Osby den 26 oktober 2018
Protokoll Helgeåns vattenråd den 24 oktober 2018

5.18

Närvarande: Johan Tielman, Christer Neideman, Christer Jönsson, Roland Sandelin, Anna Ralsgård,
Gunlög Sthen, Alf Isberg, Marie Eriksson och Agne Andersson
Frånvarande: Glenn Oredsson, Lars Johnsson, Cecilia Axelsson och Karl-Axel Karlsson
1§. Ordföranden öppnar mötet
2§. Dagordningen godkänns
3§. Till justerare väljs Christer Jönsson
4§. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna
5§. Ordföranden avslutar sin del av kassörsyssla och lämnar över till Anna Ralsgård. Kassasaldo är
439.594 kr vid överlämnandet. 8 av 13 kommuner har lämnat sina bidrag för året. Vi väntar
fortfarande på bidrag från Älmhult, Hässleholm och Höörs kommuner. Ljungby och Markaryd vill inte
vara med.
6§. Diskuterades vattenrådets fortsättning efter nästa årsmöte då både ordföranden och
kanslitjänsten med sekreterare avsäger sig sina uppgifter. Frågan är vilken ambition vi ska ha.
Beslutades: Sekreteraren kallar beredningsgruppen och presidiet till möte för att bringa klarhet i
frågan.
7§. Ett utkast till treårsrapport till bidragsgivande kommuner presenterades. Detta kompletteras till
nästa möte.
8§. Laget runt: Christer N redovisade från möte Hanöbukten- 7 år efter larmen. Vi efterlyser
fortfarande ett kustråd för västra Hanöbukten. Beslutades att Christer N kontaktar Marint center i
Simrishamn i ärendet.
Johan T berättar att en remiss finns angående kraftigt modifierat vatten
Christer J redovisar sommarens läge i Finjasjön. Det har varit mycket algblomning och fosfor ökar.
Hässleholms kommun vill förlänga dämningstiden för sjön med en månad. Christer har deltagit i en
artinventering av Luhrsjön.
Gunlög konstaterade att det råder stor vattenbrist i området.
Alf berättade om en ny flugfiskesträcka som iordningställts söder om Hallaryd.
Marie berättade om ett projekt Länsstyrelsen driver i Finjasjön. Projektet innehåller fem delprojekt:
Markanvändning, ”fluff”, Internbelastning, tillflöden och kiselalger. Marie utvecklade
kiselalgsundersökningar. Musselinventering med DNA prov på tjockskalig målarmussla har gjorts för
att bestämma släktskap mellan olika vattendrag. Almaån och Vramsån som tillhör Helgeåsystemet
var med. En översiktlig inventering av Hästbergadammen är genomförd. Marie påminde om
vattendagarna i Stockholm som är den 20-21 november
9§. Inga övriga frågor föreligger

10§. Nästa sammanträde är den 6 december klockan 17.15 i Osby
11§. Sammanträdet avslutas

Agne Andersson / sekr.

Christer Jönsson Justerare

