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Protokoll
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd

Tid:
Tisdagen den 28/1 2020
Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Närvarande:

Kästianstads kommun
Kristianstads kommun
Kristianstads kommun

Helen Persson

Ulrika Hedlund
Andreas Jezek
Glenn Oredsson

LRF
Osby kommun

Agne Andersson
Anna Ralsgård
Christer Neideman
Karl-Axel Karlsson

Brittedal Kraftproduktion AB

Naturskyddsföreningen
i Kristianstad

Naturskyddsföreningen Linn6bygden
Hallaryd Visseltofta FiskevårdsRörening

Alf Isberg
Kim Bemdt

Länsstyrelsen i Skåne län

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av ordförande Helen Persson

Val av justeringsman

Christer Neideman utsågs till justeringsman
Fastställelse av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingama

Ekonomi
Endast ett nataltransaktioner har skett under 2019 och det finns i dagsläget ca 385.000
kri kassan.

Ny sekreterare för Helgeåns vattenråd -- Kristianstads kommun
a. Presentationav ansvariga tjänstemän
Ulrika Hedlund (kommunekolog i Kristianstads kommun) och Andreas Jezek
(limnolog på Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike) presenterade sig för
styrelsen. Ulrika berättade främst om hur kommunen arbetat med
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externfinansierade undersökningar i bland annat Hanöbukten och lvögön.
Andreas berättadeom hur Kristianstads Vattenrike arbetar med anläggning av
våtmarker Röratt öka landskapets vattenhållandeförmåga och minska
problemen med övergödning och brunifiering
Förslag på verksamhetsplan Rör år 2020
Verksamhetsplanen (se bilaga) godkändes av styrelsen och kommer att tas upp
Rör beslut på föreningens årsstämma.

Planering för årsmötet
Årsmötet kommer att hållas i slutetav mars på Naturum Vattenriket. Andreas

undersöker vilka datum som hörsalen är ledig och återkommer därefter till
ordföranden. Styrelsen träffas en halvtimme före mötet för att underteckna relevanta
handlingar inför stämman. Sekreteraren skickar ut infomlation till styrelsen om tid och
plats for mötet så fort det är bestämt.
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Information om täktärende - JifB Unitorv

Karl - Axel Karlsson informerade om den skrivelse som
Naturskyddsföreningen Linn6bygden skickat till Länsstyrelsen i Kalmar län
gällande ansökan om tillstånd till fortsatt torvbrytning på Liatorpsmossen och
Katebodamossen. Naturskyddsföreningen ställer sig negativ till den
efterbehandling som anges i ansökningshandlingama. Agne framförde att han
tidigare varit i kontakt med företrädare Rördet aktuella bolaget. Bolaget
uttryckte då att de är måna om att bedriva verksamheten så miljömässigt bra
som mqligt och att man är öppen Rörsamarbete och förslag på nya lösningar.
Alf Isberg informerade om att fiskevårdsföreningen varit i kontakt med Jan
Lann6r på Modd Forest och med Högskolan i Kristianstad gällande en
habitatinventeringi Helge å. Inventeringen är tänkt att resultera i ökad kunskap
gällande fortplantningssträckorRörlax och öring i området runt Delary.
Resultatet är även tänkt att användas som underlag Hörbiotopförstärkande
åtgärder i området.
Information om kraftverket vid Sibbarp (Helgeåns utflöde i Osbygön). Agne
Andersson informerade om att länsstyrelsen först fattatbeslut om att
verksamheten ska upphöra, men att Mark- och miljödomstolen sedan fattat
beslut om att verksamheten ska vara kvar och istället prövas inom ramen Rör
den nationella planen för omprövning av vattenkraR.

Nästa möte kommer att vara Föreningensårsmöte. Kallelse kommer att skickas ut så snart datum är
bestämt.

Ordförande

Ulrika Hedlund
Sekreterare
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Christer Neideman
Justeringsman

