
 
 

 
Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2021-12-09 Kinds GK och digitalt via Zoom 
 
 
Deltagare: Owe Lundin, Stephan Bergman, Bengt-Olof Magnusson, Kent Johansson, Magnus Carlsson, 
Peter Nolbrant, Leif Svensson. 
Digitalt: Wanja Wallemyr, Bengt Hackberg, Annika Håkansson, Jan-Åke Jacobsson, Roger Rudolfsson, 
Roland Eriksson. 
 
Klubbchef Linus Kulneff startade med en presentation av Kinds GK. 
1987 startade klubben, invigning av banan påsken 1990. Klubben har 800 medlemmar, 10 anställda 
och 80 ha mark. Assman är viktig för klubben dels utseende och för bevattning av banan. Arbetar 
med ett Klubbutvecklingsprogam Vision 50/50 ”jämställt och inkluderande Golfsverige”. Tittar på 
naturstigar som även kan användas av icke golfare ev. naturguider, viktigt att må bra. Klubben är 
intresserad av ett ev. samarbete med vattenrådet. 
 

1. Ordförande Wanja Wallemyr hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Jan-Åke valdes till att justera dagens protokoll 
 

3. Rapporter: 
Annika: Vattenskyddsområdet överklagat till V-Götaland, Halland klara för beslut. 
Roger: Åtgärdsprogrammet ligger hos regeringen. 
Jan-Åke: Viktigt att åtgärdsprogrammen genomförs men att klassningen av vatten bestäms 
efter förutsättningar på plats och inte generellt. Statusklassning måste vara rimlig i 
bedömning av vattnets samhällsnytta. 
Roland: Vattenforum Ulricehamn bildat, möte förra veckan. Många projekt runt vatten, -nytt 
RV skall byggas 5–6 milj.kr -nya verksamheter, -hårda ytor, -bostadsområden 
Bengt: Vattenplan på gång i Falkenberg. 
Magnus: Omprövning av vattenkraften vad händer. 3 ägare i Assman har beställt en 
förundersökning av en konsult. Kraftverken skall omprövas 27–28. 
Kent: Elmos reningsverk har använt kommunalt vatten till spolning mm. Använder nu 
utgående renat vatten till detta. Förbrukar 5 000 m3 mindre kommunalt vatten. 
Roger: Kraftverken prövas nu, dammar är inte med men viktiga att titta på, här kan ÄVR 
hjälpa till så vandringen av fisk fungerar hela vägen. LOVA pengar kan finnas till åtgärder. 
Bengt-Olof: Oscar Jacobsson höll föredrag i Knätte om Mader mosse. 1818 ett första försök 
att räta åfåran, 1900 talet 2–300 ha ny åkermark, vilka negativa effekter har dessa åtgärder? 
Roger: Återskapa våtmark, mycket koldioxid avgår och snabba flöden. 
Owe: Saneringen vid Ätran i Svenljunga, kommunen köpt fastigheter, 3 hus rives. Detaljplan 
för bostäder vid Ätran pågår. 
Stephan: Medborgarförslag om våtmarksrening av avloppsvattnet, vid nytt reningsverk tas 
det hänsyn. 
Peter: Projektet WaterCoG är nu avslutat. 
 

4. Projekt: 
Peter: Våtmarksinventering: Tranemo kommun sökt pengar 1,2 mkr. Välja ut några områden. 
Upphandling 1 år i taget (600 000Kr) enkel upphandling. Upphandlingsunderlaget tar Peter 



 
 

fram, antingen Tranemo eller vattenrådet sänder ut förfrågan. 
MUSA: metodutveckling. Samarbete i Lst för att vara effektivare, kommunerna samarbeta 
mer. Vända sig till några kommuner och diskutera hur kan man samarbeta. Tranemo och 
Svenljunga kommun klara, inbjudna till Svenljunga i december ”hur skall vi arbeta bättre”. 
Förfrågan till Falkenberg och Ulricehamns kommun. 
Vartofta: Johan tar över projektet. 
Högvadsån: Har haft vattendragsvandring vid HJärteredsån. 
Vistafors: Ålplan Ätran har haft möte, fråga från Lst om fortsättning? Kommer att fortsätta 
tills omprövning av vattenkraften sker. 
 

5. Höstmötet: 
Var ett bra möte. Redovisning av gruppmötena sänder Peter ut. Mariann som fick miljöpriset 
hade ett väldigt bra föredrag. Utnyttja vattnet för att må bra förslag på temadag till våren. 
Jan-Åke föredrog ål vandring och vattenkraft. Vore intressant om det går att genomföra på 
andra kraftverk, Jan-Åke: Väldigt individuellt. 
Droger o läkemedel i vatten, ett stort projekt i Halland pågår, alla kommuner inte med 
längre. Fråga: Finns det medel att söka för analyser (150 000 kr/analys) svar nej. 
Annika: Läkemedel hur påverkas reningsverken studiebudget 4 mkr. Kommer främst från 
hushållen. Plaster 99% tas om hand i slammet. Går bra att rena läkemedelsrester i RV. 
Läkemedelsrester i dagvattnet är högre än från reningsverken. 
Temadag till våren ½ Hälsa ½ Läkemedel/droger. 
 

6. Verksamhetsplan/Aktiviteter 2022: 

Utsänd aktivitetsplan genomgicks. Det är Svenljungas tur att hålla årsmöte, förslag att 

saneringen av Ätran beskrivs. Höstmöte/temadag Förslag att göra en resa utmed Ätran, till 

arbetsgrupp utsågs: Gustav och Wanja. Det vore intressant att få en lägesrapport hur EU-

tänket är med vattenråden. Föreslås som programpunkt på nästa styrelsemöte, Peter kollar 

om någon kan vara med på länk. 

 

7. Nya projekt: 
- Vandringshinder. Jan-Åke kan bistå i projektet. 
-Bra välmående. 
-Skolprojekt. Finns koncept att jobba med skolan, finns pengar hos ÄVR, Petr tittar på detta. 
Kinds GK har en del på g runt Assman, Leif tar ett möte med Linus för att se om vi kan 
samarbeta med något. 
 

8. Ekonomi: 
Utsänd ekonomirapport genomgicks, ekonomin är god, denna godkändes. 
 

9. Budgetförslag: 
Utsänt förslag genomgicks, lades till en post på 70 000 kr för skolprojekt 
 

10. Övriga frågor: 
Vi behöver bli bättre på information. Wanja vet en journalist som skulle kunna hjälpa oss att 
bli bättre på att synas utåt. Wanja fick mandat att tala med journalisten. 



 
 

Vattenprovtagning PMK 1 Ätran Skåpanäs har skötts av Gösta och Karin som nu vill avsluta 
arbetet. Leif kollar upp provtagningen.2 
 

11. Avslutning: 
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet. 

 
 
 

Leif Svensson 

Sekr. 

 

 

Wanja Wallemyr   Jan-Åke Jacobsson 

Ordförande    Justerare 

 


