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Verksamhetsplan 2017 

 

 Recipientprovtagning (SRK) enligt upphandlad och avtalad omfattning.  

 Öppna medlemsmöten vår och höst. Medlemsmötet under våren sker i anslutning till 
föreningsstämman den 12 maj och temat är ”klimatförändringens påverkan på vattendragen”. 
Temat för höstmötet är ännu inte bestämt. 

 LONA-projekt ”Vårt värdefulla vatten” Styrelsen ska verka för att projektet genomförs i 
egen regi. Samtal förs med en tilltänkt projektledare.  

 Arbetsgrupper De två arbetsgrupper som avser områdena; natur och fiske samt extrema 
flöden fortsätter sitt arbete. Grupperna ska arbeta med konkreta frågeställningar inom 
respektive område. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson från styrelsen. I arbetsgrupperna 
kan personer inom och utanför vattenrådet ingå. 

 Älvsamordningsgruppen vi fortsätter att delta. 

 Öring i Mark: Viskans Vattenråd ingår i projektet som syftar till att genomföra åtgärder för 
fiskevård och annan biologisk mångfald. Arbete efter projektering av omlöp förbi Hulta och 
Haby kraftverk arbetet sker tillsammans med Borås Energi och Miljö samt administrativt 
arbete inför restaurering av Lundaboån. 

 Kullagård, fiskevårdsåtgärder vid kraftverksstationen Kullagård – finansieras med 
fiskevårdsmedel 

 Samverkansprojekt Hallandsåarnas vattenråd och Kattegatts kustvattenråd 
nätverksmöten och ev. gemensamma projekt.  

 Besvara remisser vattenrådet ska vara en naturlig remissinstans i vattenfrågor 

 Övriga projekt I mån av extern finansiering initieras och drivs projekt inom ramen för vårt 
verksamhetsområde. 

 Informationsspridning till intressenter. 

 Kommunikation med myndigheter och andra organisationer i ärenden som rör Viskans 
avrinningsområden. 

 Fler medlemmar och observatörer! I samband med informationsspridning och öppna 
medlemsmöten försöker vi få fler medlemmar och observatörer bland intressenterna. Vi 
kommer även att verka för att fler medlemmar ingår i recipientkontrollen. 

 Hemsidan utvecklas vidare som ett viktigt informationsverktyg. Även hemsidan på 
Facebook används. 
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