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Medlemsantal  

Suseåns vattenråd hade vid årsskiftet ca 100 personer, 25 organisationer och företag som 

medlemmar.  

Ekonomi 
Vid årets slut var behållningen på bankkontot 47 704,64 kr. Årets Resultat blev -30 842,91 kr. 

De ökade kostnaderna beror främst på att vi lyckades få hit den nederländske forskaren Nick 

van Eekeren att föreläsa om ”Friska jordar ger Friskt Vatten” i september.  

Aktiviteter och styrelsens arbete under 2019 
Stämman 2019 hölls på Kvibille Gästgiveri den 6 mars och inleddes med att Mats Lindqvist 

från Trafikverket berättade om ekodukten som har anlagts över E6:an i Kungsbacka 

kommun. Mats berättade sedan om dammarna som anlades längs E6:an och Suseån i 

samband med att motorvägen byggdes på 1990-talet. Dammarna anlades då som en slags 

ekologisk kompensation för motorvägen. Viss positiv effekt har de uppskattningsvis, men det 

finns ingen kontroll av skötselbehov eller vilken vattenkvalitet de bidrar till. Dammarna ligger 



på privat mark så Trafikverket har inte tillgång till marken och vad Mats minns, skrevs inga 

avtal om vem som skulle stå för skötseln.   

Styrelsen har haft fem styrelsemöten och ett referensgruppsmöte.   

I juni anordnades en brunch i Bobergs By med frågesport kring vattenfrågor. Aktiviteten 

anordnades i samarbete med Skrea LRF. Information om Skogens Vatten gjordes av Ingvor 

Johansson. Aktiviteten var välbesökt och uppskattad. 

Kring temat ”Friska Jordar ger friskt vatten”, höll den nederländske forskaren Dr. Nick van 

Eekeren föreläsning och exkursion i Skrea där ett 50-tal markägare, lantbrukare, kommuner 

och myndigheter deltog.  

Styrelsen har följt utvecklingen av Halmstad kommuns skyddsåtgärder för översvämningar i 

Getinge, besvarat två samråd och remisser samt deltagit i flera informationsmöten och 

konferenser, för att få ökad kunskap om vattenfrågor och samverka med vattenintressenter. 

Vattenrådet har gett ut två nyhetsbrev samt tagit fram en ny hemsida under året.  
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