Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2020-12-10 digitalt via Zoom
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Bengt Hackberg, Annika Håkansson, Bengt-Olof
Magnusson, Magnus Carlsson, Tommy Williamsson, Jan-Åke Jacobsson, Owe Lundin, Patrik Ernstson,
Johan Tielman, Johan Andersson, Peter Nolbrant, Steffi Gottschalk, 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. Rapporter:
Tommy: Varit bra fiske i år.
Bengt: Bengt varit på vattendragsvandring vid Vinån, var väldigt bra. Är med i
kustvattenrådet planerar inför 2021 nu.
Magnus: Renoveringen av Assmebro kraftverk är nu klar. Har haft årsmöte i Ålplan Ätran,
ålar är utsatta. Inköp av ålar sker från Storbritannien, oroliga för hur det skall gå i framtiden
med tanke på brexit. Glädjande är att det är fler och fler ålar som vandrar upp i Ätrafors.
Annika: Bildandet av vattenskyddsområde Ätran har satt fart, kungörelse den 16:e december
beräknas klart mars-april.
Steffi: Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 22021–2027
synpunkter skall kommit in senast 30 april 2021.
Jan-Åke: Har haft samverkanmöten med länsstyrelsen (NAPen). Fiskevårdsområdet har tagit
fram en ny förvaltningsplan.
Johan: Ätrafors kraftverk är renoverat och tagits i drift. Efter idrifttagandet pumpade man ur
höljan i gamla åfåran dels för att se hur den ser ut och för att se om någon fisk var
innestängd, ingen fisk var kvar i höljan.
4. Projekt:
Peter: WCoG projektets förlängning innebär spridning av erfarenhet, få med folk i projekt,
utveckla en kurs ”att använda framtagna material”.
5 skolor har hört av sig när det gäller skolprojektet, 3 av dem i Svenljunga kommun.
Beslutades att dessa 5 får bidraget.
Johan: Blå målklassning fortgår. Rapport om biotopkarteringen snart klar. Har sökt 150 kkr.
från LOVA ”hitta våtmarker”. Nytt projekt tillsammans med Va-myndigheten ”ökad
samverkan med kommunerna” har ansökt om 530 kkr. för projektet kan bla ge pengar till
kommunerna som stöd. Va-myndigheten har sökt 2 milj.kr till projektet.
Annika: Svårt att få bidrag till åtgärder när kommunen inte äger marken.
Wanja: Vartofta är klara med en damm.
5. Ekonomi:
Ekonomirapporten genomgicks och lades till handlingarna.

6. Budget 2021:
Utsänt budgetförslag genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
7. Verksamhetsplan/Aktiviteter 2021:
Utsänd aktivitetsplan genomgicks. Årsmöte beslutades ske 20 maj. Vattenrådensdag kommer
att ske i september. 2 och 4 mars genomförs ett samråd om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027.
Länsstyrelsen kommer att ha en dragning om miljökvalitetsnormer i januari, återkommer
med förslag på datum.
Höstmöte/temadag vattenkraften, till arbetsgrupp utsågs: Jan-Åke, Peter, Magnus och Johan.
Annika föreslog att informera sprida information om skolprojektet till lärare under höstlovet,
Annika och Peter jobbar vidare med förslaget.
Bengt föreslog att ha en temadag om plaster i vatten, första veckan i juni är lämplig. Bengt
jobbar vidare på detta, Johan kollar vad det kostar att provta mm.
Det skall läggas till med en projektlista.
8. Recipientkontrollen:
Upphandling av nytt avtal är klart. SYNLAB och Eurofins har lämnat anbud. Efter utvärdering
av anbuden stod det klart att SYNLAB kommer att fortsätta med kontrollen.
9. Miljöpris:
Förslag på mottagare av miljöpriset i år: Enar Hemmings för hans arbete i Övre Åsundens
fiskevårdsområde. Styrelsen beslutade att ge Enar miljöpriset på 5 000 kr.
10. Övriga frågor:
Inga övriga frågor
11. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.
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