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VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden 
 

Verksamhetsplan 2023 och budget 2022-2023 
 

Visionsarbete – VATTENRÅDETS FRAMTID 
 
Under 2023 behöver Vattenrådet diskutera och finna en lösning på hur Vattenrådet ska 
administreras och organiseras när nuvarande sekreterare så småningom slutar. Vem eller vilka 
gör vad och i vilka former? Hur förvaltar vi resultaten från pågående LOVA-projekt? Ska 
recipientkontrollen separeras från vattenrådsverksamheten? Ska vi bilda flera vattenråd, 
exempelvis ett för varje vattendrag, 5 st? Mycket kommer att behöva diskuteras framöver när 
det gäller förvaltningen av kommunernas vattenområden och Vattenrådet – Vänerns sydöstra 
tillflöden.  

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”. 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 2023 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 verka för att lokala vattengrupper och delvattenråd initieras 
genom träffar på lokal nivå, bygdegårdsträffar. Lämpliga geografiska områden tas fram i 
samråd med berörd kommun och inriktas på avrinningsområden med övergödning.  
 
Kontakterna med enskilda markägare som vill göra åtgärder i landskapet ska öka.  
 
Temadagar för markägare ska öka och genomföras i samarbete med andra aktörer såsom 
Greppa Näringen och länsstyrelsen.  
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VATTENDAG 
En Vattendag öppen för alla med aktuellt tema hålls under 2023. Berörd kommun involveras i 
planeringen. Det övergripande temat är ”Minskad övergödning”. 

Fler medlemmar 
För att bredda representationen i Vattenrådet och stärka ekonomin jobbar vi vidare med att 
försöka få fler medlemmar.   
 
Kunskapsförsörjning 
Vattenrådet strävar efter att aktivt följa med i samhällsutvecklingen och följa de 
vattenrelaterade miljöfrågor som finns genom att delta på kurser, konferenser och tematiska 
utbildningsdagar. 

Information 
Vattenrådet skall vara aktivt i olika sammanhang och presentera verksamheten. Särskilda 
informationsinsatser gentemot medlemskommunerna görs under året. 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.  
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 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 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 2023 genomförs följande undersökningar: 

  
 Vattenkvalitetsundersökningar i vattendragen Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån 

och Öredalsån. Vattenkemiska provtagningar i sjöekosystemen Sjöråsviken, Sämsjön, 
Sjötorpasjön, Ämten och Vristulven. 

 
 Vattenföringar och beräkningar av växtnäringstransporter med transportberäkningar 

och utvärdering. 
 

 Metaller i vatten. 
 

 Bottenfaunaundersökningar i rinnande vatten. 
 

 Bottenfaunaundersökningar i Sjöråsviken. 
 

Specialprojekt 
Enligt förslag till budget pausas våra specialprojekt. Om möjligheter att söka extra bidrag till 
detta finns emellertid flera specialprojekt att välja för 2023 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 börjar gälla januari 2023.  
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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. 
 

 

2021 2022 2023 2024
RESULTAT

INTÄKTER
Avgifter från medlemmarna 447 855,00 kr           480 655 kr                482 018 kr               439 427 kr              
Miljöpris Skara kommun 10 000,00 kr             
Slututbetalning LOVA 679 720 kr              
Bidrag från Vattenmyndigheten 60 000,00 kr             30 000 kr                  30 000 kr                 30 000 kr                
BIDRAG VATTENSAMORDNARE periodiserat 43 mån 569 064,00 kr           569 064 kr                569 064 kr               284 532 kr             

Summa intäkter 1 086 919,00 kr        1 079 719 kr             1 081 082 kr            1 433 679 kr           

VATTENRÅD KOSTNADER
Vattenrådsarbete/kurser/konferenser 20 142,00 kr-             30 000 kr-                   20 000 kr-                 30 000 kr-                
Möteskostnader/fika 1 931,00 kr-                3 000 kr-                     3 000 kr-                    3 000 kr-                  
Samordnare 267 264,00 kr-           300 000 kr-                300 000 kr-               300 000 kr-              
Ekonomiansvarig/Kassör 34 125,00 kr-             35 000 kr-                   35 000 kr-                 35 000 kr-                
Vattendag -  kr                         30 000 kr-                   30 000 kr-                 30 000 kr-                
Workshop -  kr                         15 000 kr-                   15 000 kr-                 15 000 kr-                
Vänerns vattenvårdsförbund 500,00 kr-                   500 kr-                        500 kr-                       500 kr-                      
Arvoden/ förlorad arbetsförtjänst 70 183,50 kr-             65 000 kr-                   65 000 kr-                 65 000 kr-                
Övriga  poster 4 501,95 kr-                5 000 kr-                     5 000 kr-                    5 000 kr-                  
Fiskundersökning enligt kontrollprogram 81 256,00 kr-             -  kr                         -  kr                        -  kr                       
Specialundersökning (Fisk 2020-2021) 100 000,00 kr-           -  kr                         -  kr                        -  kr                       
SAMORDNARE - kostnader totalt 622 278 kr-                 943 000 kr-                943 000 kr-               421 500 kr-              
Summa 1 202 181,45 kr-        1 426 500 kr-             1 416 500 kr-           905 000 kr-             

RESULTAT 115 262,45 kr-           346 781 kr-                335 418 kr-               528 679 kr             

Ingående eget kapital 714 839,99 kr    599 578 kr         252 797 kr        82 621 kr-         

Utgående eget kapital 599 577,54 kr           252 797 kr                82 621 kr-                 446 058 kr             
1 422 660,00 kr        853 596,00 kr           284 532,00 kr          -  kr                       

Faktiska tillgångar på bank 2 022 237,54 kr  1 106 392,54 kr 201 910,54 kr   446 057,54 kr  
Intäkt från medlemmar 2022 är 942 297 kr
Sökt bidrag är 80 000:-

UNDERSÖKNINGSKOSTNADER KOMBO
Recipientkontroll Medins* med index fr 2021 123 691,00 kr            212 866,00 kr           179 600,00 kr          222 402,00 kr        
Recipientkontroll Calluna* 232 727,00 kr            248 776,00 kr           280 679,00 kr          280 468,00 kr        

356 418,00 kr    461 642,00 kr   460 279,00 kr  502 870,00 kr 

BUDGET 2022-2023 samt resultat 2021
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