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INLEDNING 
Skräbeåns vattenråd bildades 2009 och har sedan dess haft sitt säte i Bromölla 
kommun. Vattenrådet skall ses som en gränsöverskridande samverkansplattform för 
vattenfrågor med lokal förankring. Medlemmarna utgörs av kommuner, jordbruks- 
och skogsbruksnäring, kraftproducenter, företag, organisationer och enskilda 
medlemmar, vilket representerar de flesta intresseområden i avrinningsområdet. 
 
Geografiskt omfattar vattenrådet Skräbeåns hela avrinningsområde samt Siesjöns 
delavrinningsområde. Totalt är ytan ca 1 040 km2 eller 104 000 ha. Kommuner inom 
området är Kristianstad, Bromölla, Olofström, Osby, Östra Göinge, Älmhult, 
Sölvesborg och Tingsryd. 
 
Enligt stadgarna har Skräbeåns vattenråd till uppgift att samordna den verksamhet 
som erfordras för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse att uppnå och 
bevara en god kvalitet på vattenmiljön i såväl grund- som ytvatten, enligt gällande 
lagstiftning, i Skräbeåns avrinningsområde. Dessutom skall vattenrådet utgöra 
kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten Södra Östersjön. 
Rådet skall medverka aktivt i planeringsprocesser genom att diskutera frågor och 
medverka till lösningar samt sprida information och förankra förslag om 
kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram lokalt i avrinningsområdet. 
Rådet skall på liknande sätt medverka vid kartläggning och analys samt revision av 
övervakningsprogram. Skräbeåns vattenråd skall såvitt möjligt är samverka med 
andra vattenråd och vattenorganisationer. 
 
 
VERKSAMHETSSTÖD 
Bromölla kommun har sedan bildandet av Skräbeåns vattenråd bistått med 
kanslitjänst till vattenrådet. Detta vill kommunen inte fortsätta med utan ersättning. 
 
För vattenrådets framtid är det viktigt att kunna köpa tjänster för verksamhetsstöd. 
I önskat verksamhetsstöd ingår kanslitjänster som sekreterare och kassör. För 
sekreterartjänst innebär det hantering av protokoll, kallelser, samråd, skrivelser, 
mötesinbjudningar med bokning av lokaler, fika och föreläsare samt underhåll av 
webbsida. För kassörtjänst innebär det hantering och betalning av fakturor samt 
ekonomisk sammanställning och redovisning. 
 
Eftersom man inte lyckats få alla kommuner med på samarbetsavtalet som tidigare 
föreslagits, har ett stort arbete under 2015 lagts på arbete med strategier för att 
övertyga medlemskommunerna att öka sin finansiering till vattenrådet. Detta 
fortsätter även in under 2016. 
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VATTENFÖRVALTNING 
I stadgar för Skräbeåns vattenråd står att vattenrådet ska sprida information och 
förankra förslag om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram lokalt i 
avrinningsområdet. 
 
Vad innebär åtgärdsprogrammet för Skräbeåns avrinningsområde? 
 
Vattenrådet bör försöka göra en samlad bedömning av hur kraven berör området: 
 

- i sin helhet, 
- lokalt, 
- för olika intressegrupper, 
- på kort sikt, 
- på lång sikt. 

 
Om det finns brister i kunskapsunderlaget, som ligger till grund för 
vattenmyndighetens beslut, har vattenrådet möjlighet att belysa dem. Det finns 
kunskap lokalt, hos föreningar, markägare, verksamhetsutövare och hos 
kommunerna, som kanske inte har tillvaratagits. Ansvaret för att förbättra 
underlaget till nästa sexårscykel i vattenförvaltningen, vilar dock på myndigheterna. 
 
Den befintliga och långsiktiga övervakningen av vattnets kvalitet inom området kan 
komma att anpassas till ny kunskap. 
 
 
MYNDIGHETER 
Enligt upprättat avtal mellan Skräbeåns vattenråd, Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Skåne skall vattenrådet fungera som en 
kanal mellan ”ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänhet”. 
Myndigheterna ska ta fram underlag som gör det möjligt för vattenrådet att utföra 
sin roll, t ex kartor, informationsmaterial och förslag. Vattenrådet å sin sida skall 
sammanställa synpunkter och lämna vidare till myndigheterna. 
 
Det kan till exempel vara ett svar på en remiss från myndigheterna, eller ett initiativ 
från en lokal intressegrupp eller en fråga eller åsikt från allmänheten, som 
vattenrådet tar på sig att vidarebefordra. 
 
I den årsredovisning som vattenrådet skall lämna till vattenmyndigheterna skall 
bland annat redogöras för hur vattenrådet har lämnat synpunkter vidare. 
 
I första hand ansvarar styrelsen för bevakning av remisser och handlingar från 
myndigheterna, och lämnar förslag till hur synpunkter från ”berörda aktörer och 
allmänhet” skall samlas in. 
 
 
BEREDNINGSGRUPP 
På initiativ av styrelsen bildades en beredningsgrupp för vattenrådet år 2009. 
Gruppen agerar enligt uppdrag från styrelsen och förbereder bland annat förslag till 
arbetsplan och aktiviteter samt andra underlag för beslut i styrelse och stämma. 
Beredningsgruppen skall även bistå övriga arbetsgrupper bland medlemmarna. 
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FINANSIERING 
Vad det gäller verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten för år 2016, skall 
vattenrådet skicka en ansökan inklusive årsredovisning för 2015, senast april 
månad. 
 
Den andra huvudsakliga finansieringskällan är medlemsavgifter. Dessa är under 
diskussion eftersom vattenrådet behöver öka sina intäkter för att kunna köpa 
tjänster för kansli och verksamhetsstöd. Det är kommunernas medlemsavgifter 
styrelsen vill höja för att klara denna ökade kostnad. 
 
En viss bevakning av vilka tillgängliga bidrag som eventuellt skulle kunna passa in i 
vattenrådets verksamhet, och hur och när ansökan i så fall skall göras, bör ske 
löpande.  
 
 
AKTIVITETER 
Kompetens 
Genom sina aktiviteter ökar Skräbeåns vattenråd successivt medlemmarnas kunskap 
om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra 
vattenråd sker och information sprids till exempel genom en egen hemsida.  
 
 
Samråd / Remisser 
Samråd med myndigheter och andra aktörer, särskilt inför nya beslut som rör 
vattenfrågor, sker löpande efter hand som de inkommer. I första hand besvarar 
styrelsen inkomna remisser. 
 
 
Nätverk 
Givetvis fungerar varje medlem i vattenrådet som en länk till allmänheten och till 
dem som berörs av vattenfrågor i avrinningsområdet, men som kanske saknar 
inflytande. Alla medlemmar bör fundera över vad de kan göra för att sprida 
information i sina egna nätverk. 
 
 
Arbetsgrupper 
Medlemmarna kan bilda arbetsgrupper utifrån ett lokalt intresse, men även för att 
bevaka eller lyfta fram frågor av intresse för hela avrinningsområdet. Exempel på 
detta är Ivösjökommittén, referensgrupp Immeln och projekt ”Rädda Immeln”.  
 
 
Projekt / Faktainsamling 
Medlemmarna kan åta sig enklare uppdrag, i form av undersökningar, övervakning 
eller sammanställning av redan gjorda iakttagelser inom avrinningsområdet. Sådant 
arbete pågår redan i Referensgrupp Immeln och Ivösjökommittén. 
 
Projekt ”Rädda Immeln” har startats från vattenrådet och drivs idag av Östra Göinge 
kommun. 
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Microcystinprojekt Immeln, där provtagning ägde rum under 2013, kommer 
förhoppningsvis att rapporteras 2016. Vattenrådet har stått som förvaltare av 
projektet, och levererat data till nationell datavärd. 
 
Projektet ”Vattenkraftens historia inom Skräbeåns avrinningsområde” startades 
under 2013. Sammanställning inför en skriftlig rapport har påbörjats under 2014.  
 
Medlemmarna i vattenrådet har sedan tidigare möjlighet att bidra till en 
sammanställning av vilka vattenväxter som finns, eller har funnits inom området. 
 
Sedan tidigare har en sammanställning av kända förorenade områden och 
punktkällor i avrinningsområdet planerats. Möjligheten att producera en karta för 
geografisk faktainsamling i området ligger fortfarande i långtidsplanen. 
 
 
Åtgärdsförslag 
Beredningsgruppen tar fortlöpande eller enligt uppdrag fram förslag till åtgärder i 
avrinningsområdet. 
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BILAGA 1  

AKTIVITETER 2016 - KONKRET 
 
Verksamhetsstöd och organisationsnummer 
Arbeta för att tydliggöra Skräbeåns Vattenråds fristående ställning och hitta 
finansiering av verksamhetsstöd och kanslitjänster. 
 
Möten 
 Styrelsen tillsammans med beredningsgruppen – 6 möten 
 Stämma/medlemsmöte – 3 st 
 Arbetsgrupper – 2 möten i Referensgrupp Immeln 

 

Studiebesök/Föreläsningar 
Årsstämman – Restaureringssträcka i Edreström (Anders Ekelöv) 
Medlemsmöte – Microcystinprojekt Immeln (Livsmedelsverket) 
Medlemsmöte – Recipientkontroll och provtagning (ALcontrol) 
Styrelsemöte – Södras visningsslinga med sedimentationsdammar (Stig   
 Lundström, Tågaröd) 
 
Grupparbeten 
Tema/kompetenshöjning vid styrelse- och medlemsmöten 
Referensgrupp Immeln 
Ivösjökommittén 
 Olika miljöövervakningsprojekt i och runt Ivösjön 

Inom projekt Rädda Immeln: 
 Projekt rädda Immeln har LOVA-medel till ännu en sträcka av Ekeshultsån. 

Planeringsunderlag inför markägarträffar är framtagna för sträckan Ekeshult – 
Örnanäs. 

 Projekt rädda Immeln planerar att fånga ”Immelnöring” för uppfödning 
tillsammans med Immelns FVOF och Länsstyrelsen. 

 

Marknadsföring 
Hemsida  
Infoblad 
 
Projekt 
Redovisning av Olofströms skolprojekt. 
Redovisning av Vattenkraftens historia i Skräbeåns avrinningsområde 
Redovisning av Microcystinprojekt Immeln 
Strandstädning och skräpplockardag  
Följa och stötta Oppmanna-Vånga byaråd i deras arbete i Arkelstorpsviken 
Bevaka Volvo och Olofströms projekt för att hindra översvämning i Olofströms 
samhälle.  
 
Samråd 
Sker efter hand som remisser inkommer. 
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BILAGA 2 

LÅNGSIKTSPROGRAM 
 
Workshop (allmänheten inbjuden) 
Tema – vad betyder åtgärdsprogrammet för mig? 
Som verksamhetsutövare, markägare, brunnsägare, ägare till enskilt avlopp, 
naturintresserad, fritidsfiskare, kommun m fl 
 
 
Grupparbete 
Grupparbete – fler arbetsgrupper bildas efter behov och intresse, se ovan. 
 
 
”Marknadsföring” 
Pressmeddelande.  
 
Kommuninfo (respektive kommun). 
 
Informationsmaterial, övrigt. 
 
Medverkan vid mässor, utställningar, vattendagar, byamöten m m 
 
Besök på skolor och arbetsplatser. 
 
 
Studiebesök 
Fler studiebesök, i första hand inom avrinningsområdet. 
 
 
Åtgärdsförslag 
Listan med förslag till åtgärder i avrinningsområdet aktualiseras efterhand. 
 
Riskkarta. 
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