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Styrelsemöte Ätrans Vattenråd 2022-09-09 Via Teams. 
 
Deltagare: Owe Lundin, Bengt-Olof Magnusson, Bengt Hackberg, Wanja Wallemyr, Annika 
Håkansson, Agnes Fridell, Jan-Åke Jacobsson, Kent Johansson, Gustav Skyggeson, Lennart Kastberg, 
Stephan Bergman, Johan Tielman, Sofia Lindvall, Johan Andersson, Leif Svensson. 
 
 

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

2. Jan-Åke valdes till att justera dagens protokoll 
 

3. Rapporter: 
Jan-Åke: Omprövningar för kraftverken i Ätrans nedre del är inledda. 
Annika: Vattenskyddsområde för Ätran i Halland är nu fastställt och gäller 50 m runt 
vattendragen. Vattenvecka hålls 27 september – 1 oktober ”Ätran i ett historiskt perspektiv”. 
Johan T: Håller på med omprövningar. Är väldigt dålig tillrinning i Ätran. 
Stephan: Kalkat i Musån och Majebosjön Fisken återvänder. 
Wanja: Johan har tagit över Vartoftaprojektet. Länsstyrelsen byter handläggare vilket är ett 
problem vid projekten. Filmen är snart klar. Nytt förslag att göra en tillbakablick och 
dokumentera historiken, vad som hänt och vilka beslut som tagits.  
Johan A: Vartoftaprojektet 3 åtgärder på gång. Inventeringen av våtmarker är påbörjad i 
Tranemo kommun. Kartering har nu genomförts från Ätrafors till Knätte inklusive Assman. 
Ätran i en projektansökan till LIFE 2023 som riktar sig mot åtgärder. 
Agnes: Förvaltnings och åtgärdsplanen är klar de riktar sig mot myndigheter. 
 

4. Ekonomi: 
Ekonomirapporten jan-aug utsänd innan mötet och denna godkändes. 
Behövs ett förtydligande av kortfristiga skulder, Wanja talar med Johanna. 
 

5. Vistafors projektet: Projektet är klart, Pengarna räckte inte till Einar frågar om vattenrådet 
kan bidra med mer pengar, söker även efter fler finansiärer. Mötet beslutade att Wanja kan 
besluta om ett bidrag på max 100 000 kronor. 
 

6. Temadag Blå hälsa: Hålls på Torpa den 20 oktober, anmälningar börjar ramla in. 
 
 

7. Höstmötet: Planers till den 3–4 november. Vi har fått in offerter från Lassalyckan i 

Ulricehamn och Åkulla Outdoor Resort. Mötet beslutade att anta Lassalyckans offert för den 

var billigast. Leif bokar. Temat för dagarna blir samverkan och blå hälsa. 

 

8. Övriga frågor: 
Gustav: hur är tillrinningen i Ätran och hur kommer den att utvecklas? SMHI har säkert 
prognoser för framtiden, Gustav kontaktar dem. Det kommer att vara väldigt viktigt att spara 
vatten i landskapet. Johan: det finns 14 000 våtmarker i Ätrans avrinningsområde, de flesta 
utdikade. 
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9. Avslutning: 
Ordförande Wanja tackade och avslutade mötet. 

 
 
 

Leif Svensson 

Sekr. 

 

 

Wanja Wallemyr   Jan-Åke Jacobson 

Ordförande    Justerare 
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