Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2020-09-04 i Hillered bygdegård
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Bengt Hackberg, Annika Håkansson, Stephan
Bergman, Bengt-Olof Magnusson, Magnus Carlsson, Tommy Williamsson, Jan-Åke Jacobsson, Owe
Lundin, Roger Lundberg, Johan Andersson, Niklas Wengström, Roland Eriksson, Robert Erlandsson,
Johan Tielman via länk, Leif Svensson.
Startade med en presentation av deltagarna.
1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Owe valdes till att justera dagens protokoll
3. Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.
4. Rapporter:
Annika: Reningsverket i orten Ätran skall vallas in, stora risker vid översvämning. Har fått 3,5
milj. I bidrag från SNV för rening av dagvatten.
Bengt: Bengt varit på vattendragsvandring vid Vinån, var väldigt bra. Inventeringen med
åtgärdsförslag redovisades bland annat.
Magnus: Assmebro kraftverks skall renoveras.
Jan-Åke: Planeringsmöte med Länsstyrelsen inför omprövning av vattenkraften.
Peter: Utbildning för vattenråden fortsätter på W Co-G.
Wanja: Kommer många frågor till vattenrådet från myndigheter, vilket är väldigt positivt.
Johan T: Remiss om vattenkraften har kommit i dag.
5. Ekonomi:
Ekonomirapporten genomgicks och lades till handlingarna.
6. Projekt:
Johan A: Biotopkartering av 12 mil där data saknas pågår, 3 mil kvar. I en sträcka på 6 mil var
3,7 mil påverkat.
I Knätte/Böne hittat musselförekomst, för att gynna bland annat dessa skall 4 dammar rivas
ut.
Att ta fram Blå målklassning i odlingslandskapet pågår. Testomgång är planerad till hösten.
För projektet har 750 000 erhållits i bidrag.
Hjärteredsån biotopkartering under sommaren, stort intresse från markägare speciellt Gekås.
Vinån inventering och åtgärdslista ett samarbete med Leva samordnare i Halland.
Önskemål om att Lillån i Hillared (2 km) biotopkarteras.
Peter: Berättade om Högvadsån projekten, det bildades lokala grupper med olika projekt.
Uppföljning av tidigare åtgärder i 3 biflöden kommer att ske.
Ätrans nedre fiskevårdsområde skall ta fram en fiskevårdsplan.
Skolprojektet: Hillared hört av sig de vill jobba med vatten, Peter skall ha ett möte med dem.
Inga ansökningar har kommit ännu.

Wanja: Vartofta projektet: Beviljat ganska mycket pengar. Mätstationen fungerar bra.
Åtgärder i odlingslandskapet, 1: a dammen klar blev väldigt bra efter 3 dygn flyttade
kräftorna in. 3 våtmarker är på gång.
Samarbetet med Forntidsbyn angående information om Ätran fortgår.
En diskussion om klippning av vass/vegetation genomfördes.
Johan T: Utsättning av 12 000 ålyngel har skett.
En upprustning av Ätranfors sker i höst, under en period ställs verket av. Har börjat sänka
vattennivån i dammen.
7. Recipientkontrollen:
Upphandling av nytt avtal har dragit ut på tiden, inväntar nu på synpunkter från
tillsynsenheten i Västra Götaland.
8. Info till kommunerna.
Peter föredrog broschyren ”Ta hjälp av ett vattenråd”. Diskussion runt broschyrens innehåll,
med många åsikter. Slut kontenta var att broschyren är ganska neutral och bra.
9. Ätran Filmen:
Filmen visades. Några synpunkter: -Annan spiker. -inga nakna barn. -texten i slutet visades
för snabbt. -för mycket fritidsaktiviteter. -mer historik. -talar texten. Peter tog med sig
synpunkterna.
10. Peters frågor:
Peter har sänt ut 3 frågor runt WaterCoG projektet, dessa ventilerades och Peter noterade.
11. Hållbarhetsmöte 16 oktober:
Mötet hålls på Bogesund Hotell i Ulricehamn. Tyvärr som det ser ut nu kan det vara max 50
personer som deltar. Kommer att ordna webbsändning. Arbetsgruppen är: Wanja, Magnus,
Jan-Åke och Peter. Gruppen redovisade tankar runt upplägget av dagen.
12. Höstmöte
Mötet kommer att flyttas fram till antingen 10–11 december eller 3–4 december beroende
på tillgång på hotellet. Tema: vattenhållande åtgärder i landskapet. Mötet kommer att
kombineras med budgetmötet som hålls 2: a dagens eftermiddag.
13. Övriga frågor:
När vi har digitala möten är det viktigt att den som ansluter sig har en bra uppkoppling.
Johan och Niklas: -fortsätter med inventeringen. -Vill ha förslag på vad som skall jobbas med
nästa år, oftast ansökningar om bidrag i december-januari.
I Ätran krisgrupp deltar Shlomo borde vara någon från styrelsen.
Förelåg förslag att bjuda in länsstyrelsen Jönköping för att berätta hur de arbetar med
vattenråden.

14. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.
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