SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Torsdagen den 24 november 2011 klockan 09.00 – ca 11.30.
Plats: C4 Teknik, Björkäng, Kristianstad.
Närvarande:
Agne Andersson, Osby
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
Hans-Åke Ström, Kristianstad
Förhinder:
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län
Eva Johansson, Olofström
Ingvar Nilsson, Älmhult
Stefan Östberg, Östra Göinge
1.

Rapportering från styrelsens möte den 2 september i Olofström, då
styrelsen även vandrade längs Snöflebodaån.

2.

Rapport från medlemsmötet den 5 oktober på Naturum i Kristianstads
vattenrike, då temat var grundvatten.

3.

Skolprojekt – enligt förslag från styrelsen ska den göra en turné i
avrinningsområdet och träffa kommunernas ledningsgrupper inom skolan.
Beredningsgruppen förbereder det material och den presentation, som
styrelsen ska ha med sig vid besöken.
Provfiske – Jan-Inge Månsson, länsstyrelsen i Skåne län, har föreslagit att
vattenrådet ”beställer” provfiske genom länsstyrelsen, istället för att hålla
egna nät och själva organisera fisket. Däremot skulle det gå bra att
engagera t ex studenter från Naturbruksgymnasiet i Osby, för att hjälpa till.
Detta har ett viktigt pedagogiskt syfte. Beredningsgruppen ska lämna förslag
till lokaler/sjöar för provfiske före jul, så att länsstyrelsen kan underrättas
senast i början av januari. Obs – om det gäller vatten i Blekinge eller
Kronoberg måste vi kontakta dessa länsstyrelser först.
Agne lämnade redan nu några förslag: Abborrsjön, Vielången, Sandören (?)
och Sogylet.

1

Biologisk återställning/restaurering av vattendrag – Anna, Agne och HansÅke har alla tre varit på informationsmötet i Osby, den 17 november, då
Projekt Ekeshultsån, eller ”Rädda Immeln”, rapporterades.
Styrelsens ordförande i vattenrådet är positiv till förslaget att alla kommuner
i avrinningsområdet ställer sig bakom projektet, med en av kommunerna
som huvudägare. Han har lovat kontakta kommunstyrelsernas ordförande.
Projektet ska rapporteras för vattenrådets styrelse den 25 november.
Fysisk planering – ett planmöte diskuteras med länsstyrelsen i Skåne.
Gruppen diskuterade lämplig plats, kanske Osby med tanke på allmänna
kommunikationer. Anna utformar kallelse i samråd med länsstyrelsen. Såväl
fysiska planerare som VA-personal i kommunerna kommer att inbjudas.
Vattenväxter – Agne kommer att kontakta Lunds Botaniska förening (KjellArne Olsson) för att höra om en eventuell uppföljning av Projekt Skånes
Flora under år 2012. Inom projektet har mycket material insamlats under de
senaste tjugo åren, som bland annat berör vårt avrinningsområde.
En efterlysning av uppgifter om vattenväxter gjordes vid medlemsmötet.
Anna ska även skicka ut efterlysningen till alla medlemmar.
3.

Arbetsgrupp Immeln
Eftersom alla varit med på mötet i Immeln-gruppen kvällen före, blev det
ingen rapport. Se anteckningar från mötet ifråga.

4.

Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 2 februari
2012 kl 09.00! Anna hör med Stefan om vi kan vara i Broby.

5.

Övrigt – Eva har berättat att man tänker undersöka påverkan på vatten från
en nedlagd deponi utanför Olofströms samhälle. Gruppen ansåg att vi bör
göra en kartering av förorenade områden inom avrinningsområdet. Något för
nästa verksamhetsår.

5.

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

Bromölla den 28 november 2011
Anna Grönlund
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