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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Tisdagen den 31 augusti 2010 klockan 10.00 – ca 12.30.  

Plats: Kommunhuset i Broby. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby 
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 

Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 
Eva Johansson, Olofström 

Ingvar Nilsson, Älmhult 
Stefan Östberg, Östra Göinge 
 

Förhinder: 
 

Hans-Åke Ström, Kristianstad 
 
 

1. Rapportering från styrelsens konstituerande möte den 25 maj 2010 på 
Jordberga gods. Styrelsen deltog samtidigt i en konferens om restaurering av 

vattendrag, anordnad av Länsstyrelsen i Skåne län, inklusive en vandring 
längs Tullstorpsån.   

  

2. Kunskapsunderlaget – för att åtminstone komma vidare med klassningen 
av vattenförekomster inom Skräbeåns avrinningsområde (föreskrifter om 

kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 08FS 2009:81, bilaga 1: 
Statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten), delar gruppen 
upp de förekomster som fått ”Måttlig” eller ”Otillfredsställande” ekologisk 

status och potential, mellan sig. Var och en kontrollerar i VISS, vilka 
uppgifter, eller brist på sådana, som har lett till bedömningen. Efter förmåga 

kan vi även försöka avgöra om bedömningen är rimlig, och om klassningen 
kan bero på påverkan av ”övrigt vatten”, alltså allt det vatten i 
tillrinningsområdet som inte är stort eller betydelsefullt nog för att kallas 

vattenförekomst. 
 

 Marie kontrollerar de förekomster som klassats som ”goda”. 
  
 Alla skickar sina resultat till Anna, som sammanställer. Uppgifterna skall vara 

hos Anna senast den 15 september. 
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 Rapporter, biotopkarteringar m m om avrinningsområdet finns på Skåne 

länsstyrelses hemsida: 

 http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenv
ard/Planeringsunderlag/ 

 
Fiskevårdsplaner m m: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Fiske/Fiskevard/index 

 
Marie berättar att en rapport om huvudfåran i avrinningsområdet, 

biotopkartering från Östersjön till Halen, är färdig inom kort. 
 

Genom Skräbeåns vattenvårdskommittés recipientkontroll finns långa 
tidsserier för ett flertal provpunkter och analyser inom området. Anna ska 
skicka ut årsrapport 2009 till gruppen. 

  
När sammanställningen av kunskapsunderlaget är klar är det måhända 

lättare att föreslå åtgärder och att samla in kunskap. 
 
Vid förslag till åtgärder bör kostnadseffektivitet prioriteras. 

 
3. Arbetsgrupper – Immelns fiskevårdsområde har uttryckt intresse för att 

bilda en arbetsgrupp för sjön Immeln, där andra intressen än fisket ska ingå. 
Besked kommer att lämnas om detta på medlemsmötet den 30 september. 
Länsstyrelsen i Skåne har lovat att ställa upp med tid, för att få igång 

gruppen. Om gruppen bestämmer sig för konkreta åtgärder finns helt säkert 
även pengar att få. 

 Ett studiebesök till Emån vore en bra introduktion för en sådan arbetsgrupp. 
Det är som vanligt viktigt att få med företrädare för skogliga verksamheter. 

 

4. Medlemsmöte – till medlemsmötet den 30 september i Arkelstorp, kommer 
Lagans och Lyckebyåns vattenråd för att berätta om sina respektive 

verksamheter. De får en halvtimme var, vilken även ska omfatta tid för 
frågor. 

 Därefter kommer Marie Eriksson att berätta om åtgärder i vatten, med bilder 

och exempel från avrinningsområdet, under rubriken ”Vad kan vi göra i vårt 
vatten?” Marie får ca 45 minuter, plus lite tid för frågor. 

 Mötet, som börjar kl. 19, bör därmed kunna vara avslutat till senast kl. 
21.30, inberäknat kaffe. 

 

5. Hemsidan – Anna har fortfarande inte fått igång hemsidan, p g a tidsbrist 
på Bromölla kommun. Anna har dock fått löfte om att det ska finnas något 

att visa till styrelsemötet den 13 september. Gruppen får gärna skicka bilder, 
med uppgift om var bilden är tagen. Helst ”fria” bilder.  

 

6. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum fredagen den 12 november 
2010 kl 10.00! Vi ska då vara i Olofströms kommunhus.  

 
7. Övrigt – det är snart dags att söka nytt bidrag från Vattenmyndigheten. 

Anna skriver förslag till rapport och ansökan. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Planeringsunderlag/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturen_i_skane/Natur_och_vattenvard/Planeringsunderlag/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Fiske/Fiskevard/index
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 Frågan om registrering av vattenrådets handlingar och offentlighet ska 
ställas till styrelsen. Än så länge förs ett separat diarium för vattenrådet. 

Bromölla kommuns revisorer granskar handlingar och räkenskaper. 
  
 Marie varnar för ullhandskrabba, en främmande art (Kina, Japan), som nu 

finns i Östersjön och som kan vandra upp i vattendrag som Skräbeån, för att 
leka. 

   
8.        Mötet avslutas!  

Tack till Östra Göinge kommun för goda smörgåsar och en trevlig möteslokal. 

 
 

 

 

Bromölla den 1 september 2010 

 

Anna Grönlund 

   
 

 
 
 

 

 

 

 


