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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
MEDLEMSMÖTE 
 

 
Tid: Onsdagen den 5 oktober 2011 klockan 19.00 – 21.00  

Plats: Naturum Vattenriket i Kristianstad. 
 
 

1. Inledning 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
2. Kort information från styrelsen 

 Ordföranden informerade om vilka verksamheter som är på gång i 
vattenrådet: 

 

- Kommunturné avseende ett skolprojekt 
- Provfiske 

- Biologisk återställning/restaurering av ett vattendrag 
- Möte för kommunernas fysiska planerare 
- Inventering av vattenväxter 

 
Sekreteraren påminde om vattenrådets hemsida www.skrabeansvattenrad.se 

En efterlysning kommer att skickas ut till alla medlemmar med avseende på 
vattenväxterna. Önskemålet från styrelsen är att alla lämnar in observationer 
från sina egna vattendrag/sjöar. Bilder är välkomna, men om de ska 

publiceras måste frågan om upphovsrätt vara klar. 
  

3. Naturum 
Josefin Svensson presenterade Naturum Vattenriket och visade runt. 
 

4. ”Grundvatten – på gång på Länsstyrelsen” 
Hillevi Hägnesten från Länsstyrelsen i Skåne län visade vilka 

grundvattenförekomster som finns i Skräbeåns avrinningsområde och hur 
länsstyrelsen arbetar med miljöövervakning av grundvattnet. Förekomsten 
av bekämpningsmedel (eller dess nedbrytningsprodukter) och andra 

föroreningar är oroväckande hög i grundvattnet, även inom 
vattenskyddsområden och i områden där kemisk bekämpning inte använts 

på länge. Hillevi berättade även om den regionala vattenförsörjningsplanen 
samt uppmanade alla kommuner att göra egna sådana. Slutligen nämndes 
senaste nytt inom vattenförvaltning och revidering av miljömålen. 

 
 

http://www.skrabeansvattenrad.see/
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5. Grundvatten i Skräbeåns avrinningsområde 
Gunnar Borg, grundvattenplanerare i Kristianstads kommun samt sekreterare 

i Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten, började med att visa Markinfo, 
http://www-markinfo.slu.se/ ,en hemsida där man kan söka information om 
markegenskaper och vegetation i Sverige. Data kommer framförallt från 

riksskogstaxeringen. Gunnar visade hur vattnets kemi ändras vid dränering 
av torvmarker.  

Han berättade om avrinningsområdets geologi och vilken betydelse in- och 
utströmningsområden har för samspelet mellan vatten och omgivning. Ett 
inströmningsområde är mycket känsligt för påverkan från föroreningar, och 

dess andel av Kristianstadsslättens totala yta har ökat mycket under senare 
år.  

Gunnar visade de enkla principerna för en vattenbudget, och att den 
obegränsade tillgången på grundvatten är en myt. När vatten tas från de 

djupa lagren i snabbare takt än vad som naturligt återbildas, sugs vatten och 
föroreningar ned från de ytliga lagren och förorenar det djupa grundvattnet. 
Tillströmningen till vattendrag och sjöar minskar. Vi rubbar en balans som i 

många fall har infunnit sig under tusentals år.     
Gunnar berättade hur Kristianstad planerar för nya dricksvattenbrunnar i 

staden, och att det har visat sig vara omöjligt att sluta pumpa vatten från de 
gamla, eftersom vattennivån därmed skulle stiga flera meter i marken och 
hota befintlig bebyggelse och verksamhet i centrum. 

Vi fick även information om arbetet med vattenskyddsområden. 
Slutligen berättade Gunnar om Grundvattenrådets bakgrund och 

verksamhet. 
 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

7. Avslutning 
Mötet avslutades. Presentationer från mötet kommer att finnas på hemsidan. 

  

 
Närvarande: 
 

Åke Hammarstedt (ordf)  Bromölla kommun 
Sonja Lundh   Olofströms kommun 
Lars-Inge Harrysson  Olofströms Kraft AB 
Camilla Åberg   Olofströms Kraft AB 

Sven G Almer   Ivösjöns fiskevårdsförening 
Pierre Månsson (vice ordf)  Kristianstads kommun 
Hans Persson   LRF  

Gunnar Ch Borg  C4 Teknik, Kristianstads kommun 
Hans-Åke Ström  C4 Teknik, Kristianstads kommun 
Brodde Almer 
Christer Neideman  Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Ulrika Tollgren  Oppmanna-Vånga Bygderåd 
Conny Svensson  Skräbeåns vattenvårdskommitté 
Hillevi Hägnesten  Länsstyrelsen i Skåne län 

Marie Eriksson   Länsstyrelsen i Skåne län 
Sabri Mehmeti  Länsstyrelsen i Skåne län 
Mats Sigfridsson  LRF, kommungrupp Olofström 
Karl-Erling Johnsson  LRF, kommungrupp Näsum 

Tommy Åkesson 
Magnus Ericson 

Mathias Åkesson 
Björn Martell   Skräbeåns fiskevårdsförening 
Anna Grönlund (sekr)  Bromölla kommun 
 

http://www-markinfo.slu.se/
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