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På vattendagen i Falkenberg fanns vatten-
rådet på plats och informerade gymnasiee-
lever och andra om vattenrådets verksam-
het. Och i fiskegruppen planeras det för att 

få fram förslag och därefter genomförande 
av vattenvårdsåtgärder i delar av Suseån. 

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR 
har också varit en aktuellt fråga för styrel-
sen att hantera. Läs mer om detta på nästa 
sida. 

I vattenrådet under våren…. 
 
…har det hållits årsmöte i Getinge i februari. 
På plats var Henrik Larsson från Halmstads 
kommun som berättade om vad som gjorts i 
projektet med översvämningsåtgärder i Ge-
tinge.  
 
Arbetet med skyddsvallar och dagvattenhan-
tering är nu klart och under julhelgen sattes 
anläggningen på prov vid höga flöden i Su-
seån. Under våren har det planterats en del 
träd i mindre grupper och till sommaren kom-
mer det upp informationsskyltar om området 
och livet i och kring vattnet.  
 
I maj arrangerade STF södra Halland en vat-
tenvandring på området tillsammans med vat-
tenrådet och Sven-Olov Johansson, vattenrå-
dets tidigare ordförande, gav deltagarna en 
bild av vad som hänt i Suseån. Denna varma 
vårkväll var det dock inte helt lätt att före-
ställa sig att den lugnflytande ån snabbt kan 
stiga över sina bräddar och ställa till det. 
 
I övrigt så har styrelsen haft en del möten där 
det bl a diskuterats möjligheten att göra vat-

tenprovtagningar för att få ökad kunskap om 
Suseån. Något som också var ett önskemål 
som framfördes på  höstens referensgrupps-
möte. 

Styrelsemedlemmar har också medverkat på 
ett flertal seminarier och vattenarrangemang.  

Hemsidan 
 
På vattenrådets hemsida finns protokoll 
från styrelsemöten, nyhetsbrev och olika 
rapporter. 
 
www.vattenorganisationer.se/susean 

Bevattningsförbud och begränsning av 
vattenuttag ur mindre vattendrag 
 
Den torra och varma våren har lett till be-
vattningsförbud i Halmstads kommun och 
Länsstyrelsen har gått ut med information 
om begränsningar av vattenuttag ur mindre 
vattendrag för bevattning eller motsva-
rande. För Suseån gäller det de delar av ån 
som är uppströms E6-bron. 

https://www.lbva.se/aktuellt/arkiv/bevattningsforbudinforsihalmstadochlaholmforbrukningenmasteminska.5.6b8ac8f716391a9513e2fe27.html
https://www.lbva.se/aktuellt/arkiv/bevattningsforbudinforsihalmstadochlaholmforbrukningenmasteminska.5.6b8ac8f716391a9513e2fe27.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/nyheter----halland/2018-06-07-begransad-bevattning-fran-vattendrag-i-halland.html


Ny dataskyddsförordning 
 
Den 25 maj träder den nya dataskyddsför-
ordningen (GDPR) i kraft. Syftet med den 
nya dataskyddsförordningen är att ge ett 
stärkt skydd för enskildas personliga in-
tegritet och hanteringen av personuppgifter 
är striktare än den tidigare gällande per-
sonuppgiftslagen (PUL).  
 
 
Varför behandlar vi dina personuppgif-
ter?  
 
För att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet behandlas personuppgifter för 
olika ändamål kopplade till verksamheten. 
Föreningen behandlar personuppgifter för 
att administrera löpande föreningsaktivite-
ter (ex. medlemsmöten), kommunicera 
med medlemmarna (kallelser till aktivite-
ter, information m.m.) 
 
Suseåns vattenråd har beslutat om en in-
tegritetspolicy där vi beskriver vilka per-
sonuppgifter vi behandlar och varför. Vi 
har även tagit fram en registerförteckning. 
Båda dessa dokument finns på hemsidan 
under fliken dokument.  
 
Har du frågor om hur vi hanterar dina per-
sonuppgifter är du välkommen att kontakta 

styrelsen eller samordnaren. 
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Nytt projekt om invasiva arter  
Hallands kommuner har sökt beviljats 
projektmedel från Länsstyrelsen för att 
ta fram en länsövergripande strategi för 
bekämpning av invasiva arter. Projektet 
är i uppstartsfasen och kommer att lista 
vilka invasiva arter som är relevanta i de 
olika kommunerna samt ta fram plan för 
prioritering och hantering. 
 
I Susån har vi t ex problem med jätte-
loka och mer information om bekämp-
ning av jätteloka hittar du på Halmstads 
kommuns hemsida. 
 
Vattenråden kommer vara viktiga samar-
betspartners i det länsövergripande pro-
jektet och mer information följer. 
 
 
Samordnaren tillbaka 
I augusti kommer Ellinor Waldemarsson 
tillbaka från föräldraledigheten och tar 
tillbaka rollen som samordnare för Su-
seåns vattenråd. 
 
Marie-Helene Bergstrand som vikarierat 
som kommunekolog under Ellinors le-
dighet tackar för sig och för ett roligt år 
tillsammans med vattenrådet. 
 
Kontaktuppgifter 
ellinor.waldemarsson@halmstad.se 
072-587 69 63 

https://www.halmstad.se/download/18.4f10ea2e155d9f7dfe368d7/1468840635198/Info%20j%25C3%25A4tteloka%20och%20bek%25C3%25A4mpning_rev_2016_07_05.pdf
https://www.halmstad.se/download/18.4f10ea2e155d9f7dfe368d7/1468840635198/Info%20j%25C3%25A4tteloka%20och%20bek%25C3%25A4mpning_rev_2016_07_05.pdf

