Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2019-12-06 i Svenljunga
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Owe Lundin, Roger Lundberg, Jan-Åke Jacobson,
Håkan Bengtson, Magnus Carlsson, Bengt Hackberg, Thomas Elmgren, Anders Andersson, Lennart
Kastberg, Tommy Williamson, Peter Nolbrant, Roger Rudolfsson, Leif Svensson.
1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Wanja valdes till ordförande och Leif till sekreterare
3. Owe valdes till att justera dagens protokoll
4. Föregående möte: Protokollet föredrogs och lades till handlingarna. Broschyren som är
framtagen kan beställas från Shlomo.
5. Rapporter:
Wanja: haft möte med forntidsbyn som visar stort intresse, förslag på inriktning ”Ätran från
istid till nutid”. Nytt möte den 17:e januari.
Diskussion runt skolkitten.
Vartoftaprojektet: Rensning genomförd, grävning av våtmarker nästa år efter kontroll med
Lst.
Projektansökan Åtgärdssamordnare på 2,4 milj. Kr beviljad, projektet löper på 3 år.
Ny projektansökan om Flodpärlmusslan i vattenförekomsten Ätran Nordsjön – Vinsarpasjön,
projektet drivs av EnviroPlanning AB och sportfiskarna.
Klimatdag på Chalmers fått förfrågan om samarbete vilket styrelsen säger ja till.
Lidköping kommun starta upp provtagning av partiklar mm. ÄVR söka samarbete och få
kunskap.
Behöver en ny runda med presentation av vattenrådet till kommunerna.
Roger: Projekt kant zoner vid Ätran. Viktigt med dokumentation hur det ser ut innan och
efter med foton/filmning samt beskrivning av biologin. Budget för projektet 50 000k beviljas.
Tommy: Projekt kalkning stort mossområde kyrkbäcken till Lillån pH är 4,9–5,1. Roger: att
kalka ett naturligt surt mossområde kan förvärra, Tommy kontaktar handläggare på Lst.
Förslag att återställa Ätran efter flottrensning vid 11 strömsträckor, biotop vårda områdena.
Styrelsen tyckte detta var en bra idé, Biotopkartering har skett för sträckan Forsa-Ljungafors
Owe kollar med kommunen om att få fram rapporten. Idén lämnas till åtgärdssamordnaren.
6. Verksamhetsutvecklare:
Styrelsen är tacksamma att Peter tar jobbet som verksamhetssamordnare. 20% fram till
mars, efter detta är det osäkert hur det blir, Petr har fått förfrågan om att jobba vidare med
WcoG 19 månader. Styrelsen vill gå vidare AU tar beslut.
7. Medlemsavgifter:
Förslaget godkändes efter strykning av Observatör, bifogas.
8. Verksamhetsplan 2020:
Höstmötet ev. i Ulricehamn. Aktivitetslistan godkändes, bifogas.

9. Budgetförslag:
Utsänt budgetförslag justeras med följande:
Rogers projekt skogensvatten ökar till 50 kkr.
Håkans projektförslag ”Grumling av vatten – utrotningshotade arter” budgeterar 5 kkr. för
framtagning av projektbeskrivning och projektgrupp.
Framtagning av film om Ätran 49 kkr. i bidrag och kostnad.
Vi har fått bidrag till åtgärdssamordnare på 2,4 milj.kr för 2020 är det inlagt 535 kkr. som
bidrag och kostnad.
Vattenrådets kassa är god, det är ett medvetet beslut att göra ett förlust år.
Justerad budget bifogas.
10. Övriga frågor:
Hemsidan är uppe, undersöka om vi kan få sidnamnet ”atransvattenrad.se”.
Frågades efter vilka sjöar som det sker ål utsättning i, Magnus sänder över lista på dessa.
Magnus: inför nya prövningen av kraftverk är det viktigt att kommunerna tänker på att mark
runt kraftverken kan behövas avsättes för åtgärder.
Roger: Åtgärdssamordnare viktigt att rätt person anställs, när det gäller
rekryteringupphandling talar Wanja med Lst.

11. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.
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