Minnesanteckningar från samrådsmöte på Fjärås bräcka Naturum den
29/4 2013. Gemensamt arrangemang av Kungsbackaåns och Lygnerns
vattenråd. 17 personer deltog.
Anders Gustafsson, Kungsbacka kommun hälsade välkomna och Karin Olsson från Vattenmyndigheten
inledde med att berätta om samrådshandlingarna. Efter presentation fortsatte diskussionen i två
samtalsgrupper, en för vardera vattenråd. Det viktigaste är Arbetsprogrammet och de väsentliga
frågorna för Västerhavets vattendistrikt. Ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram och nya
miljökvalitetsnormer ska beslutas 2015.

Väsentliga frågor









Övergödning
Försurning
Fysisk påverkan
Miljögifter
Dricksvatten
Översvämning / vattenbrist
Brunifiering
Främmande arter

Brunifiering kanske inte är ett egentligt miljöproblem, kan vara en återgång till mer naturligt tillstånd
före industrialismen och surt nedfall. Det kan dock påverka människors utnyttjande av vatten.
Att få bort främmande arter kan vara i det närmaste omöjligt och kosta mycket pengar. Bättre att
jobba förebyggande och förhindra spridning.

Hur komma till rätta med problemen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samverkan
Övervakning
Kartläggning och analys
Miljökvalitetsnormer (det år då en vattenförekomst ska ha uppnått minst god status)
Åtgärdsprogram (det som finns nu är övergripande, nästa kommer att bli mer detaljerat)
Förvaltningsplan

Hur bestäms miljökvalitetsnormerna?
1. Länsstyrelsen klassar vattenförekomsterna.
2. Åtgärdsprogram tas fram
3. Kostnader beräknas. Hur genomförbart är det? Rätt åtgärd på rätt plats.
4. Tid för att nå god status beräknas.
Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten tar fram förslag till beslut. Vattendelegationen fattar besluten.

Frågor som Vattenmyndigheten vill ha svar på står i samrådshandlingarna. Alla är välkomna att lämna
in synpunkter.

Frågor/synpunkter som kom upp i gruppen med Kungsbackaåns vattenråd
Utredningen om näringstillförsel och våtmarksanläggningar klar. Presenteras på årsmöte. Viktigt att
fundera på hur man går vidare.
Underlag för statusklassningar behöver förbättras. Vägledning för hur miljökvalitetsnormerna
tillämpas behöver utvecklas.
Hur är statusen på Kungsbackafjorden egentligen?
Vikta frågor i avrinningsområdet: Övergödning, försurning m.m.
Anslagen till kalkning får inte minska!
Är de japanska jätteostronen invasiva, får de plockas?
Det är positivt att vattenrådet får vara med och tycka till om Förvaltningsplanen 2015-2021.
Informationen om vattenvård till lantbrukare, dikesföretag och golfbanor bör förbättras.
Vattenrådet borde bli bättre på att värva medlemmar.
Fortsatt satsning på LOVA-medel är viktigt för att få igång åtgärdsarbetet på lokal nivå.
Viktigt att samverkansbidragen till vattenråden fortsätter.
Bra att vattenråden har en kontaktperson på länsstyrelsen, en viktig resurs som förmedlar
Vattenmyndighetens idéer till vattenråden och för tillbaka idéer från rådens medlemmar.
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