
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

Denna redogörelse för verksamheten kalenderåret 2021, utgör tillsammans med  

förenklat årsbokslut, föreningens samlade ÅRSBERÄTTELSE. 

 

Inledning 

2021 har fortsatt ungefär som 2020. Pandemin har påverkat hela samhället – så även möjligheterna att 

genomföra och utveckla verksamhet i ideella föreningar. Hur vi jobbade och engagerade oss före 

nedstängningar och restriktioner är inte längre detsamma. VRBK har hållits vid liv men på lite 

sparlåga men digitala styrelsemöten och arrangerande av webinarier. 

Det är inte samma sak men det positiva men digitala möten och seminarier (webinarier) är att 

de vi ordnat under 2021 har varit mycket välbesökta, uppskattade och väckte deltagarnas frågor. 

Speciellt när vi samarrangerar med BVVF – Bohuskustens Vattenvårdsförbund. Eftersom VRBK och 

BVVF tillsammans med Vattenråden för Möndalsån, Göta Älv och Säveån alla sorterar under GR-

Göteborgsregionens vingar blir insatsen i förberedelser enklare och vi når ut till fler intressenter. 

Redan innan pandemin var det svårt för VRBK och nå ut, göra oss till känna. Få vet att föreningen 

finns och vi överlappar med så många andra projekt, föreningar och samverkansprocesser i 

Bohuskusten. De kontaktpersoner i kommunerna som var med när föreningen bildades 2010 finns 

sällan kvar.  

Om det tidigare var svårt att hitta engagerade eldsjälar (både anställda i projektorganisationer såsom 

förtroendevalda) är det om möjligt ännu svårare efter pandemin. 

VRBKs behöver jobba med att utveckla arbete utifrån föreningens syfte och ursprungstanke.  

Varför finns vattenrådet? Vilka är vår målgrupp och samverkansparter? 

 

Hur vi löser dessa frågor framöver. är avgörande för föreningens existens och framtid. Skall vi 

fortsätta vara en egen ideell förening eller kan vi omformera oss? Kanske kan vi smälta samman i 

något större och samla resurserna smartare? 

På något sätt hittar VRBK rätt form och roll i kustvattenmiljöarbete framöver – för havet är viktigt och 

samverkan behövs för havsmiljön. De frågor vi bör samverka kring är också ofta kopplade till den 

gröna(-blå) omställningen mot mindre belastning av klimat och mångfald. 2020-talet är av UNESCO 

utpekat för fokus på Havsforskning för hållbar utveckling. Ett kustvattenråds roll i den helheten kan 

inte bli mindre viktigt. 

Medlemmar 

Under 2021 bestod medlemmarna i VRBK av:  

11 kommuner: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, 

Kungälv och Öckerö. 

5 företag; Borealis, Inovyn, Linde Gas (tidigare Aga), Nouryon och Perstorp Oxo. 

3 föreningar (Naturskyddsföreningen i Bohuslän, Sportfiskarna, Västsvenska Båtunionen) samt 

4 st enskilda privatpersoner. 

Till medlemskategorierna kommuner, företag och föreningar har vi rutin på att skicka faktura. För 
enskilda saknas rutin i hantering av avgifter varför den är väldigt mycket upp till den enskilda 

medlemmen att själv komma ihåg förnya sitt medlemskap. 

 



Årstämma 2021 

Årsstämman hölls digitalt den 21 maj 2021 med 22 deltagande varav 12 röstberättigade (kommuner, 

företag, föreningar). 

Enskilda medlemmar liksom adjungerade har närvaro och yttranderätt men ej rösträtt. 

Vid årsmötet 2021 justerades medlemsavgifterna för kommunerna, dock träder de i kraft först från 1 

januari 2022. Årstämman beslutade också att inte anlita auktoriserad revisor kommande år. Ersättning 

till förtroendevalda justerades också. 

Styrelse 

Från årstämman i maj 2021 har VRBKs styrelse haft följande sammansättning 

Roll Namn Kompetens Medlemstyp Kompetens mm 
Ordförande Ewa Lavett Konsult / Marinekolog Enskild Skydd och förvaltning 

av marina miljöer 

Vice Ordf. Ingela Sörqvist Naturförvaltning 

(egenföretagare) 

Enskild Leader Bohuslän LAG 

Strandstädning 

Tanum 

Ledamot Sofia Stengavel Kommunbiolog /  

Miljösamordnare 

Kommun (Tj) Uddevalla 

Bäveåns VR 

Ledamot Niclas Åberg Projektledare / 

Fiskeribiolog 

Projekt / 

Förening 

+8 – fjordar 

Sportfiskarna 

Ledamot Roland Utbult Riksdagspolitiker (KD) Enskild (Pol) Havsmiljö och 

fiskepolitik 

(bosatt Öckerö) 

Ledamot Johanna Elton Kontrollkemist Företag Borealis AB 

Ledamot Inge Löfgren Miljöskyddsingenjör Förening  Naturskyddsföreningen 

Lysekil 

Suppleant Bo Svärd Miljö / Vattenexpert Vattenråd Göta Älvs VR 

Suppleant Annika Westh Kommunikatör/Politiker Enskild Regionpolitiker, 
kommunikatör / 

pedagog 

 

Till styrelsens möten har en representant / kontakt från Länsstyrelsen varit adjungerad;  

Marcus Stenegren Marinbiolog 

Valberedning: 

Boel Lanne (Naturskyddsföreningen Bohuslän) - sammankallande 

Carl Dahlberg (Projektkoordinator Leader Bohuskust-Gränsbygd)  

Marie-Louise Johansson (Borealis AB) 

Revisorer (2 ordinaire, 2 suppleanter): 

Göran Ohlsson, kommunpolitiker Öckerö (sammankallande) 

Anders Högmark, kommunpolitker Tjörn 
Maria Hübinette, Miljö/Vattenkonsult (tidigare Kungälvs Kn) 

Stellan Dahlgren, miljöansvarig Västkustens Båtunion 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under 2021 haft fem sammanträden;  

24 mars (digitalt) – 2020 års styrelse 

21 maj (konstituering efter årsmöte - digitalt),  

22 juni (digitalt),  

10 september med fältbesök /vandring kring utriven damm Äsperöd i Bäveån 

 – se bilder nedan från aktiviteten  



25 oktober (hybrid – i GR lokaler samt online/digitalt). 

Vid detta styrelsemöte presenterade Bo Svärd en sammanställning på data från BVVFs många 

undersökningar. Då dessa data och rapporter sällan kommer bredare allmänheten till del är det en god 

tanke att kommunicera dessa mera. Det säger en del om att allt är inte nattsvart i vattenkvalittén längs 

vår kust. 

 
 

Kansli / Sekretariat* 

Under 2021 har Ida Lindbergh (GR) haft ansvar för kansli/sekretariat. Under slutet av året övergick 

det ansvaret till Anton Hall (GR). Under november(2021) – januari(2022) hade vi dessutom en 

studentpraktikant, Ylva Barr, från GU. 

För ekonomi/redovisning har, fram till årsmöte 2021, Minja Bengtsson (GR) ansvarat.  

Från juni 2021 har Maria Olsson (GR) haft huvudansvar för VRBKS ekonomiredovisning. 

*Sedan 2019 har VRBK avtal med GR – Göteborgsregionen. Avtalet omfattar administrativt stöd 

(kansli/sekretariat inklusive fakturahantering/ekonomiredovisning). Avtalet uppgår till 

personarbetskrafter motsvarande 10 % av heltidstjänst. 

Aktiviteter / Händelser 2021 

Seminarier/Webinarier (Arrangerat /Medarrangerat / Medverkat) 

28 januari 9-12.30 Webinarium Vattensamråd halvdag (se vidare nedan samråd) 

- Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (2021-2027) och  

- Samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön (2022-2027) 

22 april (samarrangemang med BVVF) 

”Havet och människan – planeringen - och vad händer sen” – Webinarium om och kring 

Miljömålsberedningens utredning /delbetänkande SOU Havet och Människan 



Presentationer från miljömålsberedningens ordförande, Emma Nohrén (marinbiolog och tidigare 

riksdagsledamot mp). Lokalpolitisk representant i beredningen (Lars Tysklind) samt några 

expertsgruppsmedverkande; Carl Dahlberg (Norra Bohuslän), Jessica Hjerpe Olausson (VGR-

Maritima klustret) och Eva-Lotta Sundblad (HMI-havsmiljöinstitutet) 

21 maj (I anslutning till årsmöte) 

Digital presentation / föreläsning om LEVA Orust, lokal samverkan och engagemang kring 

vattenvårdsåtgärder 

7-15 augusti medverkan i Västerhavsveckan  

VRBK (ordförande) genomförde föreläsningar i Grundsund, Uddevalla och Munkedal).  

Ett 15 tal åhörare i Grundsund, inga i Uddevalla, och en handfull i Munkedal. 

17 november (samarrangemang med BVVF) - Stenungsund 

Seminarium/Webinarium (möjlighet att lyssna/delta digitalt för de som ville) om främmande 

(invasiva?) arter i kustvattnet. Presentationer från Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet och IVL 

Samråd/remisser 2021 

Vattensamråden 

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (2021-2027) 

Samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön (2022-2027) 

Under 2020-2021 genomförde Vattenmyndigheterna samråd inom vattenförvaltningens cykler. 

Samtidigt hade Havs och Vattenmyndigheten (HaV) samråd för revidering av åtgärdsprogrammet, en 

del i förvaltningscykel för Havsmiljödirektivet.  

Det var alltså två stora samråd parallellt – med viss anknytning till varandra 

Under samrådsperioden höll Vattenmyndigheterna flera egna webinarier med riktade målgrupper men 

ombad också vattenorganisationerna att genomföra samrådsmöten. 

VRBK genomföra ett sådant samrådsmöte (webinarium) riktat till våra medlemmar och övriga 

intresserade. Vi bjöd in Länsstyrelsen (Vattenmyndigheten för Västerhavet) och HaV. 

 

Vårt webinarium genomfördes 28 januari 2021 (se ovan aktivitetslista) med föredragande från båda 

myndigheter. Många deltagare och många frågor.  

Båda samråden (flera olika handlingar besvarades) 

SOU 2020:83 Havet och Människan 

Utredningen omfattar 2 volymer remissmaterial. Bl a tar man upp Vattenorganisationerna i Sverige 

och föreslår förbättringar för att öka åtgärdsarbetet. 

Vi formerade med Göta Älvs VR en diskussionsgrupp och hade i vårt remiss svar med förslag om 

översyn av den s k LOVA förordningen 

SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 

Vi påpekade att strandskyddet är ett viktigt komplement inom delar av grunda vattenområden i kusten 

som saknar annat skydd. 

Andra samråd och remisser 2021 

Februari 2021:  

Avgränsningssamråd för Pinans ARV Öckerö kommun – ej besvarad 

Mars 2021:  

Anmälan om prövning av ändring miljöfarlig verksamhet (tidsbegränsad) Scandic Pelagic Ellös – ej 

besvarad 



Oktober 2021: 

Förslag på miljöanpassningar inom småskalig Vattenkraft (mellan Göta Älv och Bäveån) -  

svar om ingen erinran. Eftersom vattenkraften nationellt skall genomgå omprövning av miljövillkor 

närmaste åren – kommer vi ta emot fler samrådsförfrågningar inom detta arbete. 

Havsbaserad vindkraft – inledande samråd 

Den antagligen största havsmiljöhändelsen 2021 är att en rad bolag inom vindkraftsprojektering 

initierat samråd inför utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det är många bolag, många områden (siter) 

och förkommer i princip längs hela Sveriges kust.  

Miljöjuridiska handböcker rekommenderar att bolagen samråder med både direkt och indirekt berörda. 

samrådskretsen stäms ofta av mot den myndighet som senare skall hålla formella samråd. 

Vi har under 2021-2022 inbjudits ta del av tidigt samråd till parker planerade i eller i närheten av 

Bohusläns kustvatten (ofta planeras anslutningen senare gå genom det vattenområde vi skall 

bevaka/värna).  

De projekt vi direkt eller indirekt fått ta del av för samråd 

Parknamn: Västvind, vindkraftsbolag: Eolus Vind AB 

Parknamn: Poseidon (Nord och Syd) och Vidar, Vindkraftsbolag Zephyr AB 

Parknamn: Mareld – vinkraftsbolag: Hexicon AB / Freja Offshore AB 

En del av ansökningarna överlappar lite, delvis eller helt med varandra. 

Exempelvis överlappar Vidar med en området Heimdall (RWE Renewebles). Heimdall har vi inte fått 

samrådsinbjudan till. Mareld överlappar delvis med Poseidon Nord. Poseidon Syd utgör helt 

västligaste delen i Västvind. 

Den detaljintresserade hittar uppgifter och kartor på  

https://map.4coffshore.com/offshorewind/  

En annan sida att se ansökningar om vindkraft är Vindbrukskollen https://vbk.lansstyrelsen.se/ en 

karttjänst av Länsstyrelserna. Den uppdateras inte lika ofta som internationella sidan. 

De projekt vi direkt eller indirekt fått ta del av för samråd har diskuterats en del i styrelsen. Speciellt 

Naturskyddsföreningen har engagerat svarat på flera av samråden. 

Eftersom dessa samråd också skickats till våra medlemskommuner, våra föreningar (lokala, regionala 

eller nationella organisationer) och i vissa fall eventuella berörda företag, har styrelsen valt att avvakta 

med eget svar för VRBK.  

I dagsläget har vi lite för lite resurser i föreningen att bevaka detta grundligt och lämna svar på 

remisserna. Som ideell förening utan juridisk verkan är det kanske heller inte meningen att vi skall ta 

ställning i frågan. Vår roll bli snarare att säkerställa att berörda (fiske, sjöfart, havsbaserat friluftsliv, 

naturvården, fågellivet) får ta del av planerna och blir ordentligt bemötta i processen.  

Vi tror att under 2022 vore det intressant ordna ett eller flera seminarium/webinarium om havsbaserad 

vindkraft i vårt område. Det finns ett stort intresse hos allmänheten att få ställa frågor om dessa nya 

verksamheter i vår havsmiljö.  

När alla projekt kommit vidare i prövningsprocessen kommer ny möjlighet att delta i samråd. Då bör 

också de flesta ansökningar omfatta vilka sträckningar man väljer för landförbindelse. De kommer alla 

behöva gå in i Bohuskustens vattenområde. Hur mycket av förslagen som realiseras i framtiden är 

mest en fråga för regeringen att pröva då alla områden nämnda ovan (utom del av Västvind) ligger 

utanför terrotorialvattengränsen i Sveriges Exklusiva Ekonomiska zon. 

 

https://map.4coffshore.com/offshorewind/
https://vbk.lansstyrelsen.se/


Projekt 

I december 2020 lämnade vi också en ansökan för LOVA projektmedel för 2021. I arbetet med 

ansökan genomfördes digitala möten med bl a Havs- och Vattenmyndigheten samt Strömstad 

Sportdykarklubb (projektpartner som utarbetat grundidén). Medel beviljades först i april 2021.  

Ansvarig för ansökan och projektledning är nuvarande ordförande Ewa Lavett. Efter projektets 

genomförande är syftet att sprida kunskapen inom fler lokala dykklubbar och sällskap. 

Under sommaren och hösten 2021 initierades projektet och en student tog fram en prototyp till 

verktyg/redskap att märka spökfiskande tinor. Projektet har haft digitalt möte med Peniche Ocean 

Watch som bl a samarbetar med Sotenäs marina återvinningscentral för att kunna återvinna material ur 

spökfiskematerial. 

VRBK ansökte hösten 2021 om ett års förlängning (p g a sent beviljade medel och svårigheter få igång 

projektet p g a pandemins begränsningar). Förlängning beviljades och medel periodiserades för ett år 

till. Slutredovisning skall göras hösten 2022. 

Hemsida / Sociala medier / Information 

Hemsidan flyttades 2019 till GR. En hel del arbete återstår med att länka upp äldre men fortfarande 

intressant material. För detta krävs en del resurser och tid. 

Under 2020 ”startade vi om” VRBK Facebook. 

Adress: https://www.facebook.com/vattenradetforbohuskusten.  

Det tar inte så mycket tid att uppdatera snabbt, dela nyheter eller t ex lägga upp evenemang. Men för 

ett bra flöde krävs också lite disciplin i underhållet. 

I samband med delade nyheter har denna sida nu ofta ett 40-tal besök (ofta inom 1-2 dygn från 

upplägg) och ofta aktiviteter som delas vidare. 

En sida för föreningen skapades i december 2020 på Linkedin 

Adress: https://www.linkedin.com/company/vrbk-vattenradetforbohuskusten 

Även denna sida har en del interaktioner. Den har under 2021-2022 haft mindre aktivitet och är lite 

svårare administrera. På LinkedIn når man många yrkesverksamma inom havsmiljöfrågor liksom dito 

intresserade politiker. 

Ny Informationsfolder 

Inför medverkan i Västerhavsveckan beslutade vi att uppdatera en gammal folder med lite ny text och 

aktuell info. Sedan lät vi trycka foldern i 1000 exemplar.  

VRSV - Vattenrådssamverkan Väst 

VRBK ansvarar för att samverkan med de sju vattenrådsområden som mynnar på Bohuskusten. 

Samverkansarbetet kallas VRSV – Vattenrådssamverkan Väst. 

Göta Älvs VR (GÄVR),  

Bäveåns VR,  

Gullmarns VR,  

Dalbergså-Holmsåns VR,  

Dalslands kanals VR,  

Strömsvattnets VR  

Enningdalsälvens VR 

Under året ordnades inga separata möten för VRSV.  

 

Några företrädare från ovan vattenråd har VRBK i olika sammanhang dock varit i kontakt med. Mer 

kontinuerligt informationsutbyte sker genom att i nuvarande styrelse finns förtroendevalda som också 

https://www.facebook.com/vattenradetforbohuskusten
https://www.linkedin.com/company/vrbk-vattenradetforbohuskusten


är engagerade i Bäveåns VR (Sofia Stengavel) och Göta Älvs VR (Bo Svärd).  

Inför besvarandet av remissen om SOU 2020:83 Havet och Människan formerades en arbetsgrupp 

med GÄVR för att gemensamt framföra synpunkter på bidrag till åtgärdsarbete generellt 

(LOVA_stödet mer specifikt – se ovan). 

Gullmarns VR tillfrågades om medverkan inför evenemang i Munkedal under Västerhavsveckan. 

Koordinator för Strömsvattnet hörde av sig inför ev ansökan om projektbidrag.  

Vi har också under året efterlyst att länsstyrelsens kontaktpersoner återkopplar om mötesdagar som 

passar dem för att arrangera nytt VRSV-möte. Vi väntar fortfarande på svar från denna grupp av 

tjänstemän. 

VRBKs ansvarar för att söka årligt bidrag från Länsstyrelsen för aktiviteter inom VRSV. 

Medverkan i möten/utbildningar/webinarier mm 

20210302 - digitalt (Vattenmyndigheterna) 

Samrådsmöte – målgruppsanpassat för Vattenråd 

20210708 - Webinarium (Havsmiljöinstitutet / Göteborgs Universitet) 

”Låt båtlivet bli hållbart” 

20210916-17 - Samförvaltning Fiske Norra Bohuslän (Strömstad) 

Utbildning/Samverkansmöte där modellen för samförvaltning presenterades och diskuterades. 

Deltagarna fick också prova på burfiske av kräfta och följa med på räktrålning i Kosterfjorden 

20211025 - Projektmöte ”Projekt Fjordtorsk” 

Presentation (digital/Zoom) av VRBK för projektgruppen, för ev ansluta projektet som 

förening/stiftelse (”Byfjordens framtid”) 

20211026-27 - Båtunionens Nationella konferens – Marstrand 

Ida Lindberg presenterade GRs kustplanering med lite bäring på VRBK och projektet ”Båtar på land”  

20211005 – digital konferens (Vattenmyndigheten och HaV) 

Slutseminarium för Water CoG  

Internationellt samarbete (Interregprojekt 2016-2021) för att stärka lokal vattenförvaltning. 

I Sverige har man tagit fram informationsfilmer och verktyg (checklistor och tips) för att utveckla 

lokala vattenförvaltningsprojekt (som vattenrådens arbete är). Rapporter från projektet finns på HaVs 

hemsida. När projketet initierades djupintervjuades representanter från flera Vattenråd, däribland 

VRBK. 

20211210 – digital konferens 

Vattenrådens dag (Länsstyrelsen / Vattenmyndigheten för Västerhavet 

Vattenrådens dag blev framflyttat under hösten 2021 och i sista stund blev arrangemanget digitalt 

Slutord 

Trots pandemi och små resurser blev det ändå en hel del i verksamhetsberättelsen. Undertecknad 

ordförande och avgående styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet att navigera vattenrådet 

genom ännu ett år. 

Göteborg / Bohuskusten 3 juni 2022 

Ewa Lavett, ordförande 2020-2021, 

Vattenrådet för Bohuskusten 


