2021-12-03

Protokoll
Upprättad av: Olof Persson
Uppdragsnummer: 30016498
Uppdrag: Vegeåns vattenråd

Plats:

Videomöte MS Teams

Datum:

2021-11-01

Tid: 15:00

Närvarande:

Olof Persson

Vegeåns vattenråd
(tekniskt sakkunnig)
Vegeåns vattenråd
(sekreterare)
Vegeåns vattenråd
(beredningsgruppen)
Vegeåns vattenråd
(dikningsföretagen)
Länsstyrelsen Skåne

David Szakal
Maria Thyr
Krister Nilsson
Cajza Eriksson

Kund: Vegeåns Service AB
Uppdragsledare: Olof Persson

Diskussionsmöte om Vegeåns vattenråds arbete med
bekämpning av invasiva arter
▪

Mötet inleds med kort presentation av mötesdeltagarna.

▪

Olof Persson berättar kort om vattenrådets historia kopplat till bekämpning
av invasiva arter, tidigare med tydligt fokus på jättelokan.
Under Olofs drygt 15 år som tekniskt sakkunnig i vattenrådet (och tidigare
vattendragsförbundet) har vattenrådet gett bidrag till bekämpningsarbete.
Tidigare åtgärdsarbete har skett av ett fåtal individer inom
avrinningsområdet och ingen styrning har skett för samordnade åtgärder
inom avrinningsområdet. Efter genomfört åtgärdsarbete har de aktuella
individerna fakturerat vattenrådet för utfört arbete, och dåvarande
ordförande kontrollerade fakturor och utfört arbete.
Det finns ett behov av att tydligare fastställa hur bidragsberättigat arbete
ska utföras och till vilken ersättningsnivå.

▪

Dagens styrelse i vattenrådet vill att arbetet fortsätter och gärna
intensifieras. Man har också breddat arbetsområdet, från bekämpning av
jättelokan till bekämpning av invasiva arter (dock med fokus på jätteloka och
jättebalsamin, arter som lagenligt ska bekämpas enligt EU-klassificering av
invasiva arter).

▪

Frågan om vilken roll vattenrådet ska ha idag i frågan om bekämpning av
invasiva arter diskuteras.

▪

Cajza Eriksson som arbetar med invasiva arter på länsstyrelsen berättar att
inventering senast skedde för 4 år sedan i Ängelholms kommun. Dialog
med berörda markägare visade då att det varit ett sporadiskt åtgärdsarbete
längs vattendraget. Detta stämmer väl med hur vattenrådet upplever
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åtgärdsarbetet som vattenrådet beviljat bidrag till, som i stor utsträckning
varit knutet enskilda individer.
▪

Det föreligger en lagstadgad skyldighet för markägaren att åtgärda jätteloka
och jättebalsamin.

▪

Länsstyrelsen kommer i början av år 2022 skicka brev till samtliga
markägare, med information om deras skyldigheter. Fokus i detta brev
kommer att vara på jättelokan. (Länsstyrelsens har tidigare skickat liknande
informationsbrev till markägare, då med fokus på gul skunkkalla. Detta
resulterade i en tydlig ökning av åtgärdsarbete.)

▪

Länsstyrelsen avser att intensifiera tillsynsarbetet.

▪

Vattenrådet har möjlighet att bidra ekonomiskt till åtgärdsarbete.

▪

Möjlighet att bjuda in länsstyrelsen för att prata om bekämpning av invasiva
arter på kommande seminarium samt föra en kontinuerlig dialog i det
fortsatta arbetet med invasiva arter.

▪

Det diskuteras på vilket avstånd från ån växter ska befinna sig för att
bekämpning ska vara bidragsberättigat. Cajza Eriksson rekommenderar 10
m från ån, men betonar att bekämpning måste ske på hela bestånden,
alltså även på längre avstånd från ån, för att vara effektiva.

▪

Det finns möjlighet att söka LONA-bidrag för åtgärdsarbete. Dock finns
ingen specifik pott för detta och ansökningar konkurrerar med övriga
naturvårdsinsatser. Prioritet här har inte legat på bekämpning av invasiva
arter.
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