Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2021-03-12 digitalt via Zoom
Deltagare: Wanja Wallemyr, Gustav Skyggeson, Annika Håkansson, Bengt-Olof Magnusson, Owe
Lundin, Johan Andersson, Peter Nolbrant, Sofia Lindvall, Kent Johansson, Roger Lundberg, Stephan
Bergman, Johan Bengtsson, Roger Rudolfsson, Leif Svensson.

1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Owe valdes till att justera dagens protokoll
3. Rapporter:
Wanja: Vattenrådet inför digital signering av protokollen.
Gustav: Varit på information om Va-direktivet av LRF.
Annika: Har fått pengar till ett 3 års projekt, rening av dagvatten, skall bl.a. testa
reningsutrustningar och se vilken effekt de har.
Johan B: Har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan för Ätrans nedre
fiskevårdsområde. Den som vill ha en tryckt version kontaktar Johan Bengtsson. Planen ligger
även på vatterådets hemsida.
Sofia: Ardagh tar in vatten från Månstadsån för kylning, och släpper då tillbaka ett varmare
vatten. Har nu fått pengar till en ombyggnad för att slippa ta vatten från ån.
Roger L: Skogsslingan är nu klar. Skogsbruk vid vatten visa på hur man kan förstärka
naturhänsyn vid vatten.
4. Projekt:
Johan: Sökt -LOVA pengar för identifiering av våtmarker.
-Fiskevårdsmedel för utrivning av en damm i Ulricehamns kommun.
-Fiskevårdsmedel för bildande av lokal samarbetsgrupp vid Fegen, har sökt 20 000 kr var av 3
Länsstyrelser.
-Ansökan LONA bidrag 600 000 kr * 2 år till inventering av våtmarker i skog, tillsammans med
Tranemo kommun
-Blå målklassning fortgår.
-Rapport om biotopkarteringen upp till Ätrafors klart
- Har kommit 3 förslag på laxtrappa vid ett kraftverk i Ulricehamn vattenrådet har fått
förfrågan om att delta.
Peter: Skolprojekten. I Sexdrega skola har man börjat med fortbildning av lärare och rektorn,
dessa skall hållas vid 4 tillfällen. Är väldigt positiva.
Uppföljning av åtgärderna som är utförda vid Hjärteredsån pågår, även biflödena skall det
tittas på senare. En skogsslinga skall anläggas
Pengar från vattenmyndigheten och Länsstyrelse ett samverkan projekt med kommunerna
ang. vattenförvaltning. Vilken roll kan vattenråden ha.
Johan: Har fått mycket att göra på firman, skall anställa en person. Är det ok att denna
person kör en del av vattenrådets projekt? Styrelsen såg inga hinder för detta.

5. Samråd om förvaltningsplanen:
En arbetsgrupp bestående av Wanja, Bengt, Peter och Johan sammanställer vattenrådets
svar på remissen. Vattenrådets syn kommer att bli en kompromiss eftersom medlemmarnas
roller är så olika. Medlemmar organissationer kan även sända in svar själva.
6. Nya medlemmar:
Jesper Ljungberg Fiskeguide i Falkenberg och Staffan Lennström Mölneby Gård Östra
Frölunda valdes in i vattenrådet.
7. Verksamhetsberättelse:
Sänds ut till styrelsen när den är klar
8. Ekonomi:
Resultat och balansrapport var utsänd med kallelsen till mötet. Rapporten godkändes.
9. Årsmötet:
Skall hållas den 20 maj tanken har varit att vara i Hillareds bygdegård, men det troliga är att
det får bli ett digitalt möte.
10. Övriga frågor:
Vissa företag får inte använda Zoom vid digitala möten. Peter man laddar inte ned något på
sin dator utan ansluter genom webbläsaren så det bör inte vara några problem. Leif kollar
upp hur det är på företagen.
11. Avslutning:
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet.
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