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• Åtgärds-/projektförslag Nissan – information om 

inlämnad LOVA-ansökan 

• Nya webbplatsen, information och uppdatering

• Verksamhetsplan/arbetsprogram avstämning

§ 3 Aktiviteter 2021



• Utdrag från minnesanteckning föregående möte: 

”Biotopkartering – stegvis

Inledningsvis titta på vilken information som redan finns framtagen för 

att därefter välja ut delar av Nissans avrinningsområde att kartera 

vidare samt inkludera åtgärdsförslag.”

• Uppdrag att ta fram ansökan att lämna in senast den 31 

januari 2021.

LOVA



• Två ansökningar har tagits fram för avrinningsområdet -

en för Halland och en för Jönköping

• Samma upplägg i båda men kostnader fördelade olika

• Projektet är uppdelat på 4 år samt i 3 olika etapper.

LOVA



Syfte…
Projektet syftar till att identifiera områden där 
förbättringar för fiskfaunan kan utföras på olika sätt 
och platser i hela avrinningsområdet. Förbättringar för 
fiskfaunan i form av exempelvis åtgärder vid 
vandringshinder och återskapande/förbättringar av 
naturliga livsmiljöer medför oftast även positiva 
effekter för resten av ekosystemet. Förbättrade 
livsmiljöer för fiskfauna kan till exempel gynna 
vattenvegetation, bottenfauna och vattenanknutna 
fågelarter.

LOVA



Etapp 1 under 2021
Utreda vilka sträckor som är karterade sen tidigare 

inklusive en utvärdering av karteringens kvalitet.

Utifrån värderat material, kartor, information i VISS samt 

elfiskeregistret ta fram förslag till vidare kartering.

Nissan är stort (110 vattendrag och 33 sjöar) vilket kan 

medföra att VR måste prioritera bland föreslagna sträckor 

att kartera vidare…

LOVA



Etapp 2 under 2022 - 2023
Utvalda sträckor karteras till fots eller vid behov med 

kanot/kajak

Blir projektet mycket geografiskt omfattande kan delar av 

den standardiserade metodiken behöva utgå. VR beslutar.

Karteringspersonal kalibrerar utförandet löpande 

sinsemellan för en hög kvalitet. 

Resultatet sammanställs i rapport och redovisas till VR.

LOVA



Etapp 3 under 2024
Avslutningsvis redovisas en rapport med åtgärdsförslag och 
förslag till prioriteringar.

Redovisningen ska inkludera kostnadsförslag, miljönytta samt 
möjlighet till genomförande för de aktuella åtgärder som 
framkommit.

I detta moment ingår även markägarkontakter för områden med 
prioriterade åtgärder, avstämning görs med VR.

Sammanställda resultat redovisas till VR samt 
biotopkarteringsdatabasen efter slutfört projekt.

LOVA



LOVA 

ekonomi

År Halland Jönköping

2021 50 000 75 000

2022 375 000 125 000

2023 375 000 125 000

2024 281 250 93 750

VR del 20 % = 

300 000 kr

216 250 83 750

Summa 100% = 

1 500 000 kr 

(inkl moms)

1 081 250 418 750



Nya webben…

Länk kommer via e-post när sidan är 
publik.



Verksamhetsplan avstämning
 I samarbete med ansvarig konsult genomföra recipientkontrollen och ansvara för 

resultatspridningen på bl.a. hemsidan 

 Genomföra planerat kalkningsseminarium 

 Uppföljning av Anderstorpsprojektet 

 Utveckla och förbättra vattenrådets webbplats genom samarbete i styrelsen och genom 

bidrag från vattenrådets medlemmar 

 Bidra med finansiering av en utökad provtagning i Nissans avrinningsområde i syfte att 

öka kunskap för på sikt uppnå och bevara en god status. Provtagningsparametrar och 

platser bör väljas genom samarbete mellan vattenrådet och berörda länsstyrelser 

 Förekommande remissyttranden och skrivelser 

 Vid behov genomföra utbildnings- och seminarieverksamhet för styrelse och medlemmar   

 Sprida vattenrådets arbete i digitala och andra plattformar 

 Planera utomhusaktiviteter, t.ex. informationsträffar, vattendragsvandringar och 

studiebesök 

 Utveckla samarbetet med övriga vattenråd och kustvattenrådet 

 Samverka för att sprida information från vattenmyndigheten och andra myndigheter till 

alla som berörs och är intresserade av vattenfrågor inom Nissans avrinningsområde 



Redovisning till VM samt budget för 
kommande år ska lämnas in i april

Beslut om genomförande behöver tas?

§ 4 Ekonomi och 

redovisningsfrågor



§ 5 Myndighetsinformation



• Anderstorpaån, uppdatering

• Inskickade yttranden sen sist:

- Stora Enso

- Remiss, utredning av översvämning vårvintern 2020

- VA-plan Halmstad, inget yttrande lämnades in

• Samråd med Vattenmyndigheten, 
påminnelse - 2 och 4 mars

§ 6 Övrigt



Samrådet på 

Vattenmyndigheternas webb

Samrådssidan:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samr
ad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-
miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Filmer, presentationer, FAQ:er mm som man 

kan börja med att kolla på:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samr
ad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-
miljokvalitetsnormer-2021-2027/presentationer-film-och-mer-
information.html

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/presentationer-film-och-mer-information.html


• Onsdagen den 14 april

• Onsdagen den 2 juni (årsmöte)

• Onsdagen den 1 september

• Onsdagen den 17 november

…samt en uppgift…

§ 7 Kommande möten



Uppdrag till webben:

1. Vem är ni?

2. Varför är ni med i vattenrådet?

3. Vilken är den största utmaningen för 
er kopplat till Nissan?

Texten ska helst kunna läggas ut på Nissans 

webbplats och ni får redovisa era alster på nästa 

styrelsemöte 



Tack för idag!


