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Friska jordar ger friska vatten
Den 20 september arrangerar Suseåns vattenråd en 
heldag med fokus på markkvalitet och markstruk-
tur och hur det kan minska näringsförluster och 
översvämningar. 

Nick van Eeckeren är forskare i Holland som stu-
derat markstrukturer och dess vattenrenande och 
vattenhållande egenskaper under många år. Suse-
åns vattenråd har bjudit in honom till en heldag 
för att dela med sig av sin kunskap och inspirera 
oss om hur man kan arbeta med markkvalitet med 
vinster för både jordbruket och vattnet. 

Seminariet hålls på Laxbutiken i Heberg och pro-
grammet kommer se ut ungefär såhär:
9-12 Föreläsning (kommer hållas på engelska med 
direkt tolkning till svenska).
12-12.30 Transport (på egen hand) till Skogsgårds 
marker. 
12.30-13 Lunchi fält.
13-15 Nick van Eeckeren och Anders Carlsson 
visar på praktiska exempel i fält. Det finns tid för 
frågor och diskussioner. 

Seminariet är helt kostnadsfritt, Suseåns vattenråd 
bjuder på förmiddagsfika och lunch. 
Anmäl dig till ellinor.waldemarson@halmstad.se 
senast 15 september. För frågor kontakta Ellinor på  
mejl eller tfn 072-587 69 63

Brunch i Boberg 30 juni
Suseåns Vattenråd och Skrea LRF annordna fa-
miljeaktivitet med brunch i Svensgård, Boberg ett 
30-tal  personer deltog och gick en tipsrunda med 
frågor om vatten och Suseån. Ingvor Johansson 
berättade om skogen och vatten. Stefan Brosved 
berättade om LRFS engagemang och aktiviteter lo-
kalt för vattenfrågan. Agneta berättade om vatten-
rådets roll. Tack till alla som deltog för en givande  

Foto: Agneta Åkerberg. Brunch i det fria i Bobeg 30 juni.

Ny hemsida! 
Suseåns vattenråd har en ny hemsida. Besök den 
gärna redan idag, ge oss tips på vad du vill ha för 
information på hemsidan. 

www.suseansvattenrad.se 

Foto: Ola Lundh. Agneta och Lukas mäter djupet i Suseån.

http://www.suseansvattenrad.se/


Död ved i ån? - En het potatis
När frågan om träd i ån dyker upp blir det alltid 
heta diskussioner. Natur- och fiskeentusiaster tycker 
träden är bra eftersom det skapar livsmiljöer och mat 
för ekosystemet i vattnet. Lantbrukarna och kraft-
verksägarna tycker oftast att det är mindre roligt då 
det kan skapa erosion i åkanterna, och göra skada på 
kraftverken. 

En rejäl al som trillat tvärs över ån kan utvecklas till 
något av en ”bäverdamm” och lokalt ha stor påver-
kan på åns flöde, speciellt om det fastnar skräp i 
grenarna. Samtidigt är det skydd för smolten där den 
kan fly undan gäddan och det blir mat till miljontals 
småkryp och fiskar i ån. 

Vattenrådet är en plats där många frågor diskuteras 
från olika synvinklar och där vi får förståelse för 
varandra. Kanske kan man lämna några träd i ån? 
Kanske kan man dra in dem till kanten så att dem 
inte dämmer? Kom gärna med på aktiviteterna som 
Susåens vattenråd arrangerar och dela med dig av 
dina erfarenheter. 

Tid för att beämpa jättelokan!
Nu i juli är det rätt tid att bekämpa jättelokan. 
Växtssaftent kan vara skadlig för människor och ge 
upphov till hudskador vid kontakt och exponering 
av solljus. Genom att bekämpa jättelokan minskar 
riskerna för att människor utsätts för hudskador och 
spridning av arten minskar. 

Längs Suseån finns jätteloka på flera ställen. Infor-
mation om hur man bekämpar jättelokan finns på 
kommunernas hemsidor. Har man frågor går det bra 
att kontakta respektive kommun. 

Foto: Ann-Charlotte Abrahamsson. Jätteloka längs med 
kustvägen.

LEVA - Lokalt Engagemang för VAtten
Nu är åtgärdssamordnarna Lina Fleor och Harald 
Lagerstedt på plats för att stödja och rådge jord-
brukare och markägare. Ambitionen med rådgiv-
ningen är att sprida kunskap och engagemang för att 
minska näringsförluster, förbättra vattenmiljön och 
bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning.  Lina och 
Harald kartlägger förutsättningarna på just din gård 
och ger förslag till åtgärder som hjälper dig behålla 
näringen i jorden och agera vattensmart i din verk-
samhet. Rådgivningen är helt kostnadsfri. 

Lina och Harald sitter på Agrocentrum i Falkenberg 
och vill jobba med markägare inom Törlan, Uttran, 
Ramsjö kanal, Vinån, Sannarpsån och Suseåns av-
rinningsområden. Satsningen genomförs i projekt-
form i samarbete med LRF, Högskolan i Halmstad, 
Falkenbergs, Varbergs och Halmstads kommun. 

Tveka inte att ta kontakt med Lina och Harald om 
du vill veta mer.  
lina.svensson-floer@falkenberg.se, 0766-97 24 48 
harald.lagerstedt2@falkenberg.se, 0766-97 24 61

Foto: Leli Karlsson. Gäddvatten uppströms Boberg.

En riktigt härlig, lagom blöt 
och varm sommar önskar vi 

alla medlemmar!
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