
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 1
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Högvadsån - samverkan för levande vatten, mångfald och 
hållbar utveckling. Ett lokalt utvecklingsprojekt med Högvadsån 
som utgångspunkt.

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 7696135826 
Namn Ätrans Vattenråd, ekonomisk förening
Utdelningsadress Mularp, Källeberg
Postnummer 52191
Postort FALKÖPING
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0709917450
E-postadress wallemyr.kberg@telia.com

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Syftet är att långsiktigt utveckla dialog och mötesplatser för markägare, vattenkraftsägare, företag, föreningar 
och myndigheter för att hitta samverkan och synergieffekter som både löser miljöproblem samt utvecklar 
företagande och landsbygd. Fokus och utgångspunkt är Högvadsåns vattensystem. Syftet är också att genom 
en lärandeprocess utveckla arbetssätt, metoder och organisation som kan användas efter Leader-projektet och 
även spridas till andra platser både i Sverige och inom EU. 

Projektet är en vidareutveckling av ett tidigare pilotprojekt 2016-2019 inom Interreg-projektet Water Co-
Goverance. Efter detta projekt finns ett behov av att ta vara på de möjligheter, erfarenheter och verktyg som 
uppstått och utveckla ett långsiktigt arbete som bygger på lokalt deltagande i samverkan med myndigheter.

Projektet samverkar också bl a med Leader-projektet Utvecklings- och förvaltningsplan för Ätrans nedre 
fiskevårdsområde, GRIP on LIFE som Skogsstyrelsen driver 2018 till 2023, interreg-projektet Water Co-



Govvernance, The Rivers Trust (UK) och Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag kring lokalt 
förstärkt åtgärdsarbete och pilotområden mot övergödning.

Syften:
• Utveckla det lokala deltagande kring vatten genom ett antal pågående lokala arbetsgrupper och nya.
• Utveckla den lokala kunskapen och intresset kring vattendrag och vattenmiljöer.
• Utveckla företagande kring natur och vattenmiljöer som t ex fiske, naturguidningar, besöksnäring, 
jordbruk.
• Ökad dialog och samverkan mellan markägare, vattenkraft, olika intressenter, företag m fl.
• Hitta lösningar i dialog med intressenter som förbättrar vattenmiljöerna och så att god ekologisk 
status nås.
• Göra ansökningar från olika håll som LONA, LOVA, fiskevårdsbidrag etc. för olika typer av åtgärder.
• Utveckla metoder och modeller som kan spridas och användas på andra platser.

Projektets delar:
• Övergripande samordning och kunskapsuppbyggnad inom Högvadsåprojektet genom samordnare.
• Stöd och coachning av lokala vattendragsgrupper.
• Dialogmöten och vattendragsvandringar för att utforska vattenmiljöer tillsammans och hitta vägar för 
samverkan och vinn-vinn.
• Dialog med vattenkraftsägare för att hitta lösningar för fiskvandring.
• Dialog med företag för att se hur närmiljöerna kan ingå i företagens engagemang.
• Identifiera vattendragssträckor som är lämpliga för biotoprestaurering (rehabilitering).
• Att utveckla former för långsiktig kommunikation och samverkan mellan Ätrans vattenråd, de lokala 
vattendragsgrupperna, byalag, markägare, lokala aktörer, olika myndigheter samt Svenljunga och Falkenbergs 
kommun.
• Start av Vattnet i skolan för intresserade skolor inom området.
• Utbildning av naturguider/lokala samordnare.
• Bidragsansökningar av för exempelvis biotopförbättrande åtgärder, omlöp, inventeringar, Vattnet i 
skolan, framtagande av informationsmaterial som skyltar, foldrar mm.
• Dokumentation av processen, arbetsmetoder, verktyg, organisation och åtgärder som underlag till 
rapport för vidare spridning.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2022-12-31

Kontaktpersoner

Kontaktperson Peter Nolbrant

Namn Peter Nolbrant
Utdelningsadress Väftgatan 2
Postnummer 51163
Postort Skene
Land Sverige
Telefonnummer 0320-33484
Mobilnummer 076-8114607
E-postadress nolbrant@telia.com
Ansvarsområde Skriver ansökan

Kontaktperson Wanja Wallemyr

Namn Wanja Wallemyr
Utdelningsadress Källeberg
Postnummer 52191



Postort Falköping
Land Sverige
Mobilnummer 0709917450
E-postadress wanjawallemyr@gmail.com
Ansvarsområde Ordförande Ätrans vattenråd

Om projektet

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgrupperna är: Markägare, vattenkraftsägare, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Östra Frölundas 
FVOF (fiskevårdsområdesförening), Hjärtareds FVOF, Högvadsån FVOF, LRF, Södra, företag i området, 
Falkenbergs kommun, Svenljunga kommun, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Halland, Vattenmyndigheten 
Västerhavet.
Fokus är på lokala markägare, företagare, föreningar och boende.
Nyttan är ökad lokal samverkan för hållbar utveckling som ger bättre nätverk, miljö, hälsa och ekonomi.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 1200000 

196312235556


