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Tid: 2021-10-25 
Plats: GR-kansli (Gårda) + Teams 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Röstlängd fastställs. Val av sekreterare och justerare för mötet.  
 
§ 2 Dagordningens godkännande 

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll för 20210622 (sekreterare Bosse, justerare Inge) och 20210910 

(sekreterare Ingela, justerare Sofia) är inte helt fastställda ännu.  

§ 4 Information (ordförande och laget runt) 

• Deltagande på kurser/möten/konferenser/seminarier 
- 16-17 september (Strömstad): Utbildning och dialog ”Samförvaltning Fiske Norra 
Bohuslän”. Givande och intressant att höra hur de jobbat med samverkan mellan 
olika grupper. 
- 28 september (Teams): Uppföljning / Reflektion Västerhavsveckan, avstamp inför 
2022 (Valårsidéer). Eventuellt debatter med lokala politiker. Där behöver man vara 
tidigt ute med inbjudningar.   
- 5 oktober (Skype): Water Co Gov – slutseminarium. Dokumentation skickas separat. 
Inte helt självklart att översätta verktygslådan till vårt stora kustvattenråd, men vissa 
saker kan vara användbara.  
- 4-7 oktober (korta webinarier varje dag): Lansering av SBDI: Swedish Biodiversity 
Data Infrastructure (dvs samordning av biodiversitetsdata från olika datavärdar m.m.) 
 

• Laget runt 

Beslutande Ewa Lavett, Sofia Stengavel, Inge Löfgren, Niclas Åberg,  

Ej närvarande 
styrelseledamöter 

Ingela Sörqvist, Roland Utbult 

Övriga deltagare Ida Lindbergh (kansli), Bo Svärd, Annika West, Marcus Stenegren 

Ordförande Ewa Lavett 

Justerare Bo Svärd 

Sekreterare Ida Lindbergh 

Underskrifter:  

Sekreterare  

Ordförande  

Justerare  

Dagordning 

Styrelsemöte 
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- Sofia ger en kort resumé från FjordTorsk seminariet 22/10. Runt 100 besökare. 
Stort intresse och mycket frågor, även kring vattenrådet. Generalsekreteraren för 
sportfiskarna var med. Varken HaV eller Länsstyrelsen var dock med. Ordförande 
Ewa bjuds in till ett kommande möte för att informera om vattenrådet. 

- Janne Udén planerar ett seminarium om strukturella förändringar i ekosystemet. 
Ewa kontaktar Jan för att höra om vi kan haka på. 

- Bo presenterar en sammanställning över marin miljöövervakning och trender för 
olika havsmiljöparametrar. Det finns mycket data kring trender för olika 
parametrar o.s.v. men inte så mycket diskussion kring orsaker till förändringar.  
Vattenrådet ser det som viktigt att kommunicera att detta material finns och att 
föra fram att det går åt rätt håll på vissa ställen. En viktig målgrupp i sådana fall är 
allmänheten. De är viktiga att nå för att i förlängningen kunna nå politiken och 
tjänstepersoner. En annan idé är att sätta samman en guide eller handbok i hur 
man hittar relevant data? Kanske sätta samman ett seminarium kring detta? 
Dock viktigt att tänka på var mätpunkterna finns placerade om man ska analysera 
vad trenderna egentligen visar. De går att utveckla materialet och det bör 
diskuteras i en större grupp.  
 
Markus nämner länsstyrelsen projekt kring ”grunda vikar” som relevant i 
sammanhanget: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2021/naringsbelastningen-i-bohuskustens-
grunda-vikar.html 
 

- Johanna Elton föräldraledig – Peter Almrot ersätter Johanna på Borealis under 
föräldraledighet. Ett förslag är att styrelsen väljer in honom i styrelsen. Ewa 
kontaktar valberedningen i denna fråga.  
 

§ 5 Länsstyrelsen (adjungerad) informerar 

- Fortsatt arbete med havsplanerna vilket drar ut på tiden då det bereds på 
Regeringskansliet, ingen prognos för när det är klart. Knäckfrågan verkar vara 
områden för energiproduktion. 

- 5 havsbaserade vindkraftparker på remiss (Heimdall, Poseidon, Mareld, Västvind 
och Vidar). Finns en önskan från Lst att pröva dessa tillsammans för att komma åt 
den kumulativa påverkan. 

- Olika projekt i marin miljö på gång på länsstyrelsen: utsättning av ankringsbojar i 
ålgräs, åtgärder mot stranderosion - restaurering av musselbankar, restaurering 
av tare. Inventeringar av Lophelia (LIFE), sjöpennebottnar i Gullmarn (SLU) och 
axsträfse (med eDNA). Planer på ytterligare ålgräsinventeringar. 

- Ålgräsrestaureringen 2020 utanför Koster har nu visat sig misslyckad, men årets 
inventering 2021 ger inga svar på varför ålgräset försvunnit igen. Däremot ser 
läget bättre ut för ålgräset som planterades utanför Lilla Askerön i somras. 

- Nya vattenförekomstindelningen (inför förvaltningscykel 4) för inlandsvatten 
pågår. Kustvatten avslutad och beslutad, ligger hos SMHI. 

- LOVA-bidrag för 2022, sista ansökningsdag är 1 december. Det ser ut att bli mer 
pengar till LOVA nästa år. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2021/naringsbelastningen-i-bohuskustens-grunda-vikar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2021/naringsbelastningen-i-bohuskustens-grunda-vikar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2021/naringsbelastningen-i-bohuskustens-grunda-vikar.html
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§ 6 Remisser / Samråd / Skrivelser / Inspel (VRBK bör/kan/ska yttra sig i) 

• Remiss: 

Analys och förslag på miljöanpassningar – prövningsgrupp mellan Göta Älv och 

Bäveån (Svar till VM lst 25 oktober) – distribueras vidare separat mail 

 

• Förfrågan om ställningstagande till privat ålgräsrestaurering med frömetod. 

Förslag att vi återkopplar att vattenrådet inte motsätter sig detta, men att man 

bör följa den handbok som finns för restaurering. Ewa skickar ut ett förslag på 

skrivning som styrelsen får godkänna. 

 

• När det gäller de vindkraftsamråd som nu pågår så avvaktar vattenråden tills de 

har kommit längre i processen. MKN för kustvatten blir aktuella när 

kabelanslutningar till land blir aktuellt. 

§ 7 Projekt 

• Status pågående LOVA-projekt om spökfiskeredskap 
Innan sista XX skickar vi in en förlängningsansökan med justerad budget. 
Peniche ocean watch, strömstad sportdykarklubb 
 

• Ansöka om nytt LOVA projekt för 2022. Ansökningsdatum senast 1 december 
Ett förslag är något slags kunskaps/kommunikationsprojekt med befintligt data kring 
status för havet. Vi samlar ihop till en projektspånarworkshop men en arbetsgrupp 
bestående av: Bo, Annika, Sofia, Ewa, (Ida) (ev. Inge). 

§ 8 VRBK administrativt och ekonomi 

- Justering av budget (detta han vi inte titta på förra mötet) 
- Utfall ansökan om bidrag och verksamhetsrapporter för VRBK/VRSV 
- Avtal med GR för tid för kansli och ekonomi är utdaterat. Ewa tar ett möte med GR för 

att se över avtalet. I ett nytt avtal kan man exempelvis ta höjd för att GR även deltar 
med tid i projekt.    

- Vi behöver inte en auktoriserad revisor utan våra valda revisorer granskar ekonomin.  

§ 9. Kommande aktiviteter och möten 

• Seminarum (samarr med BVVF) om Främmande arter 
17/11 kl 11:30 -13:30 på Fregatten i Stenungsund (+ möjlighet lyssna online) 

• 17/11 Henån – kvällsföreläsningar arr: SNF Orust 

• Vattenrådens dag (planerades till digitalt september – nu fysiskt och digitalt den 10/12 i 
Göteborg) 

• Praktikant GU, Ylva Barr 10 veckor från november till mitten av januari. Kommer bland 
annat att stötta vattenrådet med en populariserad rapport och kortversion av Båtplats på 
land.  
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• Annika, laddstationer för elbåtar? Kan vi haka på BRG:s projekt? Ida kollar status  

• 17/11 även maritima klustrets årskonferens  

Informationssatsningar 

• Kommunturné mm – jubileumsrapport? Vattenrådet blev 10 år förra året. Läge att 
sammanställa en årsrapport.  

• Populariserad rapport om Båtplats på land och kortversion 

• Planera för möte med Vattenrådssamverkan Väst. Vem kallar? 

 

§ 10. Nästa möte och avslut 

Möte med arbetsgrupp innan slutet av november. Nästa styrelsemöte i december. 


