Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2020-04-29 via skype
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Bengt Hackberg, Annika Håkansson, Peter Nolbrant,
Johan Andersson, Leif Svensson.
1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Bengt valdes till att justera dagens protokoll
3. Rapporter:
Annika: Finns ingen oro för att dricksvattnet skall ta slut, efter uttalandet från myndigheter.
Det finns pengar att söka hos Falkenberg kommun likt föregående år.
Bengt: Skall på träff vid Vinån med markägare, kommunen, Länsstyrelsen, TV och tidningar
gällande projekt Skunkkalla.
Motion om rensning av Ätran nedanför kraftverket i Falkenberg antogs ej på grund av att det
kan ha negativ påverkan på vissa arter.
Wanja: Dammbygge på gång i Vartofta. Ett projekt strykes på grund av biotopskydd.
Upptäckt ett tillflöde som ansluter till huvudfåran kan vara bidragande till förhöjd
näringsstatus i området.
Ulricehamns kommun har haft ute samrådsremiss där samarbete kring utveckling av
Ätradalen finns med.
Peter: Inom Högvadsån pågår lokala projekt, Hjärtaredsån: sportfiskarna jobbar med
åtgärdsplan. Älvsereds byalag: 12 personer varit ute och inventerat en sträcka. Peter sätter
ihop ett informationsbrev till Högvadsgruppen.
Ansökan till Leader: nedre delen av Ätran naturguide mm.
Peters jobb med WCoG på vattenmyndigheten: Utbildning till vattenråden och vissa grupper,
vill ha en träff med vattenrådet, styrelsen eller AU.
Johan, Bengt, Gustav och Annika presenterade sig.
4. Årsmötet:
Diskuterades om årsmötet skulle skutas upp eller hållas digitalt. Beslutades att hålla det på
utsatt tid via skype, dagordning enligt stadgarna. Kallelse sänds ut till ombuden. Fråga om
någon har något att invända mot att årsmötet hålls digitalt. Anmälan till deltagande så att en
röstlista kan tas fram.
5. Ätran filmen:
Anders Lagerdal har tagit fram ett förslag till filmmanus detta sänds ut till styrelsen för
kommentarer. Skall vara en intresseväckare på ca 3 minuter. Målsättning att den skall vara
klar till hösten.
6. Projekt:
Johan: ansökan om pengar till framtagning av Blå målklassning en lantbruksversion pågår, en
inventering i odlingslandskapet vid vattendrag. Budget på 600 000 kr.
Söka pengar till biotopkartering gällande övergödning identifierat en 12 mil lång sträcka som
inte har inventerats. Hur informera om denna kartering det är otroligt många markägare, ta
kontakt med LRF, hemsidan.

Unnarp: pratat med markägare om att riva ut gamla dammar.
Förfrågan till Leva om biokartering vid Vinån.
Petr: Uppföljning av områdena där åtgärder genomförts för att se vilket resultat det givit,
ÄVR bidrar med 10 000 kr ansökan till Falkenbergs kommun av resterande.
7. Skolprojekt:
Peter har skrivit förslag på brev som skall gå ut till kommunerna, sänds ut till styrelsen för
synpunkter. Ansökan om pengar skall vara inne senast 1 december.
8. Övriga frågor:
Elisabeth Thysell har hört av sig om att det finns pengar att söka för åtgärder i bottnar i
Halland. Fiskevårdsplan Högvadsån är ett bra underlag för ansökan. Peter och Johan talar
med Elisabeth för höra vad som kan göras.
Nästa styrelsemöte flyttas fram till den 4 september.

9. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.

Leif Svensson
Sekr.

Wanja Wallemyr
Ordf.

Bengt Hackberg
Justerare

