Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2020-04-29 via telefon
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Bengt Hackberg, Annika Håkansson, Lennart
Kastberg, Stephan Bergman, Bengt-Olof Magnusson, Kent Johansson, Magnus Carlsson (fr. punkt 7),
Tommy Williamsson, Jan-Åke Jacobsson, Owe Lundin, Roger Lundberg, Johan Andersson, Niklas
Wengström, Leif Svensson.
1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Owe valdes till att justera dagens protokoll
3. Johan och Niklas presenterade sig.
4. Rapporter:
Annika: Har vattenrådet sökt bidrag från Falkenberg kommun likt föregående år. Peter håller
i denna ansökan.
Bengt: Har varit på möte om ”renare västerhav” det är framtaget en lathund att användas
vid planering.
Tommy: Bra öringsfiske, fiskekorten som tillhanda hålls räcker inte till.
Jan-Åke: Väntar på regeringens beslut om NAP-en. D.v.s. den Nationella Planen för
omprövning av vattenkraften.
Roger: Har börjat med demoslingan ”Skog-Vatten”.
Wanja: LRF hört av sig är intresserad av att följa projekten hålla kvar vattnet i landskapet.
Vartofta rullar på, 2 projekt nu klara för grävning.
Gekås skall göra en infoslinga med upplysningsskyltar vid ån.
Filmen om Ätran är på gång.
Åtgärderna i Högvadsån skall följas upp med elfiske.
Mjöbäck/Älvsered vill göra inventering, intresserade av att få bidrag till detta.
Projektlista med budget tidsplan skall tas fram.
Johan: Har fått beviljat bidrag på 430 000 kr för biotopkartering av en 12 mil lång sträcka,
startar inom kort.
Har ansökt om pengar, 730 000 kr för att göra om/anpassa blåmiljöklassning till en lantbruks
version.
Har fått ett Leva projekt biotopkartering i Vinån och ge förslag på lämpliga åtgärder.
Niklas: Fått beslut om utrivning av 4 st. dammar i en bäck från Nordsjön till Ätran
(Knätte/Böne). Även biotopkartläggning, musselinventering.
Effektuppföljning i Hjärtaredsån.
Tommy: Förslaget om att återställa efter flottrensningen i Ätran, har det förkastats? Nej är
en bra idé som kommer att vara med i planeringar.
5. Fegen:
En sjö med speciella värden. Roger Lagergren hört av sig, behöver gå igenom gamla data.
Vattenrådet söker pengar för denna genomgång. Samverkan mellan Johan och Niklas samt
kommunrepresentanterna Bengt, Lennart och Owe.
6. Nya medlemmar:
3 har ansökt om medlemskap, Patrik Ernstson Ernstson Kraft AB, Lars Liljedahl Licato

Anläggningar AB och Gunnar Olofsson har 4 mindre vattenkraftverk i Ätrans biflöden.
Styrelsen beviljade medlemskap till samtliga.
7. Motionen från maj 2018:
Magnus svarar på motionen.
8. Nästa möte
Blir den 1 september kl. 09:30 i Hillereds bygdegård, Tommy bokar lokalen.
9. Temadag:
16 oktober i Ulricehamn. Använda medel smart så att vi gynnar Ätran. Bilda arbetsgrupper
med olika intressen för planering av dagen.
10. Höstmöte
5–6 november i Ulricehamn. Tema: vattenhållande åtgärder i landskapet. Inriktat mot
markägare, bjuda in lokalavdelningarna LRF. Ev. studiebesök eftermiddag dag 2.
11. Övriga frågor:

12. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.
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