida där resultat, serier, trender 
kan laddas hem. Inloggningsuppgifter kan erhållas av sekreteraren. Resultatet av 
undersökningarna kommer att rapporteras på rådsstämman 2021 och i årsrapporten.  
 
Nedanstående regionala tilläggsmål som finns med i vårt recipientkontrollprogram ska följas 
upp. 
 
Minskad transport av näringsämnen i vattendrag 
Mål:  
År 2020 ska transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och 
Vänermynnande vattendrag vara minskande jämfört med referensperioden 2009- 
2015. 
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Under 2020 genomförs följande undersökningar: 
  

 Vattenkvalitetsundersökningar i vattendragen Lidan, Nossan, Sjöråsån och 
Mariedalsån. Vattenkemiska provtagningar i sjöekosystemen Dättern, Sämsjön, 
Sjötorpasjön, Ämten och Vristulven. 

 
 Vattenföringar och beräkningar av växtnäringstransporter med transportberäkningar 

och utvärdering. 
 

 Beräkningar av referensvärde för fosfor -kalcium, magnesium och klorid. 
 

 Kiselalgsundersökningar 
 

 Bottenfaunaundersökningar i rinnande vatten. 
 

 Bottenfaunaundersökningar i Dättern. 
 

Specialprojekt 

Flera specialprojekt är möjliga att välja för 2020 t.ex.  
 

 e-DNA 
 

 Uppföljning av ”Miljögifter i biota” 
 

 Vattendragsvandringar. 
 

 Återinventering av vattenväxter i Lidan. 
 

 Makrofyter i sjöar och/ellervattendrag. 
 

 Rödlistade arter. 
 

 Stormusslor. 
 

 Sammanställning av verksamheten i Vattenrådet VST 1957-2018.  

Årsrapport 

De undersökningar som utförs under 2020 kommer att rapporteras i digital årsrapport. 
Upphandlad konsult levererar årsrapporten innan rådsstämman 2021. 
 
ÖVRIGT 

Ekonomisk förvaltning 

Vattenrådets ekonomi förvaltas av Monica Gregner, Falköpings kommun. 
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2018 2019 2020
RESULTAT

INTÄKTER

Avgifter från medlemmarna 315 342 kr              429 189 kr              281 877 kr              

Bidrag från Vattenmyndigheten 60 000 kr                 85 000 kr                 85 000 kr                 

Bidrag till VATTENDAG -  kr                        -  kr                        -  kr                        
Ränta -  kr                       -  kr                       -  kr                       

Summa intäkter 375 342 kr               514 189 kr               366 877 kr               

VATTENRÅD KOSTNADER

Vattenrådsarbete/kurser/konferenser 28 149 kr-                 50 000 kr-                 50 000 kr-                 
60-årsjubileum -  kr                        -  kr                        
Möteskostnader 1 369 kr-                   7 000 kr-                   7 000 kr-                   
Samordnare 123 650 kr-               170 000 kr-               170 000 kr-               
Ekonomiansvarig/Kassör 15 031 kr-                 21 000 kr-                 21 000 kr-                 
Vattendagen 37 623 kr-                 50 000 kr-                 50 000 kr-                 
Vänerns vattenvårdsförbund 500 kr-                       500 kr-                       500 kr-                       
Arvoden 41 323 kr-                 62 000 kr-                 62 000 kr-                 
Övriga  poster 1 126 kr-                   3 000 kr-                   3 000 kr-                   
Fiskundersökning enligt kontrollprogram 46 875 kr-                 100 000,00 kr-         
Specialundersökning 87 500 kr-                 87 500 kr-                 
Summa 295 646 kr-              551 000 kr-              451 000 kr-              

RESULTAT 79 696 kr                 36 811 kr-                 84 123 kr-                 

Ingående eget kapital 458 511 kr       538 207 kr       501 396 kr        

Utgående eget kapital 538 207 kr              501 396 kr              417 273 kr              

 Intäkt från medlemmar 2019 är 762 969 kr
Sökt bidrag är 85 000:-

UNDERSÖKNINGSKOSTNADER KOMBO

Recipientkontroll Medins* med förmodat index fr 2018 202 895,00 kr         105 886,00 kr         265 000,00 kr         
Recipientkontroll EUROFINS AB* 232 427,00 kr         227 894,00 kr         234 319,00 kr         

435 322,00 kr 333 780,00 kr 499 319,00 kr  

Total avgift 2019 är 762 969 kr  exkl. bidrag. Mellanskillnaden med undersökningskostnaden avdragen är 429 189:
Vattenrådets intäkt, se ovan under Intäkter.

Faktureras direkt till medlemmarna av VATTENRÅDET 315 342,00 kr         429 189,00 kr         281 876,53 kr         

BUDGET 2019-2020 samt resultat 2018


