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Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten samt ytterligare ett par 

arbetsmöten. 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hölls digitalt den 30 mars. Inbjudna föreläsare var Fredrik Holmberg, 

Synlab, som föredrog resultatet av den synoptiska vattenprovtagningen som är 

gjord i TURs vattendrag samt Rasmus Kaspersson, Varbergs kommunekolog, 

som berättade om kommunens arbete med att hitta orsaker till problemen med 

badvattenkvaliteten i Björkängs havsbad.  Därefter hölls ordinarie 

årsmötesförhandlingar. Mötet hade ett 40-tal deltagare. 

 

 



 
 

 

EKONOMI ; 

Intäkterna för 2021 uppgår till 1668900 kr och utgifterna till 260062 kr. 

Intäkterna består av bidrag från Vattenmyndigheten, Vbg kommun, 

Fbg kommun och Länsstyrelsen Halland (LOVA). Utgifterna består av 

kostnader för elfiske, filmen (Uttran ett livgivande vattendrag i Halland) samt 

biotopkartering, i huvudsak. 

Årets resultat uppgår således till 1408838 kr. 

Totala tillgångar Länsförsäkringar bank 1446371,10 kr. 

  

ANSÖKNINGAR:  

Vattenrådet sökte och beviljades följande bidrag under 2021:  

● 1 760 000 kronor i LOVA-bidrag för Vattenvårdsåtgärder i TURs 

avrinningsområde 

● 702 000 kronor i LONA-bidrag för våtmark i Tvååkers mosse 

● 50 000 kronor från Varbergs kommun för vattenvårdsåtgärder 

● 30 000 kronor från Falkenbergs kommun för vattenvårdsåtgärder 

● 40 000 kronor samverkansbidrag från Vattenmyndigheten Västerhavet 

● 228 900 kronor i fiskevårdsbidrag för Biotopkartering och fiskevårdsplan 

i Törlan, Sandabäcken, delar av Tvååkersån och delar av Ramsjökanal 

Biotopkarteringarna och fiskevårdsplanerna är gjorda, övriga projekt fortlöper 

även under 2022.  

ÖVRIGA AKTIVITETER    

TURs Vattenråd anordnade studiebesök vid Vattenkraftverket i Lillån, Vessige 

hos Jan-Åke Jacobson. Bl a medverkande ägaren till Vattenkraftverket vid 

Strömma damm, P O Christensen, och tog del av hur man kan arbeta i processen 

för att få driva vattenverksamhet föra konstruktiv dialog med Länsstyrelsen. 

TURs Vattenråd anordnade Kustnära Vandringar: Vandring om invasiva och 

hotade arter i Björkäng med 40-tal deltagare samt Sandkärr/Rosendal med 20-tal 

deltagare under ledning av Jessica Gunnarsson och Emma Lundström, 

Länsstyrelsen. Vandring om fågellivet vid vår kust i Morups Tånge med 20-tal 

deltagare under ledning av Thomas Andersson och Sven-Åke Flodin. Samtliga 

vandringar var mycket uppskattade och lärorika. 



 
 

TURs Vattenråd anordnade en temaförmiddag om hantering av läckage från 

hårdgjorda ytor och deltog på Byadriven/Positiva Tvååker och visade elfiske i 

Törlan med hjälp av Lars-Göran Pärlklint och Marika Stenberg Ekoll Ab.  

TURs Vattenråd lämnade yttrande i samrådet på Vattenmydigheternas 

åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2021-2027. Detta skedde i samråd med 

Himleåns Vattenråd. TURs vattenråd hade en träff vid Stegareds 

Vattenkraftverk samt två träffar för att formulera ett yttrande över nationella 

planen för omprövning av vattenverksamhet i Uttran. Detta rör även kraftverket 

i Strömma damm.  

TURs Vattenråd har gjort en film om Uttran från källa till hav, ”Uttran-ett 

livgivande vatten”, som finns på YouTube samt i en version för storbildsvisning. 

Ordförande Jan-Olof Andersson och åtgärdssamordnare Lina Floer berättade om 

TURs vattenråd på Vattenrådens dag och representanter från vattenrådet har 

även deltagit i WaterCoGovernance samverkansprojekt under året.  

Vattenrådet har under året deltagit vid markägarträffar vid Tvååkersmosse. 

. 

STYRELSENS SLUTORD  

Vattenråden i Sverige har utvecklats till en organisation med lokal kunskap om 

vattenfrågor samt med en folklig förankring, dessutom har man byggt upp en 

tillit i samhället hos lokala och regionala myndigheter. TURs vattenråd har på 

kort tid skapat förtroende hos allmänheten i sitt arbete att förbättra vattenkvalité 

och vattenhushållning samt den naturliga miljön.  Detta har kunnat ske i stor 

utsträckning tack vare våra Åtgärdssamordnare. Vi vill skapa opinion i 

samhället för att åtgärdssamordnare permanentas i de väl fungerande 

Vattenråden. Och att dessa blir en förlängd arm till Vattenmyndigheten. Tack till 

styrelseledamöter, medlemmar och andra engagerade som fortsätter att bidra 

med tips och tankar om hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete i TURs 

Vattenråd. 
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