
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
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 i ett nästa steg 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 både befintliga och helt nya lokala 
arbetsgrupper.
• Utveckla den lokala kunskapen och intresset kring vattendrag och tillsammans med externa kunskaper 
om vatten och biologi.
• Utveckla företagande kring natur och vattenmiljöer som t ex fiske, naturguidningar, besöksnäring, 
jord- och skogsbruk.
• Ökad dialog och samverkan mellan markägare, vattenkraft, olika intressenter, företag, forskare  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 utveckling.
• 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, skolprojekt, 
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.
2023-04-28

Kontaktpersoner

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

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 Johanna Waltersson

Namn Johanna Waltersson
Utdelningsadress Ejdervägen 1
Postnummer 31169
Postort Ugglarp
Land Sverige
Mobilnummer 0706619840
E-postadress walterssonjohanna@hotmail.com
Ansvarsområde Kassör

Välj projekt

Havs- och fiskerifonden - genomförande av projekt > Lokala miljövärden > Annan 
näringsverksamhet > Förvaltning av lokala resurser

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

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

• HALLAND

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

• FALKENBERG

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

 

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

Vilken är målgruppen för projektet?



Svar: Målgrupperna är: Markägare, vattenkraftsägare, skolor, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Östra 
Frölundas FVOF (fiskevårdsområdesförening), Hjärtareds FVOF, Högvadsån FVOF, LRF, Södra, företag i 
området, Falkenbergs kommun, Svenljunga kommun, Skogsstyrelsen, 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: 1500000 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Högvadsåns avrinningsområde som innehåller orter från söder som Köinge, Ullared, Källsjö, Älvsered 
samt Mjöbäck och Överlida (se karta i bilaga).

Genom ökad samverkan mellan markägare, företag, föreningar och myndigheter ökar kunskapen om området 
samtidigt som det ger utvecklingsmöjligheter genom fler åtgärder för vattenmiljön, rekreation, lärande, 
vattnet i skolan, företagande och lokal utveckling.

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: 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, 
rekreation, jordbruk, skogsbruk.
• 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.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Rent vatten, friska vattenekosystem och lokalt deltagande i miljöarbetet är några av de viktigaste 
frågorna när det gäller hållbar utveckling. EU:s vattendirektiv, Agenda 2030 och tidigare Agenda 21 lyfter upp 
dessa frågor. 

Vi behöver kreativa lokala mötesplatser för att kunna samverka och skapa vinn-vinn situationer. Vattenråd, 
kommuner och lokala aktörer som exempelvis byalag, skolor, jord- och skogsbrukare och andra företag kan 
tillsammans skapa dessa platser för möten. För inbjudande mötesplatser med kreativ dialog för samverkan 
behövs både tydliga förhållningssätt och strukturer.



Högvadsåprojektet inom Water Co-Covernance*, som startade 2017 och avslutas under 2019, har nu kommit i 
ett läge då det behöver utvecklas vidare och breddas. Högvadsån utgör en inspirerande utgångspunkt för 
samverkan kring hur man konkret och lokalt kan arbeta för hållbar utveckling genom mångfald, deltagande 
och företagande, där mångfalden och ekosystemtjänsterna utgör en nödvändig grund.

Högvadsåns avrinningsområde innehåller många höga värden i form av natur, jord- och skogsbruk och 
företagande. Här finns många kreativa människor som visar sig genom företag, byalag och andra föreningar. 
Här finns bl a Källsjö mejeri, mjölkgårdar som håller öppet landskapet och bevarar biologisk mångfald, lokal 
produktion av naturbeteskött, företag med naturturism samt stora företag som Gekås vilket gör att många 
besöker området.

Högvadsån är utsett som Natura 2000-områden och vattensystem är ett av västkustens viktigaste områden 
för atlantlax och den hotade flodpärlmusslan. För några år sedan öppnades Hertingen i Falkenberg upp, genom 
ett omfattande projekt, så att havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga åter fritt kunde 
vandra upp- och nedströms och på så sätt ta sig upp i Högvadsån. Samtidigt finns fortfarande problem med 
vandringshinder i Högvadsån. Flodpärlmusslorna har alltför dålig reproduktion och minskar därför i antal. 
Problemen behöver lösas och enligt Vattendirektivet behöver åtgärder göras för att uppnå god ekologisk 
status. 

Högvadsån har ingått som ett pilotprojekt inom Interreg-projket Water Co-Governance*. I pilotprojektet 
Biologisk mångfald i Högvadsån har runt 90 personer deltagit under fyra dialogmöten och ett flertal 
vattendragsvandringar och studiebesök. Deltagarna har varit markägare, vattenkraftsägare, sportfiskare, 
lärare, kommunala tjänstepersoner och politiker, företag, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Initiativtagare och 
arrangör av möten har varit Ätrans vattenråd. Syftet har varit att lära känna området bättre, sprida kunskap 
och komma fram till åtgärder för att förbättra miljöerna. Dialogen har varit mycket positiv och resulterat i 
arbetsgrupper för mer lokal vattendragssträckor. I en grupp har man även beviljats medel för åtgärder för att 
gynna flodpärlmusslorna längs en sträcka under 2018. De första åtgärderna har nyligen genomförts. Arbetet 
har hög potential att utvecklas vidare men för att kunna göra detta krävs mer arbetsinsatser och samordning. 
Inom Water Co-Governance har verktyg för dialog och deltagande utvecklats och dokumenterats. Dessa kan 
tas med i Leader-projektet och utvecklas ytterligare samtidigt som fler verktyg kan identifieras.

Idén med Leader-projket har utvecklats genom WaterCoG och Ätrans vattenråd. Behovet av utveckling har 
diskuterats med vattenrådet och Falkenbergs kommun där den inspirerande tanken att arbeta med ett Leader-
projekt som kopplar ihop vatten och lokal utveckling. Dessa tankar har även uppstått hos flera av deltagare 
inom WaterCoG-projektet och det känns därför angeläget att gå vidare i ett nästa steg.

*) Water Co-Governance är ett Interreg-projekt med fem deltagande länder: England, Tyskland, 
Nederländerna, Danmark och Sverige. Syftet är att hitta verktyg för ökat lokalt deltagande och ökad 
åtgärdstakt i vattenförvaltningen. Sverige deltar med fyra pilotprojekt Högvadsån, Ätran vid vartofta, 
Himledån (Varberg) och Mölndalsån. 

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Ätrans vattenråd verkar inom hela Ätrans avrinningsområde som sträcker sig från Falkenberg till 
Falköping. Behovet att utveckla lokal projekt för att kunna skapa större lokal delaktighet och ta vara på lokala 
kunskaper har lyfts fram. Resurserna hos vattenrådet är för små för att utveckla dessa metoder på ett konkret 
sätt i ett sådant här pilotprojekt. Vattenrådet arbetar även mer smalt vad gäller vattenkvalitet och 
vattenmiljöer. Detta projekt ger möjlighet att bredda arbetet med vatten som utgångspunkt till lokal hållbar 
utveckling, lärande, lokalt deltagande, hälsa och lokal ekonomi på ett sätt som vattenrådet inte annars hade 
arbetat. Det ger en möjlighet att praktiskt förverkliga visioner som har utvecklats av deltagare i WaterCoG-
projketet som handlar om lokal utveckling och demokratifrågor kopplat till vatten. 



Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: •Starta ytterligare minst fem självgående lokala arbetsgrupper (samt utveckla de tre som finns) kring 
lokal utveckling med det lokala vattendraget/sjön som utgångspunkt.
•Ta fram lokala kunskapsunderlag och möjlighetsbeskrivningar för respektive lokalt vattendrag och 
arbetsgrupp.
•Utifrån arbetet som görs ta fram kunskapsunderlag om Högvadsån vattensystem. 
•Vattendragssträckor som är lämpliga för biotoprestaurering (rehabilitering) har identifierats.
•Fem företagsidéer kring natur och vattenmiljöer har utvecklats. 
•Etablerad och fortgående dialog och samverkan mellan markägare, vattenkraft, olika intressenter, företag, 
forskare m fl.
•Etablerad samverkan 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.
• Vattnet i skolan har startat på fem skolor inom området.
•Minst en utbildning av naturguider/lokala samordnare har genomförts.
•I dialog med intressenter har åtgärdsförslag tagits fram för att förbättrar vattenmiljöerna så att god ekologisk 
status nås.
•Minst nio ansökningar om medel från olika håll som LONA, LOVA, fiskevårdsbidrag etc. för olika typer av 
lokala åtgärder.
•Metoder, verktyg och modeller som kan spridas och användas på andra platser har utvecklats, beskrivits och 
dokumenterats. Dessa har även spridits via vattenmyndighet, Havs- och vattenmyndigheten, Rivers Trust, LRF 
m fl
•Former har utvecklats för långsiktig kommunikation och samverkan mellan Ätrans vattenråd, de lokala 
vattendragsgrupperna, byalag, markägare, lokala aktörer, olika myndigheter samt Svenljunga och Falkenbergs 
kommun.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Arbetet har lett till att vattenrådet och kommunerna fortsätter att utveckla arbetet.
Arbetssättet fungerar som förebild och modell för andra vattenråd och kommuner.
Arbetet med att lösa miljöproblem och lokalt hållbar utveckling genom lokal samverkan fortsätter inom 
projektområdet.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Vi hänvisar till mallen för aktivitetsplan som är bifogad.

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Vattenrådet anlitar samordnare för projektet. Vattenrådet har tidigare erfarenheter från pilotprojektet i 
Högvadsån. Till det projektet finns flera personer med olika kompetenser som:
Experter på lax
Experter på flodpärlmussla
Kunskap om havsnejonöga
Konsulter med stor erfarenheter av biotoprestaurrering
Lärare
Markägare
Vattenkraftsägare
Samordnare med erfarenhet av handledning, coachning, workshops, samtal med markägare mm
Erfarenhet av arbete med Vattnet i skolan



Goda kunskaper om att leda vattendragsvandringar och naturguidningar
Kunskaper om att söka bidrag
Kunskaper om att sätt samman informationsmaterial, skyltar mm
Kontakter med kommunikatörer

Arbetet ska ledas av en samordnare som har flera uppgifter. Arbetet förs i nära samarbete med arbetsgrupp i 
vattenrådet, Falkenbergs kommun och Vattenmyndigheten.

En projektgrupp/styrgrupp bildas med vattenråd, Högvadsågruppen, Falkenbergs kommun och Svenljunga 
kommun. (I vattenråd och Högvadsågruppen finns t ex vattenkraft, LRF, Södra och Naturskyddsförening och 
sportfiskare representerade)

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Vilka andra samarbetar projektet med?
I Ätrans vattenråd ingår flera representanter som LRF, Södra, sportfiskare, vattenkraft, Naturskyddsförening, 
Svenljunga kommun m fl vilket gör att det finns ett nätverk till dessa som har koppling till projektområdet. 
Dessa är viktiga kanaler för att kommunicera till organisationerna och skapa delaktighet.

Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun
Miljö och hälsa, Kultur och fritid samt Barn- och utbildning kommer att vara med i projektet för samverkan, 
LONA-ansökningar, Vattnet i skolan mm.

Skogsstyrelsen
Medverkan genom kunskapsstöd, rådgivning och bidragsansökningar. Utbildning och användning av blå 
målklassning mm

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen medverkar genom kunskapsstöd, rådgivning och bidragsansökningar via länsstyrelsen.

Leader-projektet Utvecklings- och förvaltningsplan för Ätrans nedre fiskevårdsområde
Projekten ger stora synergieffekter med varandra och samverkan kommer att ske för kunskapsutbyte, större 
helhetssyn, samarbete och inspiration.

GRIP on LIFE som Skogsstyrelsen driver 2018 till 2023
Detta projekt fokuserar på Natura 2000-områden vid vatten, vilket stämmer utmärkt med Högvadsån. 
Samordning och medverkan kommer att ske för att samordna insatser, information mm.

Vattenmyndigheten Västerhavet, Water Co-Govvernance och The Rivers Trust (UK)
Projketet vid Högvadsån kommer att tillföra nya kunskaper som kan tillföras till Vattenmyndighetens arbete 
med WaterCoG. Kunskaper tillförs vattenmyndighetens hemsida och kommer även att spridas till andra 
vattenråd i Sverige genom nyhetsbrev och möten för vattenråd. Rivers Trust i Storbritannien kommer att 
sammanställa och hålla resultatet från WaterCoG levande via webben. Ny kunskap från Högvadsån kan 
tillföras.  Kunskapsutbyte kommer också att ske.

Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag kring lokalt förstärkt åtgärdsarbete och pilotområden mot 
övergödning
Högvadsåprojketet kan ingå i det nätverk och vara med i träffar för utbildning och erfarenhetsutbyte som HaV 
bygger upp för pilotområden och samordnare.

Projektets syfte är att samarbeta med markägare, vattenkraftsägare, företag, byalag, naturskyddsförening, 
sportfiskare, kommuner och myndigheter. Ett nätverk finns redan delvis genom vattenråd och 
Högvadsågruppen.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: Uppskattad ideell tid:



Styrelsemöten i vattenrådet där projektet diskuteras: 60 timmar
Deltagare på fem dialogmöten: 220 timmar
Deltagare i lokala arbetsgrupper (beräknat på 8 grupper): 1900 timmar
Deltagare vid vattendragsvandringar, studiebesök, föreläsningar mm: 960 timmar
Deltagare i naturguideutbildning fem tillfällen: 220 timmar

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 739000 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Möteslokaler för arbetsgrupper

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 40000 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Ja genom att arbeta med vatten och avrinningsområdet som en utgångspunkt för lokalt hållbar 
utveckling, med ett vattenråd som som sammanhållande kraft och som för ner arbetet på en lokal nivå 
kopplat till ett helhetsperspektiv och globalt perspektiv. Arbetet bygger också på  och ska vidareutveckla 
förhållningssätt och verktyg för lokalt deltagande och inflytande. Vi bedömer att det är ett unikt pilotprojekt 
som kommer att ha stor betydelse även på andra platser.

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja 

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 5 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 8000 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 8000 

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till bevarade arbetstillfällen?
Svar: Ja 

Ange hur många timmar per helår det bevarade arbetstillfället motsvarar.
Svar: 4000 



Kommer projektet att diversifiera verksamheten i företag?
Svar: Ja 

Beskriv hur.
Svar: Företag  som redan finns som t ex handel, jordbruk, djurhållning kommer att kunna komplettera 
verksamheten som har inriktning på rekreation, friluftsliv, fiske och annan besöksnäring mm.

Kommer projektet att ge positiva effekter för miljön?
Svar: Ja 

Beskriv hur.
Svar: Projektet kommer att leda till många olika projekt där man söker pengar för olika åtgärder som 
exempelvis biolopförbättrande åtgärder i vattendrag (t ex återutsättning av block), borttagning av 
vandringshinder (t ex fellagda vägtrummor), fiskvägar förbi dammar, anläggning av våtmarker mm. 
En höjd medvetandenivå  kommer också att  bidra till kantzoner inom skogbruk och jordbruk, bättre grön 
infrastruktur, mindre föroreningar via dagvatten och avlopp, borttagning av skräp och avfall mm.

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Vattenmyndigheten, andra vattenråd, Havs- och vattenmyndigheten, LRF, Södra, Skogsstyrelsen, 
Svensk Vattenkraftsförening, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, The Rivers Trust, Skolverket, 
Sveriges kommuner och landsting

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Via hemsidor och informationsbrev: Vattenmyndigheten, The Rivers Trust, Havs- och 
vattenmyndigheten, LRF och Södra och till alla övriga som nämns ovan.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Vattenrådet har en fortlöpande verksamhet och bygger nu upp sin organisation och strategi för att 
långsiktigt kunna arbeta med lokala intiativ och deltagande. Man kommer att anställa en 
verksamhetsutvecklare som kan arbeta vidare med sådana här processer. Högvadsån är ett prioriterat område 
som vattenrådet arbetar vidare. Dessutom finns ett lokalt engagemang där företag, byalag, förening, skolor 
fortsätter att utveckla arbetet. Genom att hitta former för lokal samverkan inklusive samverkan med 
vattenrådet kan detta fortsätta.

Verktyg och metoder kommer att plockas upp av Vattenmyndigheten för spridning.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: WaterCoG är tar slut i september 2019. Det vi nu kan se är att arbetet gett många möjligheter till 
utveckling men att arbetstiden inte kommer att räcka. För att inte kunskapen och processen ska gå förlorad är 
det mycket angeläget att gå vidare i detta steg 2 för att kunna utveckla ett mer långsiktigt arbetssätt där vi 
dels kommer till mer åtgärder och dels hittar organisation och struktur.



Utgifter

Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)

Övriga utgifter
Samordnare/processledare
, pedagog/biolog, experter, 
lokalhyra, resor, materiel

1453000

Utgifter för personal
Styrgupp ur vattenråd, 
verksamhetsutvecklare

47000

* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms. 
Summa utgifter Belopp (kr)

1500000

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 1005000
Övrigt offentligt stöd från LAG 495000
Summa finansiering 1500000

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: Aktivitetsplan-högvadsån.docx
• Annan bilaga: Högvadsån.jpg
• Annan bilaga: Högvadsån_till_Falkenberg.jpg
• Budgetmall för projektstöd: Budgetmall-Högvadsån.xlsx
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