
Hej Sven-Anders! 
Tråkigt att vi inte kunde komma till LAG. Om det går skulle jag vilja skicka med något. 
Tycker det är synd om man tänker att detta är något som vattenråden ändå ska göra. 
 
Jag tror att verklig utveckling kan man få genom att samverka med befintliga nätverk som 
också söker efter att utveckla och kontakta andra nätverk. Detta är verkligen grunden för 
hållbar utveckling och lokal utveckling. 
Genom att samverka med exempelvis ett befintligt vattenråd som vill utveckla nya verktyg, 
metoder, koppla vattnet på ett bredare sätt till lokal utveckling, landsbygdsutveckling och 
hållbarhet och sätta kan man vinna väldigt mycket mer än att starta något helt nytt. 
Vattenrådet vill hitta modeller, verktyg för att jobba på ett nytt sätt där man kopplar en lokal 
utveckling med vattnet som utgångspunkt i det här fallet, med ett större sammanhang. Vattnet 
är och har alltid varit den bästa möjligheten för människan att bo, verka och leva och är därför 
en så bra utgångspunkt att jobba från. 
 
Det sorgliga är att det är så svårt att hitta pengar för detta utvecklingsarbete för att hitta 
verktygen som bygger på dialog och samverkan. Det vattenråden kan få pengar för är oftast 
väldigt konkreta saker som direkta åtgärder, biotopåtgärder, vattenprovtagning etc. Det är 
därför vi hoppades på Leader där man på ett bredare sätt kan koppla vatten till hållbar lokal 
utveckling och där man kan gå före och utveckla arbetssätt som modell för spridning. 
 
Detta är inte det ordinarie arbete som Ätrans vattenråd arbetar med. Arbetet har påbörjats med 
waterCo-Governance men riskerar nu att stoppa. Vi vill hitta arbetssätt där arbetet 
decentraliceras och förs ut lokalt, vilket är enda sättet för att kunna arbeta inom ett stort 
avrinningsområde som Ätran. 
 
Vi hoppas LAG kanske ändå ser det unika och möjligheten i tankesättet. Vi tror att detta ger 
ringar på vattnet och positiva effekter långt utanför Ätran och Högvadsån. 
 
Hälsningar 
Peter Nolbrant 
 


