Rapportering av 2017 års verksamhet för Vattenrådet för
Bohuskusten
Ifylld rapporteringsmall ska skickas med e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till kontaktpersonen på
ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.
Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsmall
skickas ifylld med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med
kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda
mallar för rapportering och bidragsansökan skickas med fördel samtidigt.
Medlemmar

Kommuner
Strömstads kommun
Munkedals kommun
Tanums kommun
Sotenäs vatten
Lysekils kommun
Uddevallas kommun
Stenungsunds kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Kungälvs kommun
Öckerö kommun
Företag
AGA Gas AB, Stenungsund
Akzo Nobel FC AB,
Stenungsund Borealis AB, Stenungsund
Perstorp OXO, Stenungsund
Ineos AB, Stenungsund
Föreningar
Sportsfiskarna
Naturskyddsföreningen i Bohuslän
Sveriges Fiskares Riksförbund
Västkustens båtförbund, VBF

Förändringar i
vattenrådet under
året

Enskilda personer
12 privatpesoner
Viss ändring i styrelsesammansättning annars ingen
större förändring.

Redovisning av vattenrådets samverkansaktiviteter år 2017
Komplettera gärna korta redovisningar nedan
med vattenrådets egen verksamhetsberättelse,

om sådan finnes.
Aktiviteter som vattenrådet anordnat

Plats
och
datum
VRBK anordnade och finansierade
Uddev
tillsammans med Vattenrådssamerkan Väst
alla 30
ett heldagsmöte med titeln ”Hur kan vi arbeta jan
med våtmarker för att nå god status i vattnet i 2017.
vattenförekomster?” Innehåll och
presentationer återfinns på VRBKs hemsida
http://www.vrbk.se/sv/projekt/skapavatmarker
I samband med årsmötet berättade HannaUddev
Mari Pekkarinen Rieppo, Lst, om
alla 19
åtgärdsprogrammet, med fokus på åtgärder
maj
som rör kusten. Presentationer och lästips på 2017.
vår hemsida
http://www.vrbk.se/sv/arkivet/arsmoten/arsm
ote-2017
Rådslag om biologisk mångfald i marina
6okt
miljöer, samarrangemang med Kattegatts
Göteb
kustvattenråd, program
org,
http://www.regionhalland.se/utveckling-och- Univer
tillvaxt/omrade/energi-miljo/kustvattenradseum
halland-och-bastad/radslag-6-oktober-2017/

Antal
medver
-kande
Ca 50

Kostnad

14

5000

Drygt
50 p.

20000

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet
deltagit i eller ansvarat för
Nej. inget lekgrus utlagt i
Skagerack!
VRBK har gjort en förstudie inför ansökan
om LOVA-medel till miljövänligare
förvaring av fritidsbåtar,
http://www.vrbk.se/sv/projekt/miljoanpassatbatbruk-landforvaring-av-fritidsbata

Plats

Kostnad
0

Finansiering

20000

egen

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i
(ej arrangerat)

Datum Plats

VRBK, Boel Lanne och Bo Svärd, är med i
och deltar aktivt i Mellankommunala
kustzonsprojektet, arbetsgrupp miljö.

25jan,
22mar
s,
5maj,
31maj,
8nov,
29nov.
1617maj
14-

HaVforum.
Hav och samhälle

29000

Antal
från
VR som
deltagit
2p (6
möten)

Götebo
rg,
Uddeva
lla,
Stenun
gsund,
Öckerö
Götebo 1
rg
Götebo 2

15nov rg
Bohuskustens vattenvårdförbunds årsmöte,
27april Götebo 1
Boel L presenterade VRBKs verksamhet
rg
Planeringsträff med Vattenrådssamverkan
28sept Uddeva 1
Väst
lla
Föroreningar från fritidsbåtar, Ingela
23aug. Götebo 1
Sörqvist, referensgrupp Göteborgs universitet
rg
Håll Sverige rent
29Stockh 1
30nov olm
Mellankommunala kustzonsprojektet. Vi deltar aktivt i skrivandet av
rapport och kommer påpeka flera saker som gäller havsmiljön. En första
version av rapporterna kommer färdigställas hösten 2018.

Ekonomisk redovisning år 2017
Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen
ekonomiredogörelse, se separat ekonomisk redovisning! Fyll dock i
totalsumma intäkter och utgifter samt utfall 2017.
Intäkter
Kr
antal total
Summa intäkter
281 806
Utgifter
För ledamöter som tar ledigt från ordinarie arbete
1000 kr/möte. Gäller under 2017 endast en ledamot.

3 943

Summa utgifter

199 186

Utfall 2017

67 284

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och
vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.
Som vi påpekat har vi ett synnerligen tätt och gott samarbete med Lst via
Beatrice Alenius. Beatrice deltar aktivt i arbetet och har många och konkreta
förslag på verksamhet.

………………………………………
Underskrift
Boel Lanne
Ordförande VRBK

