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Protokoll fört vid årsmöte för Stensåns vattenråd årsmöte den 24 april 2019
Plats: Vallåsens Skidanläggning kl. 19.00–21.00

Stadgeenliga årsmötesärenden:
1. Vice ordförande Rune Pålsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. Kallelse har sänts ut via e-post till samtliga
medlemmar den 4 april med påminnelse den 17 april. Även annonserats i
Båstad/Laholms lokaltidning samt i Söderåsens lokaltidning. Dessutom annonserats i HP
den 18 april under kommuninformation. Även information på Örkelljunga och Laholms
kommuners hemsida liksom att anslag om mötet annonserats på flera platser.
Annonsering på vattenrådets hemsida har inte kunnat ske på grund av tekniska problem.
Beslut: Mötet beslutar att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Val av mötesordförande. Till mötesordförande väljs Gunnar Edvardsson.
4. Val av sekreterare. Till mötessekreterare väljs Torsten Kindt.
5. Val av två mötesjusterare. Till mötesjusterare väljs Andre’ Nordstrand och Tommy
Westdahl.
Ordförande ajournerar mötet för att låta regionchef Jesper Malmqvist informera om Vallåsens
fritidscenters verksamhet, se nedan. Efter informationen återupptas mötet.
6. Fastställelse av dagordning. Mötet fastställer dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 föredras.
Verksamhetsberättelsen är tillika vattenrådets årsrapport till Vattenmyndigheterna.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018.
8. Ekonomisk berättelse. Ekonomisk berättelse för 2018 redovisas.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2018.
9. Revisorernas berättelse 2018. Revisionsberättelsen uppläses och revisorerna godkänner
den ekonomiska redovisningen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
10. Ansvarsfrihet.
Beslut. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Beslut i ärenden som väckts genom motion. Inga motioner har inkommit.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Styrelsens redovisar förslag till verksamhetsplan
för 2019. De huvudsakliga aktiviteterna 2019 är att enligt plan genomföra det nyligen
beslutade LOVA-projektet 2019 – 2023 för fortsatt bekämpning av sjögull i Vita sjö,
undersöka möjligheten till ytterligare finansiering av sjögullprojektet (tex som ett Leaderprojekt), ta fram en plan för möjliga fiskevårdsåtgärder i Stensån samt att uppdatera
vattenrådets hemsida. Verksamhetsplanen är även vattenrådets ansökan till
Vattenmyndigheten om bidrag 2019.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2019.
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13. Årets budget. Kassör Monica Persson presenterade styrelsen förslag till budget 2019.
Budgeten möjliggör att genomföra verksamhetsplanen. Till skillnad från föregående år
medger budgeten ersättning för deltagande i konferenser, seminarier och liknande.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna förslaget till budget för 2019.
14. Antal ledamöter i styrelsen.
Beslut: Mötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 11 stycken.
15. Val av ordförande för ett år. Till ordförande för ett år föreslås Jan Nordstrand. Jan
informerar kort om sig själv och sitt engagemang i vattenrådet, bl a som samordnare av
sjögullprojektet i Vita sjö.
Beslut: Mötet beslutar att för ett år välja Jan Nordstrand som ordförande.
16. Val av ledamöter.
Till nya styrelseledamöter, förutom ordförande Jan Nordstrand, föreslås Denice Aderklint
från nordvästra Skånes VA och markägare Lars Kristiansson. De nya medlemmarna
presenteras. I övrigt föreslås befintliga ledamöter, förutom Monica Persson, att kvarstå i
styrelsen. Ordförande och mötesdeltagarna tackar Monica med en varm applåd för
hennes mångåriga insats som kassör och hennes stora engagemang i styrelsen.
Beslut:
Till styrelseledamöter för två år väljs:
Kvarstående ledamöter för 1 år är:
Manni Elfborg, markägare och kassör
Roland Gottfridsson, Laholms kommun
Lars Schale, L:a Stensåns rensn.företag
Ingemar Nilsson, Stensåns Regleringsför.
Sven Gustavsson, markägare
Rune Pålsson, Nedre Stensåns FVO
Andre’ Nordstrand, markägare
Rickhard Holgersson, Våxtorps LRF
Denice Aderklint, NSVA
Lars Kristiansson, markägare

17. Val av 2 st. revisorer och en revisorssuppleant
Beslut: Till revisorer väljs Folke Hantoft, Karups LRF, och Gunnar Edvardsson,
Örkelljunga kommun, och till revisorssuppleant väljs Monica Persson, Råryd.
18. Val av valberedning, minst 2 st., varav en är sammankallande.
Beslut: Till valberedning väljs Leif Filipsson (sammankallande) och Katia Lilja,
Örkelljunga kommun.
19. Till styrelsen anmälda ärenden. Inga anmälda ärenden har inkommit.
20. Ordföranden avslutar den stadgeenliga delen av årsmötet.
Informations- och diskussionsärenden
1. Regionchef Jesper Malmqvist från Vallåsens fritidsanläggning informerade om
verksamheten. Skidanläggningen startade redan 1989. 2012 övertogs verksamheten av
Branäsgruppen där Jesper har jobbat som regionchef sedan 2014. Branäsgruppen driver
sex ”befolkningsnära” anläggningar i södra Sverige. På anläggningen i Vallåsen
kompletteras skidverksamheten med downhill sommartid (mountainbike). Antal
skiddagar uppgår till 60000–80000 per säsong, downhilldagar till ca 9000. Verksamheten
sysselsätter ca 10 fastanställda och betydligt fler sängsongsanställda. De milda vintrarna
innebär problem med snötillgång och snöproduktion. Antalet dagar bra för
snötillverkning är få och att tillverka snö kring nollstrecket kräver mycket energi. För
snötillverkning finns vattendom i Stensån på 255 m3 per timma. För att öka
vattentillgången planeras en damm på ca 35 000 m3. Idag finns dammar på ca 15 000
m3. Ambitionen är att samla upp avrinnande smältvatten från anläggningen till den
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planerade dammen, dvs återanvändning av vattnet. Inga kemikalier används i
snötillverkningen. All elförbrukning är ”grön”. Den största miljöutmaningen är att
begränsa energiförbrukningen. Hållbarhetsfrågan är viktig i verksamheten.
2. Efter kaffet informerade fiskevårdare Per Ingvarsson (PI (π) Fly – Vatten- & Fiskevård)
om inventeringen i Stensåns övre delar som han på uppdrag av Stensåns vattenråd
genomförde 2018. Syftet med undersökningen var att ta fram förslag och underlag som
kan ligga till grund för fiskevårdsåtgärder och biotopvård för att gynna den biologiska
mångfalden. Totalt undersöktes nära 4,1 mil i huvudflödena Stensån och Lilla Stensån.
Karteringen genomfördes enligt den s.k. Jönköpingsmodellen. 4 delsträckor karterades
med högsta naturvärde, 36 med mycket höga naturvärden, 31 med höga naturvärden, 21
med lägre höga naturvärden, 33 med naturvärden, 22 med låga naturvärden, 25 med
lägsta naturvärde samt 3 täckdikade. Totalt gjordes 67 observationer av utter
(spillning/spår). Stor och allmän dammussla konstateras i och nedströms Sjöaltesjön,
allmän dammussla i och nedströms Vemmentorpasjön, Vita sjö, Svarta sjö samt
Gårdsjön. Signalkräfta finns i hela det inventerade vattensystemet. Inventeringen syftar
också till att kunna användas som mall för restaurering av vattendraget.
Målsättningen har varit att kunna ge ett så bra underlag som möjligt som ska kunna
användas till att återställa vattendraget och ge en så bra vattenbiotop som möjligt så att
lax, öring, flodpärlmussla, havs och flodnejonöga skall kunna trivas i framtiden. Per gav
exempel på lämpliga åtgärder, t ex enkla åtgärder som att återföra sten till åfåran som
under årens lopp flyttats ut i åkanten. Per visade också fascinerande bilder/film på
nejonöga, ett urtidsdjur som är på stark tillbakagång men fortfarande leker i Stensån.
Vattenrådet ambition är som nämnts tidigare att under 2019 ta fram en plan på
kostnadseffektiva åtgärder i Stensån mot bakgrund av denna och andra liknande
inventeringar. Förhoppningsvis kan en del av dessa åtgärder genomföras med t ex
fiskevårdsstöd från länsstyrelsen. Den genomförda inventeringen kostade 195 000 kr
vilket till 75 % finansierats av fiskevårdsstöd från Länsstyrelsen i Hallands län.
3. Ordförande avslutar mötet och tackar mötesdeltagarna.
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