SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Torsdagen den 29 augusti 2013 klockan 09.00 – ca 11.30.
Plats: Bromölla kommunhus.
Närvarande:
Agne Andersson, Osby
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
Helen Gårner, Sölvesborg
Eva Johansson, Olofström
David Lindsjö, Älmhult
Ulrica Åkesson, Kristianstad
Förhinder:
Lina Rosenstråle, Östra Göinge
1.

Rapportering från stämma den 23 maj och styrelsemöte per capsulam den
30 maj – 12 juni 2013.

2.

Arbetsplan 2013 – våra uppdrag:
Medlemsmöte – Vattenkraftens historia i Skräbeåns avrinningsområde blir
tema för medlemsmötet i höst, med Johnny Karlsson, Olofströms
hembygdsförening, som föredragande. Styrelsen bestämmer datum. Eva
bokar lokal i Olofström.
Styrelsemöte – nästa styrelsemöte den 6 september äger rum i anslutning till
styrgruppsmöte för Projekt Rädda Immeln. Agne kommer att berätta om
projektet för både styrelsen och styrgruppen. Anna kommer att informera
om Microcystinprojekt Immeln.
Skolprojekt – 2 ansökningar om bidrag har kommit in, från Humleskolan
respektive Dalaskolan södra, båda i Bromölla. Förslag till styrelsen är att
beviljat bidrag villkoras med någon form av rapportering samt att
vattenrådets erbjudande är att någon från styrelsen eller beredningsgruppen
gör ett besök hos eleverna.

1

Eva påminner om Vattnets väg, producerad av Olofströms kommun, som är
ett bra exempel på information som kan användas i undervisning.
Provfiske – inget provfiske i år. Länsstyrelsen i Skåne har för avsikt att
provfiska Immeln nästa sommar. Ett visst provfiske i Immeln sker i samband
med Microcystinprojekt Immeln.
Projekt Rädda Immeln – markägarna längs sträckan Lönsboda - Immeln är
positiva. Konsult har i början av 2013 lämnat in rapport över status och
förslag till åtgärder i vatten. Anna har fått rapporterna och ska försöka lägga
ut dem på vattenrådets hemsida. Åtgärder pågår längs visningssträcka vid
Ekeshultsån samt planeras av någon markägare.
Microcystinprojekt – som en del av ett större projekt för att finna metoder för
tidig varning och krisberedskap för toxiner från cyanobakterier, har
Livsmedelsverket fått bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för ett pilotprojekt i Immeln. Provtagning (plankton och
vattenkemi) ska ske under hösten och vintern. Upphandling av konsult
pågår.
Vattenkraftens historia – se ovan, Johnny Karlsson medverkar vid
medlemsmöte. Litteratur- och kartstudier klara, fältstudier pågår.
Aktiviteter för allmänheten – Helen tipsar om en vandringsutställning ”Rädda
Östersjön”, som vi skulle kunna visa i några av våra kommuner.
Information – produktionen av en informationsbroschyr om Skräbeåns
avrinningsområde och vattenråd ligger fortfarande ”på vänt”.
Utökad miljöövervakning – vi föreslår utökad biologisk övervakning och
kontroll vid riskobjekt såsom miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
inom avrinningsområdet, till Skräbeåns vattenvårdskommitté.
Studiebesök – styrelsen besökte Emån i april 2013.
Riskkarta – vilande än så länge.
3.

Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 5 december
2013 kl 09.00 i Älmhult!

4.

Övrigt – inga övriga frågor.

5.

Mötet avslutas!
Tack till alla närvarande!

Bromölla den 30 augusti 2013
Anna Grönlund
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