
Verksamhetsberättelse för TUR:s 
vattenråd 2020 
Styrelse 2020:  

Ordförande: Jan-Olof Andersson (Apelhult, Björkäng/Sik marklag) 

Vice ordförande: Bengt Svensson (Fagared, Tvååkers LRF) 

Kassör: Krister Stenberg (Spannarp, Spannarps LRF) 

Sekreterare: Elin Göransson (Högryd, lantbrukare Högryds lantbruk), 

Ledamöter: Kajsa Vik (Björkäng, boende), Sven Gunnarson (Snickerns gård, 

Tvååkers övre kanalbolag), Magnus Karlsson (Tvååker, Tvååkers Sport och 

fiskevårdsförening) och Måns Torstensson (Björnhult, Ramsjökanalbolag).  

Samordnare: Lina Floer och Harald Lagerstedt åtgärdssamordnare LEVA 

mellersta Halland 

Länsstyrelsens kontaktperson: Petra Bragee fram till 1/8 och därefter Agnes 

Fridell 

Revisorer: Ingvar Jakobsson(Spannarp) Alma Ragnarsson (Tvååker)  

Revisorssuppleants: Lars O Hellsborn (Varberg, Hallands Naturskyddsförening) 

Valberedning: Sofia Warefelt (Björkäng) och Göran Ramstedt (Stafsjö gård) 

Medlemsantal: 22 st och 10 st förenings- och organisationsmedlemmar 

Ekonomi:  
Intäkterna har varit 220 000 kr och utgifterna blev 182 466, 90 kr. Intäkterna 

består av bidrag från LOVA, Vattenmyndigheten och Fbg kommun, utgifterna 

har bestått av konsultkostnader för kartläggningar och elfiske i huvudsak.  Årets 

resultat uppgår således till 37 533,10 kr. 

Aktiviteter och styrelsens arbete under 2020: 
Efter att ha varit vilande i över fem år startades vattenrådet upp igen under 

vintern 2019/20 och det första årsmötet hölls på Björnhult golfbana den 5/2- 

20.  Där deltog ett 40-tal personer. På mötet informerades det om Strömma 



Damm, hur Falkenbergs kommun jobbar med det urbana vattnet i samarbete 

med Ramsjö kanalbolag och om badvattensproblematiken i Björkäng.  

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året.  

Vattenrådets verksamhet har påverkats av Coronapandemin, men istället för 

att ställa in har man fått tänka om så långt det har varit möjligt.  

Genom LEVA- lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland så har synoptisk 

vattenprovtagning genomförts, detta är ett bra underlag för var 

vattenvårdsåtgärderna ska sättas in.   

Kartläggningar för vattenvårdsåtgärder är gjorda i Fjölabrobäckens och Törlans 

avrinningsområden. I samband med dessa kartläggningar ordnades träffar och 

vattendragsvandringar med markägare, vilket var uppskattat. 

 

 Vattendragsvandring längs med Törlan 

  

 

Sediment- och vattenprovtagning med avseende på organiska föroreningar 

(PAH) samt tungmetaller togs i Ramsjö kanal för att se på eventuell påverkan av 

E6an. Analysen visade ingen tydlig påverkan av föroreningar.  



På Västerhavsveckan i början på augusti deltog vattenrådet med att informera 

om sin verksamhet på badstranden i Björkäng 

 Elfiske har gjorts i Törlan och Ramsjökanal, med gott resultat framförallt i 

Törlan. Den 21 september hade vattenrådet en aktivitet där Ekoll AB 

demonstrerade elfiske, en mycket lyckad aktivitet, med ca 20 deltagare.  

Representanter från vattenrådet har haft ett möte med länsstyrelsen kring 

bekämpning av invasiva arter i Björkäng, fortsättning följer 2021 med en 

vandring för allmänheten den 2 juni 2021.  

Ett mindre möte ordnades för markägare från trakten, på Ästads Vingård för att 

diskutera möjligheterna att hålla mer vatten i sjöarna och göra andra 

vattenhållande åtgärder, nye ägaren till Strömma damm deltog också.   

Vattenrådet har varit representerade på olika kurser och informationer som 

Vattenmyndigheten bland annat ordnat.  

En hemsida med adressen www.tursvattenrad.se upprättades under hösten. 

 Vattenrådet har uppmärksammats i den lokala tidningen Varbergsposten samt 

införde en egen artikel som publicerades i Tvååkerbladet, som delas ut till över 

3000 personer. 

Övriga kontaktpersoner: Vattenrådet har kontaktats av flera personer utanför 

styrelsen, vilka uttryckt sitt intresse att ta del eller engagera sig. Bl a från 

Lantbrukare, Dikningsföretag, Stugägarförening, Positiva Tvååker m fl. Det är 

personer som under 2021 kan komma att kontaktas för medlemskap. 

Styrelsens slutord 
Styrelsen för TUR:s Vattenråd upplever att föreningen trots Cov19 genomfört 

flera aktiviteter med syfte att få bättre vattenkvalité och -hushållning samt en 

spridning av information till närsamhället. Ambitionen har varit hög och 

styrelsens medlemmar har varit engagerade och tagit aktiv del i både praktiskt 

arbete och i diskussioner på möten och andra sammankomster. 

Utan Åtgärdssamordnare hade dock det arbete som redovisas i berättelsen inte 

kunnat genomföras. Styrelsen ser heltidsanställda Åtgärdssamordnare som en 

förutsättning för att i fortsättningen få arbete angående vattenfrågor med 

tyngd genomförda. Det handlar inte bara om den tid dom kan lägga på 

http://www.tursvattenrad.se/


åtgärdsförslag och ansökningsförfarande utan minst lika mycket om att den 

kunskap som dom besitter inger respekt och stimulerar styrelsen och andra 

aktörer inom vårt område att engagera sig. Även kontakter med andra 

vattenråd amt myndigheter inom kommuner, region, nationellt och 

internationellt blir mer regelbundet och effektivt genomfört tack vare modellen 

med Åtgärdssamordnare.  Styrelsen ämnar under 2021 i samverkan med övriga 

Vattenråd arbeta för att modellen med Åtgärdssamordnare blir mer långsiktig. 

 

 

Tvååker den 202102 

 

Jan-Olof Andersson, ordförande  Bengt Svensson vice ordförande 

 

Krister Stenberg, kassör   Kajsa Vik  

 

Elin Göransson    Sven Gunnarson 

 

Magnus Karlsson   Måns Torstensson  


