SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Onsdagen den 24 augusti 2011 klockan 09.00 – ca 12.00.
Plats: Kommunhuset i Älmhult.
Närvarande:
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
Eva Johansson, Olofström
Ingvar Nilsson, Älmhult
Hans-Åke Ström, Kristianstad
Förhinder:
Agne Andersson, Osby
Stefan Östberg, Östra Göinge
1.

Rapportering från styrelsens konstituerande möte den 10 juni 2011 i
Bromölla.

2.

Styrelsen har beslutat om en arbetsplan för pågående verksamhetsår.
Styrelsemöte med vattendragsvandring den 2 september: Eva och Anna har
planerat för en sådan längs med Snöflebodaån, en halvdag. Anna kommer
att provgå sträckan i förväg. Kallelse har skickats ut. Ivar Björegren kommer
att guida, och Anna delar ut broschyrer till styrelsen som Olofströms
kommun tagit fram om ”Ågång norr”.
Medlemsmöte den 5 oktober: Naturum i Kristianstad och Gunnar Borg är
bokade. Enligt förslag från gruppen tar Anna även kontakt med Karin
Magntorn på Biosfärkontoret, Vattenriket samt med Hillevi Hägnesten,
länsstyrelsen i Skåne län. Karin skulle kunna ge en presentation av Naturum
och verksamheten där och Hillevi kan komplettera Gunnars presentation om
grundvatten, om Gunnar samtycker.
Skolprojekt – enligt förslag från styrelsen ska skolchefer från
avrinningsområdet inbjudas till en diskussion på Naturum.
Beredningsgruppen diskuterade om även rektorer skulle omfattas, eller om
man skulle göra en större satsning kommunvis, om intresse finns.
I vilket fall som helst är information om avrinningsområdet viktig att få ut,
för de flesta är en sådan geografisk indelning okänd.
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Anna ska be att få uppdraget förtydligat i styrelsen, och gör därefter ett
förslag till kallelse, som beredningsgruppen får ta ställning till.
Provfiske – Anna kom överens med Jan-Inge Månsson, länsstyrelsen i Skåne
län, att fortsätta diskussionen efter sommaren. Ska göras.
Biologisk återställning/restaurering av vattendrag – Anna hör med Agne
Anderssson om lämpligt projekt finns inom Projekt Ekeshultsån.
Fysisk planering – var och en av oss ska prata med ”våra” planerare, och
höra vad de tror sig behöva utifrån ett fokus på att planera
avrinningsområdesvis och med tanke på vattenkvalitet. Kanske SKL skulle
kunna hjälpa till med att ordna ett möte. Länsstyrelsen i Skåne län har redan
sagt OK till deltagande.
Sådana här projekt skulle med fördel kunna ordnas i samarbete med Helgeå.
Ska vi vänta på dem, eller bjuda in planerare från berörda kommuner redan
nu?
Vattenväxter – Anna har låtit göra en artsammanställning utifrån litteratur
(främst länsstyrelse-rapporter) som berör avrinningsområdet. Information
om projektet ska lämnas vid medlemsmötet.
Marie nämnde möjligheten att engagera examensarbetare från universitet
eller högskola till en studie av exempelvis förändringar av växtsamhällen.
3.

Arbetsgrupp Immeln
Anna och Hans-Åke rapporterade från Immeln-gruppen.

4.

Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 17 november
2011 kl 09.00! Någonstans i Kristianstad.

5.

Mötet avslutas!
Tack till Älmhults kommun för goda smörgåsar och en trevlig möteslokal.

Bromölla den 30 augusti 2011
Anna Grönlund
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