Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Vegeåns vattenråd
och Vegeåns Service AB, semidigitalt möte via MS Teams och
Ängelholms stadshus, måndagen 6 december 2021
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Föredragningslista
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla medverkande välkomna tillbaka från sommaruppehållet och öppnar
mötet.

2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Ulf Cronbring.

3. Godkännande av föredragningslista
Listan godkänns.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.



Arbetsutskott/Beredningsgrupp 2021-11-22
Styrelsemöte 2021-10-04

5. Rapporter
Inget att presentera.

6. Sakkunnig informerar om lägesrapport av arbete med ”Haberga 3:26” samt
”Billesholms gård 1:71”
Haberga har placerats på motsatt sida (till norra sidan) av vattendraget. Flytten har beviljats
av Länsstyrelsen. Markägarna för respektive våtmark är fortsatt involverade i arbetet och har
dialog med entreprenören. Om det skulle påverka arbetet så kommer
markägare/entreprenör att återkoppla till sakkunnig.

7. Beslut om VattenAtlas
Styrelsen beslutar att sluta avtal med VattenAtlas.

8. Information från arbetsgrupp för invasiva arter
Arbetsgruppen för invasiva arter har haft ett möte med länsstyrelsen 2021-11-01. Från
Länsstyrelsen medverkade Cajza Eriksson som jobbar med invasiva arter. Länsstyrelsen
kommer under 2022 att göra en satsning för att skala upp bekämpningsarbetet av jätteloka brev kommer att skickas från Länsstyrelsen ut till berörda markägare i början av 2022.
Vattenrådet planerar invänta utskicket från Länsstyrelsen för mer information.
Arbetsgruppen har tagit fram en skrivelse med förslag för hantering av bidrag till invasiva
arter. Författare till skrivelsen var ej närvarande - presenteras till styrelsen på kommande
mötestillfälle. Innehållet gällande finansieringen i skrivelsen diskuterades med nedanstående
punkter:
 Oro för att en ansenlig mängd av budgeten kan förbrukas i åtgärdsarbete relaterat
invasiva arter – risk för att övrig åtgärdsverksamhet blir ekonomiskt lidande.
 År 2022 bör en utvärdering av göras (eventuellt kontinuerligt) och en ny bedömning
skall göras till 2023.
 Skrivelsens innehåll ska presenteras på nästkommande
arbetsutskott/beredningsgrupp.



Färdig skrivelse presenteras på nästkommande styrelsemöte.

9. NVSKK – verksamheten i korthet
Mätningarna av hydrografi/växtplankton på S5 kommer fortsätta – avtalet för mätningar på
S5 kommer förlängas på avtalets option till och med 2023. Ängelholm och Helsingborg
skjuter till pengar som föreslagits i remissen om kostnadshöjning. NSVA går med som
medlemmar och medfinansierar mätstationen.

10. Övrigt
a. Sekretariat för 2022
Ordförande och vice ordförande har haft avstämning med Ängelholm – samma pris
satt för 2022 som för 2021.
Sittande sekreterare slutar – Ängelholms kommun ansvarar för att tillsätta ny
tjänsteperson som sekreterare.
b. Digitala signaturer
Sekreterare presenterar förslag till styrelsen (även presenterats till
AU/beredningsgruppen). Beslut om att använda ”Verified” som tjänst för digital
signatur (1740 kr/år).
c. Samverkansmöte för miljöprövning av vattenkraft i Vege å avrinningsområde
Länsstyrelsen bjuder in till samverkansmöte 2021-12-08. Vattenrådet följer ärendet
men kommer inte att lämna remissvar. I Vegeåns avrinningsområde finns ett
vattenkraftverk, Möllarps säteri.
d. Åtgärdsplanen – sakkunnig informerar
Nu har två objekts tagits fram och anmälan om vattenverksamhet har skickats in.
Däremot har det fortsatta åtgärdsarbetet inte haft så mycket fokus under året. Det
råder otydlighet i vem som har ansvaret att driva åtgärdsarbetet framåt i
vattenrådet.
Kurt Månsson informerar att det finns fler åtgärdsmöjligheter i Fälleberga – vill att
det inarbetas i åtgärdsplanen. Kurt Månsson kan vara kontaktperson för mer
information i frågan framgent.
Beslut:
Arbetet med åtgärdsplanen ska åter lyftas i arbetsutskott/beredningsgruppen.
e. Datum för medlemsmöte/seminarium – digitalt möte, kvällen den 2 mars 2022
Det beslutades om att mötet ska pågå från 19:00 till max 21:00. Föreslagna
samtalspunkter:
 Brunifiering
 Läkemedelsrester i vatten – På styrelsemötet efterfrågades att beslysa
bakgrunden och få med orsaken till varför det sprids till våra vattendrag, inte
bara fokus på påverkan.
 VattenAtlas – Karl Asp från VattenAtlas (Höje å och Kävlinge å vattenråd) har
lämnat positivt besked om att presentera digitalt på vårens event.
 Invasiva arter – Talare från Länsstyrelsen, Nils Carlsson kommer hålla
presentationen.

Rudolf Tornerhjelm vill till seminariet också belysa frågor som berör beredskap till
skogsbränder, exempelvis i Söderåsen. Det är inte känt för alla att det saknas vatten i
området vid behov av släckningsarbete.

11. Nästa möte
Förslag på datum för 2022 fram till och med stämman:
 2022-01-18 Arbetsutskott/beredningsgrupp
 2022-02-14 Styrelsemöte - Sakkunnig kan inte 14 februari men tar en avstämning
med ordförande.
 2022-03-16 Arbetsutskott/beredningsgrupp
 2022-04-25 Styrelsemöte
 2022-05-09 Arbetsutskott/beredningsgrupp
 2022-05-31 Stämma

12. Mötets avslutande
Ordförande tackar medverkande för ett effektivt möte och sekreterare för tjänstgöring.
Sekreterare tackar för den gångna tiden och uppmuntrar vattenrådets medlemmar till att
fortsätta med åtgärdsarbetet – håll ambitionen levande, ni är en inspiration!
Ordförande avslutar mötet för arbetsutskottet den 6 december 2021.
Vid tangenterna 2021-12-14:

David Szakal
Sekreterare

Justeras

Justeras*

Charlotte Wachtmeister
Ordförande

Ulf Cronbring
Styrelseledamot Åstorp

*Protokollet har blivit kontrollerat och godkänt av samtliga justerare. Vid nästkommande
mötestillfälle signeras protokollet fysiskt.

