Helgeåns vattenråd beredningsgruppen 4 mars
Minnesanteckningar
Genomgång av projekt i kommunerna

Höör kommun
•
•

Biomanipulation av Ringsjön sedan 2006
Använder LOVA bidrag för att inventera avlopp

Örkelljunga kommun
•
•

Projekt värsjön
Kalkning

Hässleholm kommun
•
•
•
•

Enskilda avlopp
Almån, åtgärder i närheten av ån och i odlingsområden. Unik musselfauna.
Väl framme med vattenskyddsområden
Vinneå och Vinslövssjön. Rensning och restaurering.

Kristianstad kommun
Eftersom Helgeå har en så pass speciell ställning och är grunden för vattenriket innebär detta att
kommunen har jobbet länge med ån.
•
•
•
•

Avloppsinventering
Provfiske (mal) och inventeringar. Värdefull musselfauna.
Arbete med att få in vattendirektivet i fysisk planering
VA-plan på gång i vår

Hörby kommun
•
•

Projekt i Ringsjön, Kävlingeån, Linnekullabäcken
Enskilda avlopp

Alvesta
•

Inventering enskilda avlopp

Älmhult kommun
•
•
•

Nytt reningsverk i Hallaryd, nytt på gång i Delaryd
Projekt kring Römningen

Osby kommun
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt med brunifiering och näringsläckage
LIFE projekt med Skogsstyrelsen Västra götaland
Skyddsdikning i skog och kantzoner
Avloppsinventering, vattennära avlopp prioriterade
Anläggning av slåtteräng i vår tillsammans med Kristianstad, 10-12 ha
Hönjarumsbäcken, åtgärda fiskebestånd
VA-plan
Kalkning
Godkänd medlem i Model Forest, 3e i Sverige
Kolfilter i reningsverk för att ta bort läkemedelsrester (Krinova)

Östra Göinge
•
•
•
•
•
•

VA strategi 2015
Enskilda avlopp
Fysiska planer, dagvatten
Projekt Biverödsån
Rädda Immeln, tillsammans med Osby
Ekehultsån, vandringshinder

----------------------------------------------------------------------------Förslag till verksamhetsplan 2016-2017 Helgeå Vattenråd
1. Bilda mindre lokala Vattendragsgrupper (ex. FVO) för att samla in och ta till vara på
erfarenheter och utmaningar som kan kanaliseras uppåt med hjälp av kommuner och
vattenrådet.
2. Skapa en mindre arbetsgrupp med syftet att
• Identifiera behov och utmaningar hos vattendragsgrupper
• Ta fram kommun-gemensamma behov och åtgärder
Nästa steg är att kunna växla upp lokala projekt till större kommunöverskridande projekt och
söka extern finansiering.
Förslag på grupp med representanter från Kristianstad, Älmhult, Osby, Höör och Östra
Göinge kommun.
3. Förbättra hemsidan
Söka extern hjälp för uppdatering
Karta över Helgeå med länkar till samtliga åtgärder, aktuella och gjorda.
4. Genomföra studiebesök. Ex besöka andra vattenråd tillsammans med Model forest
5. Svara på remisser
Bevaka och se till att vi får in remisser.
6. Medverka med representant i externa råd/förbund

Finansieringsätt för projekt som redan genomförts är:

LOVA
Rädda Immeln

LBU
Sätofta hed

BÅ
Rädda immeln

Vinneå

LEADER
Rädda immeln
Ringsjönbok, mer än
bara vatten

Enskilda avlopp
VA-planer
VINNEÅ
Sätofta
Partner

LONA

Fler?

Region Skåne
Miljövårdsfond, stöd
till Osby

Bivardsån
Ansvarsart, Mal. Krstd Interreg Ringsjön
Eklandskapet
Utfiskning Ringsjön
Rådgivning till
Lantbrukare (krstd)
Ansvarsart, Mal. Krstd

Minnesanteckningar av Cecilia Axelsson och Agne Andersson

Bivaröds ån
Röke å

