
Råån. Vår å. 

_________________________________________________________________________ 
Rååns Vattenråd, c/o Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg 

e-post: daniel.graf@helsingborg.se  tel: 073343 81 21 

 
 

 
Styrelseprotokoll Rååns vattenråd 2 april 2020 kl. 13:30 
 
Plats: Skype samt mötesrum Borgen, Miljöförvaltningen Helsingborg 
 
Närvarande:  
 

Johan Vesterlund (Ordförande, Helsingborg ) 
Lars Törner (LRF) 
Nils Nilsson (Bjuv) 
Claes Nihlén (Helsingborgs stad, Miljöförvaltningen) 
Daniel Graf (Koordinator),  
Bengt Persson (Helsingborgs stad) 
Bo Lindow (Svalöv) 
Dieter Eckhoff (Rååns fiskevårdsområde) 
Ronnie Persson (Landskrona) 
Sten Leijonhufvud (Sveriges jordägareföbund) 
Sten Nilsson (Svalöv) 
Therése Ehrnstén (Landskrona) 
Balthazar Mandahl Forsberg (Svalöv) 
Oscar Gustavsson Ekberg (Bjuv) 

 
 
1. Mötets öppnande:  

 
Ordförande Johan Vesterlund öppnade dagens möte.  
 

2. Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.  
 

3. Val av justerare 
 

Nils Nilsson (Bjuv) valdes till justerare.  
 
4. Årsredovisning 2019 

 
Daniel föredrog kring årsredovisningen för 2019 som varit utsänd till styrelsen. 
Vattenrådet fick ett överskott på grund av att beräkning gjordes för att koordinatorn 
skulle varit anställd hela året, vilket gör att vi ligger över den gräns om två miljoner 
som vattenrådet satt som nedre gräns i kapitalet.  



 
Beslut: Att fastställa årsredovisningen för 2019.  

 
5. Nytt markägaravtal 

 
Daniel föredrog kring markägaravtalet och vilka förändringar som är genomförda i 
relation till tidigare markägaravtal.  
 
Frågor ställdes kring ansvarsförsäkring om olyckor händer där vattenråd har ansvar 
för eventuella skador som uppstår gentemot tredje part. Vattenrådet har ingen 
ansvarsförsäkring i dagsläget men bufferten kan utgöra en sådan. Medskick görs till 
Daniel att undersöka om vattenrådet kan ha en sådan försäkring.  
 
Frågor ställdes även kring om vattenrådet ska vara med vid tillsyn av våtmarkerna. 
Eftersom vattenrådet har omkring 70 våtmarker så blir det en stor arbetsbörda att 
utföra en sådan tillsyn. En diskussion förs kring att göra det, men mer sällan, 
exempelvis var femte år. Daniel tar med sig detta som ett medskick.  

  
En diskussion fördes även om det inte skulle kunna finnas ett generellt avtal som 
gäller lika i samtliga vattenråd, ett slags standardavtal. Utmaningen med detta är att 
olika vattenråd ser olika ut. 
 
En fråga lyftes även om säkerhetsavståndet, skyddszon, och kring skrivningen i 
avtalet. Daniel återkommer kring skrivning på denna punkt.  
 
Fråga lyftes även om skyddsjakt är lagligt inom skyddszonen, exempelvis av minkar. 
Konflikten kan möjligen finnas kring fisk eller fågel, men den regleras i annan 
lagstiftning. Bilden är att det ryms inom den ordinarie jaktlagstiftningen.  

 
Beslut: Att besluta om det nya markavtalet via mail, in capsulam.  
 

6. Informationsverksamhet, ny upphandling 2020. 
 

Daniel informerade om läget som råder, med bakgrund av COVID-19. Guiden är fast i 
Australien och skolorna är försiktiga med sammankomster som 
informationsverksamheten innebär.  
 
Guiden ska då istället kunna uppdatera hemsidan bland annat, och skjuta fram turer 
till nästa år då 60 turer genomförs istället för 45 turer.  
 
Daniels förslag till beslut är att förlänga avtalet ett år, att konsulten ska uppdatera 
hemsidan och informationsmaterialet till en kostnad om 95 000 kronor istället för de 
160 000 kronor som i vanliga fall är budgeterat.  
 
Beslut: Att förlänga avtalet ett år.  
 
 



 
7. Kontrollprogram ny upphandling 
 
Daniel har varit i kontakt med ekologigruppen om att kunna förlänga ett år till. SLU har 
kontaktat Daniel kring att vi inte rapporterat uppgifter till datavärden sedan 2008. 
Förslaget är att förlänga avtalet ett år och lägga till datavärdsrapporteringen för 2020 till 
en kostnad om 2500 kr.   
 
 

 
 

Beslut: Att förlänga avtalet med ekologigruppen ett år och lägga till 
datavärdsrapporteringen för 2020 till en kostnad om 2500 kr i avtalet.   

 
 

8. Datahantering SLU 
 

Länsstyrelsen har ett program för rapportering för bottenfauna, men kemidata och 
kiselalger är inte gjort. Det skulle kosta 15200 kr att göra det för de år som detta inte 
är rapporterat. Det ska även kunna finnas pengar att söka för att genomföra detta.  

 
Beslut: Att ge ekologigruppen i uppdrag att genomföra inrrapportering av 
uppgifter till datavärden SLU till en kostnad om 15200 kr samt att ge Daniel i 
uppdrag att söka bidrag för denna summa hos Länsstyrelsen.  

 
9. Organisationsutveckling 

 
Daniel fick i uppdrag på förra styrelsemötet att undersöka organisationsutveckling. 
Daniel föreslår att ge ytterligare tid för detta och att återkomma i frågan om ett år.  
 
Beslut: Att ge Daniel i uppdrag att återkomma med förslag till organisationsutveckling 
våren 2021.  
 
10. LOVA-Bidrag 

 
Vattenrådet har fått bidrag för projektet ”Nya krafttag för Råån”. 1,8 miljoner kronor 
handlar det om, och en medfinansiering till 20 procent. Daniel har skissat på en 
offertförfrågan för en upphandling. Projektet ska pågå i två år och tio våtmarker ska 
byggas. Det finns en tydlig prioriteringslista som ska användas i detta första projekt.  
 
Bidraget till utvärdering av våtmarker bifölls inte men återkommer under punkt 11.  
 
Beslut: Att lägga punkten till handlingarna.  
 
 
 
 



11. Ex-jobbare från SLU 
 

Daniel har haft kontakt med SLU Ultuna om eventuella ex-jobbare på ett 
utvärderingsprojekt. De ska ta prover och använda material så det kommer kosta lite att 
genomföra detta projekt. Vattenmyndigheten har extraanslag för sådana projekt, och 
Daniel ska skriva en ansökan kring detta.  
 
Beslut: Att lägga punkten till handlingarna.  
 
12. Medlemskap Stena Recycling  

 
Vattenrådet har redan tagit beslut om att ta upp Stena recycling som medlem i 
vattenrådet. Denna ansökan har dock stått stilla. Daniel har tagit kontakt med Stena och 
de är fortfarande positiva. Vi måste bara ta fram ett avtal för Stenas medlemskap. Frågan 
om provpunkten har varit uppe och Ekologigruppen har löst denna fråga.  
 
Beslut: Att ge Daniel i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med Stena Recycling och 
besluta om avtalet per capsulam.  

 
 

13. Information om Bårslöv 4:1 
 
Markägaren har fått avtalet för underskrift och projektet ska snart påbörjas.  
 
En fråga lyftes om alla frågor kring grannfastigheter är lösta, och informationen som 
finns är att det är löst och på plats.  
 
Beslut: att lägga punkten till handlingarna.  

 
14. Övriga frågor 

 
a) Beslut om attesträtt för Rååns Vattenråd 

 
Daniel föredrar för att vattenrådet måste besluta om att ge attesträtt för fakturor enligt 
krav från revisor.  
 
Beslut: Att ge Daniel Graf attesträtt för Rååns vattenråd.  

 
 

b) Görarpsdammen  
 

Information lyftes kring Görarpsdammen. Fråga har lyfts kring att ta ned 20 cm på fallet, 
och att ersätta delar av laxtrappen med brädor för att förändra flödet för smoltens skull. 
Mätstationen ligger dock där vilket bidrar till frågetecken kring situationen. Att ändra 
permanent på profilen förändrar mätningarna. Är det under en kort period om cirka 2-3 
veckor är Claes bedömningen att det kan fungera. Det finns planer på att förändra 
Görarpsdammen framåt som gör att detta enbart kommer ske under en kortare period. 



Frågor kring detta kan tas med NSVA. Det viktigast i frågan är att göra regelbunden tillsyn 
och att perioden begränsas så mycket det går 

 
Beslut: Att ge Claes i uppdrag att följa frågan kring Görarpsdammen och göra 
tekniska bedömningar utifrån rådande läge.  
 

c) Fjärestads torp 
 

Daniel informerade kring de insatser som gjorts kring Fjärestads torp för några år sedan. I 
uppdragsbeskrivningen ingick 650 meter stängsel för att betning ska kunna ske inom 
ramen för skötseln. Nu har framkommit att 40-50 meter har missats i projekteringen. För 
att avsluta projektet föreslår Daniel att dessa meter ska slutföras.  
 
 Beslut: Att slutföra projektet i enlighet med uppdragsbeskrivningen.  
 
15. Mötets avslutande 

 
Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet. 

 
 

 
 

 

 

 

Johan Vesterlund    Daniel Graf 
Ordförande    Koordinator 
 
 
 
 
 
Nils Nilsson 
Justerare 

 
 
 


