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Verksamhetsberättelse 2019
Allmänt om verksamheten
Styrelsen för Ätrans Vattenråd Ekonomisk Förening, 769613-5826 får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för 2019.
Mål och måluppfyllelse
Ätrans vattenråd har under 2019 arbetat efter de riktlinjer och den verksamhetsplan som
framtagits avseende
vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och verksamhet för föreningen.
Målen har varit:
· att genom en god organisation vara en värdefull samverkanspartner
· att utveckla medlems servicen utifrån medlemmarnas behov
· att öka medlemsantalet
· att anordna minst en aktivitet om året som förenar de olika kategorierna medlemmar
Ätrans vattenråd har genom den redovisade verksamheten 2018 väl uppfyllt dessa
målsättningar.

Vision
Vi ska säkra våra vattentillgångar för framtida generationer. Genom samverkan ska
vattenrådet verka för att vattendirektivets mål och fastställda miljökvalitetsnormer uppnås
och bibehålls i sjöar, vattendrag och grundvatten inom Ätrans avrinningsområde.
Medlemmar
Följande kommuner har under året varit medlemmar i Ätrans Vattenråd EF:
Borås, Falkenberg, Falköping, Gislaved, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.
Industri- och bolagsmedlemmar har varit Borås Energi och Miljö AB, Uniper Energy AB,
Vebro Industri AB, Elmo Sweden AB samt Ardagh Glass Limmared AB och Vatten & Miljö i
Väst AB (Vivab) Assman Ätran Kraft AB, Håkan Bengtsson Mårdaklevs kvar.
Lantbruksmedlemmar har varit Torps Lantbruk Månstad och Åkerholmen Vartofta. De
areella näringarna har representerats av LRF, och Södra Skog AB. Fiskevattenägareförbundet
i Södra Älvsborgs har varit medlem liksom Falkenbergs Naturskyddsförening,
Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg och Svenljungabygdens Naturskyddsförening.
Adjungerade har varit Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland samt Skogsstyrelsen.
Styrelse
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning: Ordförande Wanja Wallemyr
(Falköping). Vice ordförande Bengt Hackberg (Falkenberg), Ledamöter Kent Johansson
(Elmo), Anders Andersson (Ulricehamn), Gustav Skyggeson (LRF), Thomas Elmgren
(Tranemo), Lennart Kastberg (Gislaved), Johan Tielman (Uniper Energy AB) och Annika
Håkansson (Vivab).
Ersättare har varit Sofia Lindvall (Ardagh Glass Limmared AB), Owe Lundin (Svenljunga), JanÅke Jacobson (Vebro AB), Tommy Williamson (Fiskevattenägarna Södra Älvsborg), Håkan
Bengtsson (Mårdaklevs kvarn), Magnus Carlsson (Assman Ätran kraft AB) och Roger
Lundberg Södra skog.
Adjungerade har varit Länsstyrelserna i Halland Kajsa Wallbro, och Västra Götaland, Roger
Rudolfsson samt Skogsstyrelsen, Marcus Björsell.
Arbetsutskott har utgjorts av Ordförande, vice ordförande, Kent Johansson Elmo Sweden
AB, Gustav Skyggeson LRF.
Revisorer har varit Jan-Ove Bengtsson, auktoriserad revisor samt lekmannarevisorerna
Roland Eriksson och Robert Erlandsson.
Valberedning har varit Leif Svensson (sammankallande) Börje Eckerlid, Elin Johansson.
Verksamhet 2019
25 jan
Deltagit på Miljömålskonferens i Varberg
21 feb
AU möte
14 mar
Styrelsemöte
15 mar
Vattenrådens dag i Göteborg

15 mar
19 mar
20 mars
20–21 mar
22 mar
25 mar
9–10 apr
18 apr
23 maj
24 maj
16 aug
23 aug
25 okt
7 nov
7–8 nov
11 nov
22 nov
6 dec

Klimatforum i Stockholm
Sammanställning WCG Vartofta projektet
Vattendagen i Falkenberg
LIFE Kust till kust i Falköping
Internationella vattendagen i Göteborg
Sammanställning WCG Högvadsprojektet
WCG möte i Göteborg
AU möte
Konferens När vattnet sina i Svenljunga
Årsmöte hölls i Smålandsstenar
AU möte
Styrelsemöte
Rådslag Kattegatt kustvattenråd
AU möte
Styrelse/Höstmöte i Ullared
Avslutningsmöte WCG i Göteborg
AU möte
Styrelsemöte/Budgetmöte

Årsstämma Ätrans vattenråd EF höll årsstämma den 24 maj i Smålandsstenar. Ordförande
Wanja Wallemyr hedrade årets miljöpristagare, Håkan Bengtsson för sitt engagemang och
arbete vid Mårdaklev kvarn. David Davidsson höll föredrag om sanering efter tankbilsolyckan
i Ulricehamn. Håkan Olofsson från Synlab berättade om 2018 års recipientkontroll. BengtGöran Ericsson Gislaved kommun Visade bilder och berättade om ett skyfall i juli 2014 som
gav stora översvämningar som följd. Håkan Bengtson höll ett föredrag ”Med eller utan
vatten”.
Temadag – När vattnet sinar
Det var en välbesökt temadag med ca 60 deltagare
2018 torka satte nya frågor på sin spetts, uttorkade vattendrag, sinande brunnar, påverkan
på djur och växter.
Framtidens klimat räknar man med kommer att ge ett nyckfullare väder med långa torra
eller blötare perioder. Under dagen fick vi ta del av föreläsningar som berörde Jordbruket,
klimatfrågor, dricksvatten, vattentäkter, vattenkraft, biologisk mångfald, återskapande av
våtmarker.
Dagen avslutades med en paneldebatt.
En lärorik dag som främjade nätverk, kunskap.
Höstmöte
Höstmöte hölls den 7–8 november i Ullared. Anita Bergstedt höll föredrag om
Naturbaserade lösningar mot översvämning. Elisabeth Thysell Länsstyrelsen höll föredrag om
Havsnejonöga i Ätran. Maria Lennartsson Södra höll föredrag om Skogsbruk vid vatten. Ulf
Bjelke SLU Art Databank höll föredrag om rödlistan för hotade arter Främmande invasiva
arter Sverige och i Ätran. Håkan Bengtsson visade bilder och berättade om hur vattnet
grumlades vid ett byta av vägtrumma i Mårdaklev.

Vartofta projektet 2019
Under året har inmätningar och kalibreringar gjorts i vattendraget och där åtgärden är
tänkta att göras.
Kartor med avbördningskurvor har tagits fram.
Det har varit gemensamma möte och med enskilda markägare.
Dikningsföretaget har genomfört rensning under sensommaren i egen regi. Man har varit
rädd om dikeskanterna och minimerat slamning så mycket som möjligt. Den torra sommaren
underlättade.
Två av objekten behövde strandskydds dispens (är nu beviljade) och ska komma igång när
det är tjänligt. Ett objekt avstår vi ifrån då visade sig vara skyddat för höga naturvärden. Och
några projekt till är under beredning.
AU-möten
Under året har det varit 5 st. Au-möten
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 4 möten under året
Recipientkontroll
Månadsvisa redovisningar från Synlab där resultaten läggs ut på hemsidan varje månad.
Arbete med EU-projektet WATER Co Governance Ätrans vattenråd är ett av tre vattenråd
som utsetts till ”piloter” för att delta i EU-projektet WaterCoG. Rapportering för 2019 av
Peter Nolbrant i särskild bilaga

Bilaga:
-WaterCoG Presentation

