Protokoll fört 2015-09-03
Nr.3:15
Närvarande:
Roland Sandelin, Christer Jönsson, Christer Neideman, Sven G Nilsson, Anna Ralsgård, Lennart
Mattsson, Glenn Oredsson och Agne Andersson.
Frånvarande:
Johan Tielman, Arne Lundin, Kenneth Pettersson och Roger Johansson
1§. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnade mötet.
2§. Dagordningen godkändes.
3§. Till att justera protokollet valdes Christer Neideman
4§.Förra protokollet genomgicks och lades till handlingarna med noteringen att Agne och Sven inte
författat en skrivelse till länsstyrelserna angående misstanken om förhöjda halter av kvicksilver i fisk
än. Noteras att loggan ska vara med även på protokollen.
5§. Kassören presenterade balans och resultatrapport
6§. Kassören och sekreteraren presenterade utskick till kommunerna. Faktura och följebrev
godkändes men två tillägg krävs, 1. Namn på kommunrepresentant till styrgrupp. 2. Till vilken adress
på kommunen ska vi skicka våra protokoll. Styrelsen uppdrar åt Agne att komplettera?
7§. De i styrelsen som medverkat i workshops tillsammans med Model Forest och SLU Alnarp
redogjorde för dessa.
1. Brunt vatten Möckeln. Ett 20 tal personer mötte upp. Länsstyrelsen i Kronoberg och
Linnéuniversitetet presenterade den fakta som finns på området. Att bromsa vattenflödet är
alltid positivt.
2. Strömmande vatten i Osby. Även här deltog ett 20 tal. Markägare, Hembygdsförening, Osby
kommun och naturintresserade diskuterade möjligheter och svårigheter med att få ett konstant
flöde i gamla åfåran. Gruppen ska verka för detta och att EON inte öppnar luckorna fullt på en
gång för att akta livet som trots allt finns kvar. Tyvärr deltog inte EON trots att de var inbjudna.
3. Eklandskapet i Helgeådalen på Hanaskogs gård. Kontinuitet i skogsbruket har gjort att det finns
grova träd från Kristianstad till Älmhult. Detta har gynnat den biologiska mångfalden. Ett 20 tal
experter deltog. Det konstaterades att en mångfald av ”långhorningar” en grupp skalbaggar kan
utgöra en bra parameter för trädens värde i landskapet.
Alla grupperna kommer att träffas igen. Styrelsen har deltagit i fyra workshops ytterligare som
ingått i en serie inom Helgeåns avrinningsområde.

8§. Flera olika forskningsgrupper har valt Helge å för sin forskning. SMHI, Stockholm Environment
Institute och Linköpings universitet kommer måndagen den 7 september till Osby för att diskutera
med oss och Model Forest om vad vi tycker är det viktigaste att forska om i en internationell
forskningsgrupp där Sveriges bidrag är Helge å. Tisdagen den 8 gör vi en workshop i Alnarp och pratar
om detta med deras forskare.
9§. Agne kallar till ett styrgruppsmöte 19 november klockan 13.00 på Naturbruksgymnasiet. Alla som
har möjlighet av styrelsen bör också komma.
10§. Inkomna rapporter. Osby kommun anmälan om skogsdikning i Östanböke. Ansökan om
täkttillstånd bergtäkt i V Vram : Lämnas utan åtgärd. Biotopkartering av Björkerödsbäcken.
Remissyttrande jordbruket och deras recipientkontroll: Glenn skriver yttrande. Övriga synpunkter
lämnas snarast till honom.
11§. Övriga frågor. Ordföranden ser över medlemsmatrikel och uppdaterar denna. Agne redogjorde
för akutinsatsen anmälan om miljöfarlig verksamhet med en anmälan som följd angående tömningen
av Vinslövssjön. LS kom överens med ansvariga och lade sen ner anmälan.
12§. Nästa sammanträde bestämdes till den 3 november 17.00 i Osby och nästa igen den 14 januari
17.00 i Osby.
13§. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

