SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
MEDLEMSMÖTE
Tid: Torsdagen den 30 september 2010 klockan 19.00 – ca 21.30 .
Plats: Bygdegården Brunnen i Arkelstorp.
1.

Inledning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Kort information från styrelsen
Sekreteraren informerade om att den första arbetsgruppen inom ramen för
Skräbeåns vattenråd är på väg att bildas, nämligen Referensgrupp Immeln.
Alla som har ett intresse för och/eller kunskap om sjön Immeln och dess
tillrinningsområde välkomnas till gruppen och kan ta kontakt med
vattenrådets sekreterare. Ett första möte kommer att hållas i november.
Vattenrådet har varit representerat vid riksmötet för vattenorganisationer i
Borås. Därifrån rapporteras att vattenmyndigheterna arbetar med att
samordna vattendirektivet med andra direktiv, och med särskilt fokus på
klimatanpassning. Arbete pågår även med att förbättra verktyg såsom
karttjänster (Vattenkartan t ex). Åtgärdsprogrammen, som hittills varit
generella, skall som bekant brytas ned och ”realiseras”.
På riksmötet framfördes även kritik mot Sverige från the European
Environmental Bureau. Sverige har otydliga förvaltningsplaner för
vattenkvalitet, och bristande åtgärdsprogram mot övergödning samt
bristande samverkan. Däremot fick vi pluspoäng för fokus på ”fysisk
påverkan” av vatten. Sverige är därmed inte ”bäst i klassen”.
Vattenrådets egen hemsida finns på www.skrabeansvattenrad.se
Där kommer handlingar m m att finnas. Medlemmar, som önskar få en länk,
bilder eller annan information publicerat på hemsidan, uppmanas att ta
kontakt med sekreteraren.

3.

Erfarenheter från ett annat vattenråd, Lyckebyån
Nils-Erik Linnér från Lagans vattenråd hade blivit sjuk, och kommer att dyka
upp en annan gång.
Karl-Erik Hällstrand, Lyckebyåns vattenförbund, berättade om hur man har
organiserat vattenarbetet i Lyckebyåns avrinningsområde. Sedan år 2008
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finns Lyckebyåns vattenråd som en verksamhetsgren inom vattenförbundet,
som i sin tur bildades genom en förrättning 1988.
Vattenrådet består av en kontaktgrupp med 10 ledamöter, som även har
koppling till förbundet. Närmare 30 föreningar (LRF, naturskydd, fiske,
hembygd osv) har anmält intresse, och det är framförallt mot dessa som
vattenrådet riktar sig. De räknas dock inte som medlemmar, och betalar
ingen avgift.
Det verkar som om vattenförbundets och vattenrådets arbete till stor del går
in i vartannat, men exempel på aktiviteter som den ena eller andra gjort är:
-

Infomöte om sökning på nätet
Svar på remisser
Vattendragsvandringar
Broschyr till alla hushåll i Emmaboda
Besök vid 13 olika dammar
Studiecirkel om vatten
Studiematerial för skolor

I framtiden vill man utvidga skolprojektet. Planer finns också på att
restaurera en igenvuxen sjö.
Man har sökt bidrag från LEADER för att finansiera en tjänst, men fått
avslag.
Karl-Erik tycker att det viktigaste med vattenrådet har varit att föra samman
olika intressenter – SAMVERKAN.
4.

”Vad kan vi göra i vårt vatten?”
Marie Eriksson från Länsstyrelsen i Skåne län berättade om värdefulla
vattenmiljöer och nyckelbiotoper, som exempelvis rötter och död ved,
våtmarker och sumpskog samt vattenanknutna kulturmiljöer.
Musslor är en bra indikatorart, dvs det som gynnar musslorna gynnar även
andra vattenbundna djur och växter. I Skräbeåns avrinningsområde finns
alla de 7 inhemska musselarterna, vilket tyder på en relativt god vattenmiljö.
Dessvärre sker inte längre någon föryngring av vissa bestånd, t ex av
flodpärlmussla. Just denna art är beroende av öring för sin fortplantning.
Som exempel på positiva åtgärder nämnde Marie skyddszoner, borttagning
av vandringshinder, åtgärder vid diken och avloppsrör, se över vattenuttag
och dämmen, undvika körande i vatten och att vägsalt sprids till vatten.
Marie föreslår att man gör en sammanställning av vilka åtgärder som har
gjorts, var, när och av vem samt att dessa markeras på karta.
Länsstyrelsen har gjort flera biotopkarteringar inom avrinningsområdet.
Dessa finns att hämta på länsstyrelsens hemsida. Nyligen färdigställd
kartering för Skräbeåns huvudfåra delades ut till intresserade på mötet.
Under år 2011 kommer inventering av musslor att ske i Skräbeåns
avrinningsområde, som en del av den statliga miljöövervakningen.
Marie tipsade även om en handbok från Naturvårdsverket:
Handbok i ekologisk restaurering.
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5.

Övriga frågor
Hans Persson informerade om kommande provfiske i Oppmannasjön. Han
berättade även att Jordbruksverket kommer att hålla Vattendagar på Krinova
i nov-dec.
Brodde Almer delade ut en programförklaring till ”Projekt Befrielsen – Natura
2000-områdena Holjeån och Ivösjön befrias från påverkan av avloppsvatten
av olika reningsgrad”, vilket i korthet skulle innebära att utsläpp av renat
avloppsvatten från reningsverket i Jämshög (Olofströms kommun) kopplades
till den planerade ledningen mellan Näsum och Bromölla, istället för som idag
– till Holjeån.

6.

Avslutning
Ordföranden uppmanade medlemmarna att komma in med synpunkter och
idéer avseende vattenrådets verksamhet till styrelsen och förklarade därefter
mötet avslutat.

Närvarande:
Åke Hammarstedt (ordf)
Kjell-Åke Karlsson
Ove Ohlson
Ola Petersson
Sven Almer
Bengt Gustafson (vice ordf)
Hans Persson
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Bromölla kommun
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Stora Enso Nymölla AB
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Kristianstads kommun
LRF
Kristianstads kommun
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Osby kommun
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Oppmanna-Vånga Bygderåd
Nordöstra Skånes fågelklubb
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Länsstyrelsen i Skåne län

Minnesantecknare
Anna Grönlund, sekreterare
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