
Sammanställning av tankar från gruppsamtal vid höstmötet 2022 
 

 
 

3 november 
 
13:00  Välkommen till höstmötet 2022 
 

Läkemedelsrester i vatten, Per Rosander Västra Götalandsregionen. 
 

Uppföljning av temadag Blå hälsa.  
 
Diskussion och vad tar vi med oss? 

 

15:30   Hur kan vi samverka mer med andra vattenråd, Jan-Olof Andersson ordförande 
TURs vattenråd.  

 
Samverkan kring olika resurser och kompetenser. 
 

Rapport från MUSA-arbetet. Metodutveckling för avrinningsområdesbaserad 
samverkan. 
 
Koppling till samhällsberedskap 
 
Fundera till i morgon! Två saker som jag tycker är särskilt intressant att ta med 
hem? 

 

4 november 

8:30  Blå målklassning 
 

10:00  Inventeringar och åtgärdsförslag i avrinningsområdet.  
 

Återvätning - inventering av våtmarker. 
 

Life-projekt som planeras. 
 

Tid för diskussion. 
 

Efter lunch: Studiebesök vid det färdigställda omlöpet för fisk vid Vistafors. 

 



 

Vad tar vi med oss dag 1? 
Läkemedelsrester: Ta reda på mer! Vad letar vi efter? 
Börja provta vi reningsverk, uppströms och nedströms 
Göra provmätningar i avrinningsområdet – pilotprojekt för vattenrådet 
Vad undersöker kommunerna i sina reningsverk? 
Information om läkemedelsrester. 
Info på kommunernas hemsidor t ex diklofenak 
Hur mycket skrivs ut i kommuner? Samarbete med VGR. 
 
Vattenförbrukningen! Vad använder vi vattnet till? 
 
Att bygga upp kunskapen tidigt! Samarbete med skolan! T ex samarbete med Mariann. 
Material om vatten som kan användas av lärare/rektorer/skolledning/politik 
Dialog med skolor och få återkoppling 
 
Blå hälsa – hur samverka på länsstyrelsen? T ex med friluftssamordnare. 
Paddling i Ätran – behov av att ta bort träd som spärrar vägen 
Att hitta kompromisser. Vattenrådet kan bidra med plats för dialog. 
Samarbete med friluftsområden ex Lassalyckan 
Bjuda in: Samarbete med fiskeklubbar – stöd – återkoppling. Vad gör vattenrådet? 
Kan arbetet som We&Sports gör vara något för kommunens sis-placeringar 
Fler golfklubbar kan jobba som Kinds golfklubb 
 
Kylvatten från batterifabriken och påverkan på Ätran? Hur tas värmen till vara? 
Värmeväxlare. 
 
Bjuda in myndigheter för att berätta om vattenrådet och verksamheten 
 

Tankar dag 2 
Life-projekt kräver resurser. Prioritera och ta in folk utifrån! 
 
Markägarkontakter väcker engagemang. Mer kontakter! Stöd fås från kommuner med att ta 
fram kontakter. 
 
Blå målklassning: Tillfälle att ge mer kunskaper om myndigheternas arbete. Frivilligt att 
lämna in sina uppgifter senare. 
NAP-arbetet kan samverka med Blå målklassning 
Möjlighet till Mina sidor på hemsidan, där man kan lägga in resultat från blå målklassning 
Möjlig uppdatering av VISS genom Blå målklassning 
 
Att lämna åtgärdsförslag i avrinningsområdet i t ex mindre bäckar 
 
Idé till öringsafari i naturskyddsföreningen – ex Brunnsbäcken 
 
Vattendragsvandring i Nordsjöbäcken tillsammans med markägare 
 
Rapportering till kommuner om MUSA 
Kommunrapporter till kommuner om t ex biotopkartering, samtidigt sätta in det i en helhet 
Kommunens tjänstepersoner kan jobba vidare med det inom respektive kommun 
 
Skolprojekt – arbeta vidare i kommunerna 
 
Vattenrådet visar arbetssätt, möjligheter och resultat för myndigheter-regeringskansli 



Magnus har samarbete med Naturbruksgymnasiet – rapporterar mer senare 

 

Två saker att ta med 
Skolprojekt i Ulricehamn 
Läkemedel: medborgarförslag och information på kommunens hemsida 
Markägarinformation vid Musån: Vattenrådet en viktig neutral organisation. Även LRF och 
Södra. 
Omsorgssektionen behöver ha en träff med miljöstrategen. Hur jobba? Urinseparerande? 
Ta med tankar till andra vattenråd 
Öringsafari+vandringshinder. Pinebobäcken. 
Sprida information i vattenråd och nätverk. Använda maillistor. 
Ta med MUSA-bilden till länsstyrelsen. Är konkret. 
Läkemedel. Hur är lagstiftning och MKN? 
Recipientkontrollprogrammet. Kan länsstyrelsen göra projekt för att få underlag? 
Konsumentmakt. 
 
Påverka högre upp 
 
Förebyggande hälsa. Må bra-platser. Att vara ute. 
 
NAP-samordning. Jan-Åke återkommer 
Samverkan NAP + Life kan ge mycket vinster. 
Vattenrådet kan ta en viktig roll. 
 
Återvätning i Tranemo. Flödesmätningar i Musån och vid kraftstationer 
 
Samråd LRF-representanter som finns i vattenrådet. 
 
Utreda utveckling av studiecirkel om dikesrensning. Mer om vatten och bredare perspektiv. 
VR kan stödja detta + Blå målklassning. Kolla med LRF centralt. 
 
Vattenrådet samverkar mer med myndigheter. 
Vattenrådens dag ett tillfälle att dela med sig. 
Läkemedelsförskrivningar i kommuner. 
Jobba mer lokalt och med mindre grupper. 
 
Skolprojekt – även ett sätt att marknadsföra ÄVR 

 
 
 

 


