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Protokoll 
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd 

Tid:    Onsdagen den 9/12 2020  
Plats:   Skype 

Närvarande:  
Helen Persson     Kristianstads kommun 
Karl Gemfeldt    Kristianstads kommun                       
Ulrika Hedlund                           Kristianstads kommun 
Anna Ralsgård                           Brittedal Kraftproduktion AB 
Christer Neideman                           Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Glenn Oredsson                           LRF 
Alf Isberg                           Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening 
Kim Berndt                           Länsstyrelsen i Skåne län 

§1  Sammanträdet öppnas 
  Sammanträdet öppnades av ordförande Karl Gemfeldt. 

§2   Val av justeringsman 
  Christer Neideman utsågs till justeringsman. 

§3  Fastställelse av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§4  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§5 Redovisning av vattenrådets ekonomi 
Anna gick igenom vattenrådets ekonomi. Det finns i dagsläget 404 063 kr i kassan. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 

§6  Diskussion om verksamhetsplan för år 2021 
Nuvarande verksamhetsplan omfattar även år 2021 och ligger därmed fast. 
Verksamhetsplanen ska dock kompletteras med ett studiebesök under våren 2021 och 
en föreläsning under hösten. Studiebesöket kommer att förläggas till någon av de 
restaurerade våtmarker som finns i avrinningsområdet.   
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§7  Styrelsekalender för år 2021 
Förslag på tider för årets styrelsemöten kommer att tas fram av kansliet. Tidsförslagen 
skickas ut till styrelsen tillsammans med detta mötesprotokoll.  

§8  Information om sökta projektmedel  
Andreas informerade om att vattenrådet ansökt om ett projektbidrag på 100.000 kr 
från Havs- och vattenmyndigheten. Om bidraget beviljas kommer det att användas till 
en inventering av våtmarkslägen i avrinningsområdet. Kristianstads Vattenrike har 
ansökt om projektmedel för att anlägga våtmarker och om dessa beviljas kommer de 
att utföras i samarbete med vattenrådet. 

§9  Övriga frågor 
- Ulrika och Andreas berättade om de besök som vattenrådet gjort i några av de 
kommuner som ingår i avrinningsområdet. De kommuner som besökts är de som valt 
att inte längre vara medlemmar i vattenrådet. Förutom Ulrika och Andreas har 
vattenrådets ordförande, Karl Gemfeldt, deltagit på mötena tillsammans med Peter 
Johansson som är kommunstyrelsens ordförande i Kristianstads kommun,. Syftet med 
besöken har varit att informera om vattenrådets verksamhet och inspirera 
kommunerna till att åter bli medlemmar i vattenrådet. Av de kommuner som besökts 
har Hässleholm och Östra Göinge meddelat att de kommer att bli medlemmar på nytt 
under år 2021. 
- Höörs kommun har meddelat att de inte längre kommer att vara medlemmar i 
vattenrådet. Höörs kommun har en mycket liten andel av avrinningsområdet, ca 0,8 % 
och en årsavgift på 5000 kr.  
-Vattenmyndighetens förslag på nytt åtgärdsprogram är ute på remiss tom 31/4 2021. 
Ulrika och Andreas kommer att ta del av remissen och undersöka vilka delar som 
riktar in sig på den verksamhet som vattenråden bedriver.  

   
 
 

Karl Gemfeldt          Ulrika Hedlund      Christer Neideman 
Ordförande            Sekreterare      Justeringsman


