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Protokoll 
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd 

Tid: tisdag den I november 2022 18:00 

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad eller via Teams 

Närvarande: 

Karl Gemfeldt 

Ulrika Hedlund 

Sanna Lindén 

Glenn Oredsson 

Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun 

LRF 

Anna Ralsgård Brittedal Kraftproduktion AB 
Christer Neideman Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Alf Isberg Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening 
Kim Berndt Länsstyrelsen Skåne 

$1 Sammanträdet öppnas 

§ 2 

§3 

§ 4 

§5 

Sammanträdet öppnades av ordförande Karl Gemfeldt. 

Val av justeringsperson 

Christer Neideman utsågs till justeringsperson. 

Fastställelse av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

Redovisning av vattenrådets ekonomi 

Anna Ralsgård presenterar vattenrådets ekonomi. Just nu finns 588 062,81 kr 

på vattenrådets konto. Kommande fakturor är till VattenAtlas, 13 000 kr, samt 

till lönekostnader för Kristianstads kommun, ca. 210 000 kr. 

LONA-bidraget till Åtgärdsplanen för Kilingaån har ännu inte kommit till 

vattenrådet. Kansliet ska undersöka när vattenrådet får tillgång till bidraget. 

Till nästa styrelsemöte ska förslag på budget för 2023 tas fram. 
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§ 6 MOteskalender for 2023 

Diskussion kring eventuellt studiebesök till våren 2023. Inga förslag inkom 

och frågan ligger kvar. 

Det finns intresse att anordna träff med Österlens vattenråd för 

kunskapsutbyte. 

Kansliet presenterar föreläsningen om grundvatten som kommer äga rum 

den 30 november 2022. Föreläsare kommer vara Mattias Gustafsson från 

SGU och föreläsningen görs via projektet ”låna en geolog” som ordnas av 

SGU. Inbjudan kommer skickas ut till vattenrådet, Helgeåkommittén, 

grundvattenrådet samt till allmänheten. 

Förslag på datum för möten år 2023 kommer tas fram av kansliet i samråd 

med ordförande och presenteras på nästa styrelsemöte. 

Det finns förslag att lägga årsmötet för 2023 i slutet på mars eller början av 

april. 

För att komma vidare i diskussioner med tjänstepersoner i andra 

medlemskommuner är förslaget att anordna en träff med en gemensam och 

intressant aktivitet. 

§7 Ovriga fragor 

De styrelsemedlemmar som deltog pa vattenradskonferensen i Tullstorp 5-6 

oktober sammanfattade dagarna: 

e Dag I bestod av föreläsningar. 

e Dag 2 bestod av besök i fält. 

e Tullstorps vattenrad har lyckats återskapa det naturliga vattenflödet 

genom meandring och genom det fått tillbaka mycket flora och fauna. 

e Deltagarna beskrev konferensen som mycket trevlig, lärorik, givande 

och intressant. 

Kansliet meddelar att Sanna inte kommer fortsätta efter 31 december, då 

avtalet tar slut och arbetet läggs över på tjänsten för limnologen på 

biosfärkontoret. 

Ulrika berättar om mötet med Helgeåkommittén och SGS där lämpliga 

åtgärder i avrinningsområdet diskuterades. Inventeringar och åtgärdsplaner 

som är lämpliga, gamla torvtäkter, få till sammanställning av nerlagda 

torvmossar för att få koll på var de finns och hur miljö ser ut runt omkring. 
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Detta för att minska brunifieringen. Syftet med mötet var att få fram 

projektidéer över hela avrinningsområdet. 

§ 8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 7/12 kl. 18:00 

Det finns intresse för någon form av julavslutning vid mötet. Kansliet tar 

frågan vidare och återkommer med förslag. 

Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 

AS kl Samm Lindén 
  

  

Karl G Leos Sanna Lindén 

Ordförande Sekreterare 

A= 

Christer Neideman 

Justeringsperson 
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