Osby den 21 maj 2019
Protokoll från styrelsemöte i Helgeåns vattenråd den 21 maj 2019
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Föreningens organisationsnummer: 802470-8672
Närvarande: Agne Andersson, Marie Eriksson, Alf Isberg, , Karl-Axel Karlsson, Helen Persson, Anna
Ralsgård, Gunlög Sthen, Göran Widing, och Christer Neideman
Frånvarande: Linus Ekström, Glenn Oredsson, Johan Tielman och Lars Johnsson

1§. Ordföranden öppnar mötet.
2§. Protokollet från 17 april justerades.
§3. Till justerare valdes Göran Widing.
§4. Styrelsemedlemmarna presenterade sig kort för varandra.
§5. Agne berättade att han varit på Skogsstyrelsen för ett möte om Samverkan Hanöbukten och att
han gärna vill återuppta samverkan med Ryssbygymnasiet.
§6. Länsstyrelsen i Kronoberg har informerat om utökade LOVA-bidrag med preliminär ansökan
senast 28 maj. Beslöts att Agne och Karl-Axel tar kontakt med Ingvar Nilsson och undersöker
möjligheten för ett projekt till exempel att återföra humusrikt vatten till skogsmarken genom ett
sprinklersystem enligt finsk modell.
§6. Marie Eriksson informerade om att i Skåne kommer motsvarande LOVA-pengar att fokuseras på
dricksvatten.
§7. Framfördes behovet av att kommuner och länsstyrelser sätter skarpare krav på utsläpp av
humus, suspenderade ämnen mm från torvtäkter och liknande utsläppskällor.
§8. Christer rapporterade från Vattenrådet för Blekingekustens sälseminarium den 16 maj. Gråsälen
har ökat i Östersjön och detta ställer till problem för det småskaliga fisket med t ex torskgarn. SvenGunnar Lunneryd berättade om sälsäkra laxfällor, snurrevad för mindre båtar och sälsäkra
torskburar. De sälsäkra redskapen måste utvecklas mer, men det finns redan fungerande sådana.
Staffan Waldo, nationalekonom, beräknade att sälskadorna för det svenska småskaliga fisket
kostade sammanlagt ca 6.7 miljoner kr per år.
§9. Helen Persson berättade att man i Kristianstad kommer att använda drönare för att kartlägga
erosionen på känsliga ställen längs kusten.
§10. Helen och Agne åker på Skräbeåns vattenråds stämma. Tyvärr har vi inte fått inbjudan till
Helgeåkommitténs stämma.
§11. Vi behöver ett medlemsregister. Helen kontaktar Roland Sandelin för att få de uppgifter han
har.

§12. Ekonomin. Inga nyheter, men fakturor till kommunerna behöver skickas ut och treårsrapporten
bör bifogas dessa.
§13. Marie berättade att Tomas Lakowitz undersöker plast i vattendragen och att om man skickar in
prover, så analyseras dessa gratis. Agne var intresserad.
§14 Marie berättade om VISS att en ny sexårscykel påbörjas (förvaltningscykel 3) och man arbetar
intensivt med att lägga in nya data.
§15. Nästa styrelsemöte hålls 27 augusti och planeras hållas i Älmhult kl 17.30 om vi bara är inomhus
eller tidigare om vi börjar med ett studiebesök. Göran kollar kommunhuset och alla ”smålänningar”
planerar för eventuellt studiebesök t ex vid översilningsängarna vid Rönningen.
§16. Sammanträdet avslutas.

………………………………………………………………..
Christer Neideman, mötessekreterare

Justeras: ……………………………………………………..
Göran Widing

