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Möte naturturism Rönne å och Ringsjöarna
12/12-2019
Tid:

9:00-11:00.

Plats:

Musikskolans stora sal, Klippans kommun.

Närvarande: Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande Ängelholm.
Catharina Malmborg, kommunstyrelsens ordförande Eslöv.
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande Höör.
Johan Petersson, vice kommunstyrelsen ordförande Klippan.
Roger Nielsen, vice kommunstyrelsens ordförande Åstorp.
Lilian Eriksson, kommundirektör Ängelholm.
Tomas Rikse, kommundirektör Klippan.
Lena Mårtensson-Stenudd, kommundirektör Hörby.
Michael Andersson, kommundirektör Höör.
Lena Åström, chefsstrateg Ängelholm.
Tord Andersson, miljöstrateg Klippan.
Andreas Jarud, Ängelholms Näringsliv.
Johan Petersson hälsar alla välkomna till Klippan och Robin Holmberg hälsar alla
välkomna till mötet.
LEADER-ansökan naturturism Rönne å och Ringsjöarna (se bifogad fil)
Igår kl 21:30 fick vi det positiva beskedet att LAG beslutat att prioritera vår LEADERansökan. Det slutgiltiga beslutet tas av Jordbruksverket, vilket förmodligen bli vecka 6 år
2020. Hitintills har det dock inte hänt att Jordbruksverket inte godkänt ett projekt som
prioriterats av LAG, så vi kan i princip vara säkra på att vår ansökan blir beviljad.
Innehållet i LEADER-ansökan presenteras. LEADER-ansökan omfattar alla sex
kommunerna utmed Rönne å och Ringsjöarna. LEADER-ansökan avser en förstudie för
hur en hållbar naturturism kan utvecklas utmed Rönne å och Ringsjöarna. Förstudien ska
omfatta kartläggning markägare, kartläggning ”hot spots”, paketering, möjligheter och
hinder, klargöra regler och skötsel, behov av dispenser eller tillstånd, ta fram mätbara mål
och ska resultera i en slutrapport. LEADER-ansökan omfattar följande aktiviteter:
•
•
•

Anställa projektledare på halvtid.
Utredningar inom biologi och landskapsarkitekt av konsult.
Föreläsningar och workshops i alla sex kommuner och en gemensam
slutredovisning.
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•
•
•

Marknadsföring i sociala medier, lokal- och dagstidningar.
Två studieresor:
- En till Skottland för styr- och projektgrupper.
- En till Mörrumsån med berörda parter.
Slutrapport.

Vi har ansökt om 1,7 miljoner kronor från LEADER Nordvästra Skåne, i Havs- och
fiskerifonden. Medel i Havs- och fiskerifonden kan enbart sökas från LEADER
Nordvästra Skåne. De sökta medlen avser dock samtliga sex kommuner. Kommunerna går
sammanlagt in med 140 000 kronor. Projekttiden är satt mellan 1 januari 2020 till 31 mars
2022. Ängelholms kommun kommer att utgöra värdkommun, men projektet ska
naturligtvis genomföras genom samverkan mellan alla sex kommunerna.
Höör har fått in en remiss om fiskerätter i Ringsjöarna och beslut är taget om att de ska
undersöka fiskerätterna. Samordning med LEADER-projektet är nödvändig och
projektledaren för LEADER-projektet bör få ta del av resultatet.
Efter beslut från Jordbruksverket påbörjas genomförandefasen med bl a annonsering efter
projektledare. Det är viktigt att alla kommuner kommer att synas under hela
genomförandet av projektet.
Status LIFE-ansökan naturvårdsprojektet Rönneå (se bifogad fil)
LIFE-bidraget är beviljat. I förra veckan genomfördes en kick off i Klippan. LIFEprojektet är ett större projekt som omfattar åtgärder i 7 vattendrag i 3 län, där Rönne å
utgör en av dessa. Hela projektet omfattar 100 Mkr. Majoriteten av åtgärderna är konkreta,
men projektet omfattar även forskningsåtgärder. Studier kommer genomföras över hur
fisken vandrar, effekter av projektet och mäta antalet fiskar som går upp. Projektet kommer
att pågå under 6 år. Fokus kommer att ligga människan, men kommer även omfatta hotade
djurarter. Så fort projektet kommit igång kommer fakturering av medfinansiering av
kommunerna ske. Klippans kommun utgör värdkommun för projektet.
Projektidé naturturism Rönne å inom Familjen Helsingborg (se bifogad fil)
Familjen Helsingborg har en utvecklingsplan och det finns numera möjlighet att söka
medel för test- och utvecklingsprojekt inom Familjen Helsingborg. Alla kommundirektörer
i Familjen har uppmanats lämna in tre projektidéer vardera. Utifrån dessa har totalt tre
projektidéer valts ut. Nu ska projektplaner tas fram för de tre utvalda projekten och
därefter ska styrelsen i Familjen Helsingborg ta beslut om projekten ska beviljas eller ej.
En av de utvalda projektidéerna är ett marknadsföringsprojekt för naturturism i Rönne å,
som Ängelholms kommun lämnade in. Projektidéen är att marknadsföra området och att
skapa förutsättningar för att fler ska komma till området. Det väntas sätta området på
kartan och lyfta naturturismen i Rönne å. Det omfattar två delar:
•
•

Digitalt kommunikationskoncept (t ex hemsida, karta, sociala media).
Internationell fototävling.

Förslaget är att styrgruppen för LEADER-projektet även bör utgöra styrgrupp för detta
projekt, om det beviljas. En projektledare på 20 % föreslås anställas, det skulle kunna vara
samma projektledare som LEADER-projektet eller en annan projektledare. Ca 900 000
kronor avses sökas. Projektplanen är under framtagande, där är inte detaljer klargjorda
ännu.
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Projektet avses främst genomföras i berörda kommuner utmed Rönne å inom Familjen
Helsingborg (Klippan, Åstorp och Ängelholm). Övriga kommuner utmed Rönne å är också
varmt välkomna att delta, men får i så fall stå för sin del av kostnaden.
Besked väntas i januari 2020. Projektet avses genomföras under 2021. Detta projekt inom
Familjen Helsingborg kommer att anpassa sig till det större LEADER-projektet. Avsikten
är att bidra till att väcka intresse för området i ett tidigt skede.
De tre projekten vid Rönne å och Ringsjöarna kan samverkan och synergieffekter kan
skapas.
Uppdrag
Ängelholm tillsammans med
övriga kommuner

- Påbörja rekrytering av projektledare för LEADER-projektet
(med förutsättning att medel beviljas från Jordbruksverket).

Kommande möten
Den 28 maj kl 9:00-11:00 på Mejerigatan 4 i Höör.
Den 13 november kl 13:00-15:00 i Eslöv.
/Antecknat av Lena Åström

