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VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden 

 
Verksamhetsplan 2022 och budget 2021-2022 

 

Vattenrådsarbete 

 

Vattenrådet är en ideell och frivillig intresseförening som ska svara för lokal delaktighet och 

samverkan vid arbetet med EU:s vattendirektiv.  

VATTENSAMORDNARE – LOVA-projekt 

Vattenrådets anställda vattensamordnare ska fortsätta genomförandet av vårt pågående 

LOVA-projekt, ”Utveckling av lokalt åtgärdsarbete och mellankommunalt vattenvårdsarbete 

inom Vänerns sydöstra tillflöden”. Inom projektet arbetar vi med att initiera lokala 

vattengrupper och delvattenråd. Fokus ligger på minskad övergödning och att successivt 

förbättra vattendragens vattenkvalitet, minska belastningen av näringsämnen till 

Vänervikarna, bidra till klimatsmarta vattenrelaterade lösningar samt förbättra 

förutsättningarna för vattnets biologiska mångfald. Under 2022 ska vattensamordnaren och 

Vattenrådet vara delaktigt i praktiska åtgärder för minskad övergödning inom 

verksamhetsområdet.  

 

Under året kommer den nya mellankommunala gruppen av tjänstemän att fortsätta utvecklas 

liksom den grupp som består av åtgärdssamordnare i regionen. Samarbetet med länsstyrelsen 

kommer också att utvecklas vad gäller åtgärdsarbete inom verksamhetsområdet. Pilotprojekt 

inom utvalda delavrinningsområden och i samarbete med medlemskommun/er ingår också i 

planeringen.  

 

Under året kommer samordnaren även delta i studiedagar för åtgärdssamordnare för att lära 

sig hur andra samverkar samt bidra till att temadagar för markägare för att öka lokal 

samverkan arrangeras. 

VATTENDAG 

En Vattendag öppen för allmänheten med aktuellt tema hålls under 2022.  

Fler medlemmar 

För att bredda representationen i Vattenrådet och stärka ekonomin jobbar vi vidare med att 

försöka få fler medlemmar.   

 

Workshops 

Workshops eller andra aktiviteter arrangeras i syfte att utveckla Vattenrådet, att ge 

medlemmarna fördjupade kunskaper om rådet och rådets verksamhet både internt och externt. 

 

Kunskapsförsörjning 

Vattenrådet strävar efter att aktivt följa med i samhällsutvecklingen och följa de 
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vattenrelaterade miljöfrågor som finns genom att delta på kurser, konferenser och tematiska 

utbildningsdagar. 

 

Grundvatten 

Vattenrådet blir allt bättre på att beakta frågan om vårt grundvatten inom verksamheten. I 

samband med framtagande av nytt recipientkontrollprogram diskuteras grundvattenfrågan. 

Information 

Vattenrådet skall vara aktivt i olika sammanhang och presentera verksamheten. Särskilda 

informationsinsatser gentemot medlemskommunerna görs under året. Hemsidan som 

uppgraderats under 2021 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. 

Miljöövervakning 

 

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. 
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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 kan erhållas från sekreteraren. 

Analysresultaten finns även tillgängliga på Eurofins hemsida där resultat, serier, trender kan 

laddas hem. Även på SLU:s hemsida under miljödata.slu.se finns våra resultat att hämtas hem. 

 

Under 2022 genomförs följande undersökningar: 

  

 Vattenkvalitetsundersökningar i vattendragen Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån 

och Öredalsån. Vattenkemiska provtagningar i sjöekosystemen Dättern, Sämsjön, 

Sjötorpasjön, Ämten och Vristulven. 

 

 Vattenföringar och beräkningar av växtnäringstransporter med transportberäkningar 

och utvärdering. 

 

 Kiselalgsundersökningar. 

 

 Bottenfaunaundersökningar i Dättern. 

 

Specialprojekt 

Enligt förslag till budget pausas våra specialprojekt. Om möjligheter att söka extra bidrag till 

detta finns emellertid flera specialprojekt att välja för 2022 t.ex.  

 

• Projekt knutna till våra LOVA-aktiviteter. 

• e-DNA-analyser. 

• Uppföljning av ”Miljögifter i biota” 

• Återinventering av vattenväxter i Lidan. 

• Makrofyter i sjöar och/ellervattendrag. 

• Rödlistade arter. 

• Stormusslor. 

• Sammanställning av verksamheten i Vattenrådet VST 1957-2021.  

 

NYTT recipientkontrollprogram 

Ett nytt recipientkontrollprogram ska fastställas på rådsstämman. Kontrollprogrammet startar 

vid årsskiftet 2022/2023.  

Årsrapport 

De undersökningar som utförs under 2022 kommer att rapporteras i digital årsrapport. 

Upphandlad konsult levererar årsrapporten innan rådsstämman 2023. 

 

ÖVRIGT 

Ekonomisk förvaltning 

Vattenrådets ekonomi förvaltas av Monica Gregner, Falköpings kommun. 
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2020 2021 2022 2023

RESULTAT

INTÄKTER

Avgifter från medlemmarna 273 008,00 kr           439 106 kr                351 167 kr               350 000 kr       

Bidrag GÖTENE kommun - Inventering av vandringshinder 30 000,00 kr             

Bidrag från Vattenmyndigheten 60 000,00 kr             85 000 kr                  85 000 kr                 85 000 kr         

BIDRAG VATTENSAMORDNARE periodiserat 43 mån 47 422,00 kr             569 064 kr                569 064 kr              569 064 kr       

Summa intäkter 410 430 kr                1 093 170 kr             1 005 231 kr            1 004 064 kr    

VATTENRÅD KOSTNADER

Vattenrådsarbete/kurser/konferenser -  kr                         30 000 kr-                   20 000 kr-                 30 000 kr-          

Möteskostnader/fika 2 649,00 kr-               10 000 kr-                   10 000 kr-                 10 000 kr-          

Samordnare 212 127,50 kr-           230 000 kr-                230 000 kr-               230 000 kr-       

Ekonomiansvarig/Kassör 19 250,00 kr-             25 000 kr-                   25 000 kr-                 25 000 kr-          

Vattendag -  kr                         30 000 kr-                   30 000 kr-                 30 000 kr-          

Workshop -  kr                         -  kr                         -  kr                        -  kr                

Vänerns vattenvårdsförbund 500,00 kr-                   500 kr-                        500 kr-                       500 kr-               

Arvoden/ förlorad arbetsförtjänst 53 337,50 kr-             62 000 kr-                   62 000 kr-                 62 000 kr-          

Övriga  poster 2 393,80 kr-               5 000 kr-                     5 000 kr-                   5 000 kr-            

Projekt - Inventering av vandringshinder 155 000,00 kr-           -  kr                         -  kr                        -  kr                

Fiskundersökning enligt kontrollprogram 81 256 kr-                   -  kr                        -  kr                

Specialundersökning (Fisk 2020) 100 000 kr-                -  kr                        -  kr                

SAMORDNARE - kostnader totalt 61 536,00 kr-             843 000 kr-                843 000 kr-               843 000 kr-       

Summa 506 793,80 kr-          1 416 756 kr-             1 225 500 kr-           1 235 500 kr-    

FORDRAN

RESULTAT 96 363,80 kr-             323 586 kr-                220 269 kr-              231 436 kr-       

Ingående eget kapital 811 203,79 kr    714 840 kr         391 254 kr        170 985 kr  

Utgående eget kapital 714 839,99 kr          391 254 kr                170 985 kr              60 451 kr-         

 Intäkt från medlemmar 2021 är 795 524 kr

Sökt bidrag är 85 000:-

UNDERSÖKNINGSKOSTNADER KOMBO

Recipientkontroll Medins* med index fr 2018 273 688,00 kr           123 691,00 kr           211 491,00 kr         

Recipientkontroll EUROFINS AB* 234 319,00 kr           232 727,00 kr           248 776,00 kr         

508 007,00 kr   356 418,00 kr   460 267,00 kr  

Total avgift 2021 är 795 524 kr  exkl. bidrag. Mellanskillnaden med undersökningskostnaden avdragen är 273 004:- 

Vattenrådets intäkt, se ovan under Intäkter.

Faktureras direkt till medlemmarna av VATTENRÅDET 273 008,00 kr           439 106,00 kr           351 167,48 kr         

BUDGET 2021-2022 samt resultat 2020
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