
 

 

SAGÅNS VATTENRÅD  

ARBETSPLAN 2021 

AKTIVITETER 2020 

Styrelsens arbete 

 Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

 Styrelsen ska undersöka möjligheten att söka bidrag för att utveckla verksamheten 

samt aktivt verka för att projekten genomförs. Medel kan sökas från t ex 

Sparbanksmiljonen (Sala sparbank), Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, Mälaren en 

sjö för miljoner, Leader Mälardalen, Leader Nedre Dalälven och berörda 

kommuner.  

 Vattenrådet ska efter förfrågan vara delaktig i Life IP Rich Waters. 

Insatsområden 

 Minst en aktivitet ska anordnas, en digital invigning av LONA-projektet ska 

genomföras i augusti 2021. 

 Minst en publik insats ska genomföras för att visa på vattenrådets roll t ex 

genomföra en fiskdag med elfiske även 2021 eller anordna paddla för Sagån. 

 Sagåns vattenråd ska aktivt stötta den Åtgärdssamordnare för Sagån som har 

anställts av Mälarens vattenvårdsförbund perioden 2020-2021. 

 Arbete ska inledas för att ta fram en Åtgärdsplan för Sagåns avrinningsområde. 

 Finansierade projekt ska genomföras under året, se sid 2 sammanställning av 

planerade åtgärder 2021. 

 
Information 

 Hemsidan Sagåns vattenråd | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org) fortsätter att 

utvecklas 2021. 

 Sekreteraren ansvarar för att informera samtliga rådets medlemmar då ny 

information lagts ut på hemsidan, detta kommer att ske via e-post och Facebook. 

 Vattenrådets Facebookgrupp hålls aktiv. 

 

Omvärldsbevakning 

 Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att bevaka, 

och ger möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för den medlem 

som vill delta. 

 Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten som 

vattenrådet bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 

 Vattenrådet ska bygga nätverk med andra organisationer som har intressen i 

avrinningsområdet. 

 
 

Medlemsrekrytering 

https://www.malaren.org/vattenrad/sagansvattenrad/


 Under 2021 ska nya medlemmar rekryteras genom att information om vattenrådets 

verksamhet skickas ut till potentiella medlemmar i avrinningsområdet. Det kan ske t ex via 

LRF och till ideella föreningar, eller genom personliga kontakter med privatpersoner.  

 

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2021 

 Budget 2021 

Tillgångar vid verksamhetsårets start  

Kassa och bank 142 102,39 

Pågående projekt nedlagda kostnader 4 735 289 

Inkomster  
Medlemsavgifter 3000 

Sökta medel 2 065 500 

SHE ambassadör 2000 

Summa; 2 070 500 

Utgifter  
Avgift för Bankgiro och bankkonto 910 

Avgifter för hemsidan 2000 

Kunskapshöjande aktiviteter 5000 

Möten 3500 

Reseersättningar och Arvoden 5000 

Åtgärder 2 065 500 

Summa; 2 076 910 

Återstår efter verksamhetsårets slut 130 690 
 

 

Sammanställning av planerade åtgärder 2021   
 

 Fosfordamm Smedsbo 

 Fosfordamm Isätrabäcken 

 Miljöanpassat underhåll av Varmsätrabäcken 

 Sagån, Sörbäcks ängar, kantzoner 

 Tröskling grunddammar 

 Tärnas invallningsdammar Återföring av sediment 

 Kartering, fördröjning av vatten i kommunal skogsmark 

 Dagvattenplan Sala Avrinningsområdesanpassa 

 Återmeandring Fridhem, Sala 

 Förprojektering av åtgärd vid Hyttgatedammen 

 Långmossen 5ha våtmark 
 

 


