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Suseåns vattenråd hade vid årsmötet ca
100 personer och 25 organisationer som medlemmar.
Ekonomi
Vid årets slut var behållningen på bankkontot 146 522, 64 kr. Under året har vi fått 150 000 kr
i projektmedel för projekt ”övergödning”, av detta är 69 919 kr utbetalda. Årets resultat blev
18 737 kr plus 80 081 kr från projekt övergödning. Totalt 98 818 kr. Utöver detta har vi fått
395 000 kr i bidrag till projektet ”Biotopkartering Suseån” som administreras av Halmstads
kommun.
Styrelsens arbete och aktiviteter under året
Årsmötet hölls på Gudmundsgården i Slöinge den 4 mars i, ca 25 personer var där. LEVA
samordnarna Lina Svensson Floer och Harald Lagerstedt informerade projektet om vad de
gjort under året och vad dem kan hjälpa markägare med. Ingvor visade filmer från
webbutbildningen ”Skogen vatten”.
Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten varav två digitala och ett digitalt
referensgruppmöte 24 november. Styrelsemötet den 26 augusti i Boberg inleddes med

vandring utmed fiskeklubben Laxens nya lekbottnar i Boberg. Företagsförsäkring och
ansvarsförsäkring har tecknats under året.
Året inleddes med lärarledd Webbutbildning i ”Skogens vatten” i Oskarström med 5 deltagare
som följdes upp med en utedag på Björkelund 7 september. Den 28 januari var det föreläsning
om ”friska jordar” på Berte gård.
Suseåns vattenråd har fått 395 000 kr i bidrag från Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) till
biotopkartering av vissa delar av Suseån. Under året har upphandling av uppdraget utförts och
Naturcentrum AB i samarbete med Medins Havs- Vattenkonsulter AB fick uppdraget. Vilka
sträckor som ska biotopkarteras har bestämts. Fältarbetet kommer att utföras under 2021.
Projektet leds av Suseåns vattenråd men administreras av Halmstads kommun.
Suseåns vattenråd har sökt och fått 150 000 kr i bidrag från vattenmyndigheten för vattenprovtagning i Årstadbäcken och Hasslebäcken. Vattenprover togs på flera platser längs
bäckarna under lågflöde och högflöde i höstas. På grund av en miss på laboratoriet som
analyserar proverna kommer provtagningarna att göras om under våren 2021.
Kiselalgsprovtagning har utförts i Boarps- och Årstadbäcken i samarbete med LEVAmellersta Halland. Bidrag beviljades ifrån Berte Qvarns fond.
Styrelsen har beslutat att införa en fast provtagningspunkt för vattenkemisk undersökning vid
Berte kvarn en gång i månaden under 2021. Provtagningen finansieras av Berte Qvarn fond
för goda insatser i Suseån med 30 000 kr/år. Medins Havs och Vattenkonsulter AB utför
provtagningen och SYNLAB analyserna.
Representant för styrelsen har närvarat på möten om ”Nationell plan för omprövning av
vattenkraft” där Suseån är först ut redan 2022-2023.
Suseåns vattenråd har lämnat samrådssvar på Halmstads kommuns nya VA-plan. Suseåns
vattenråd anser att Halmstad kommun måste snabbutreda avloppsfråga i Getinge om Getinge
ska växa i närtid Eventuella överföringsledningar till Steninge eller Halmstad verkar dröja och
Suseåns vattenråd anser inte att Suseån klarar fler och större breddningar än dagens.
Suseån har under året deltagit i Kattegatts Kustvattenråds rådslag den 23 oktober,
webbutbildning för samverkan kring vatten den 3 och 9 september, workshop med LEVA
mellerst Halland den 3 december samt samrådsmöten om nya vattendirektivet. Några
nyhetsbrev har inte getts ut under året men Åtgärdssamordnare för LEVA-projektet har
intervjuat tre markägare som brukar jorden på ett annorlunda sätt för att främja friska jordar
och ett friskt vatten. Intervjuerna finns på Suseåns hemsida, www.suseansvattenrad.se

