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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

PROTOKOLL
STYRELSEN OCH BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: tisdagen den 4 december 2018, kl. 09:00-12:00
Plats: Fritzatorpet, Halen, Olofström.
Närvarande
Styrelse
Stig Johansson (ordförande, Bromölla kommun)
Magnus Björkhem (kassör, Ivösjökommittén)
Mats Blissing (LRF Bromölla)
Ove Ohlsson (Oppmanna sjösänkningsbolag)
Sven Almer (Ivösjöns FVF)
Ola Petersson (ers, Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk)
Ulf Holmér (ers, Östra Göinge kommun)
Adjungerad
Agne Andersson (Osby kommun)
Eva Johansson (Olofströms kommun)
Marie Eriksson (Länsstyrelsen Skåne)
Florence Eberhardt (sekreterare, Bromölla kommun)

§1

Inledning
Ordförande Stig Johansson hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§2

Val av justerare
Till justerare valdes Sven Almer att, jämte ordförande, justera
protokollet.

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Senaste protokoll
Föregående protokoll från sammanträdet den 12 september
godkändes och lades till handlingarna.
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§5

Ekonomi
Skräbeåns Vattenråds tillgångar 2018-11-30 är: 357 042 kronor.
Därtill kommer medlemsavgifterna för år 2018.

§6

Genomgång av konkreta aktiviteter och arbetsplan för 2019
- Rädda Immeln. Agne Andersson berättade att två projekt kommer
att löpa parallellt: Ett projekt arbetar med Ekeshultsån (Ref 1), söder
om visningssträckan. Där ska det utföras: breddning, kantavplaning,
meandring m.m. Det andra projektet genomförs i en damm (storlek
5,1 ha). Här gör Göteborgs universitet studier med syfte att få ner
färgtalet (Ref 2) i vattnet. Den vetenskapliga rapporten från studierna
2018 beräknas bli klar i februari 2019.
- Ivösjökommittén arbetar vidare med Ivösjön. Som information:
LONA-medel har sökts för inventering av ishavsrelikter.
- Skräbeåns sikbestånd ska undersökas, under förutsättning att
vattenstånd och vattenflöden är lämpliga.
- Vattenrådet deltar i Länsstyrelsens screeningprojekt
angående mikroplaster (Ref 3) i Ivösjön och Holjeån. Marie
Eriksson berättade att Länsstyrelsen Skånes screeningprojekt har
avstannat p.g.a. trasig analysmaskin. Målet är att projektet fortsätter
2019.
- Stötta Leader-projektet i Arkelstorpsviken (Ref 4).
Mötet beslöt att Skräbeåns Vattenråd kommer att representeras av
Ove Ohlson i Styrgruppen för projektet. Agne Andersson i Skräbeåns
Vattenråd är redan med i denna styrgrupp, som representant för
Osby kommun.
- Undersöka möjligheterna för en förstudie av vitfisk i
Oppmannasjön (Ref 5). Vitfisk i Oppmannasjön studerades 2018 i
samband med reduktionsfiske, vilket kommer att fortsätta 2019.
- Stötta internationella Leader-projektet Hola Lake (Ref 6) i
Immeln. Undersökningar görs av mikrocystiner; brunifieringens
påverkan på syresättning och nedbrytning; kräftor samt kvicksilver i
fisk. Forskningsrapport väntas vara klar i februari 2019.
- Stötta och bevaka projektet Odasjöslätt (Ref 7) i Olofströms
kommun.
Återställning av åns ursprungliga sträckning samt restaurering av
våtmark, bl.a. översilningsängar utförs 2019. Då kommer även
fågeltorn och informationstavla att sättas upp.
- Bevaka vattenföring samt utföra förundersökningar av
åtgärder runt Blistorp och Lillån.
Detta ska utföras för att värna den biologiska mångfalden där.
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- Bevakning av ärendena angående utrivning av reglering av
Immeln samt skyddsport i Alltidhult.
- Stödja en fördjupning av arbetet runt rening av
läkemedelsrester.
Ulf Holmér berättade att Östra Göinge har fått medel till att bygga
nytt reningsverk i Knisslinge med reningsteknik för läkemedelsrester.
- Sammanställa befintlig data om vandringshinder i Skräbeåns
avrinningsområde.
Se nedan § 8.
-Sätta samman karta över genomförda projekt i
avrinningsområdet.
Mötet beslöt att varje kommuns representant gör en karta över
genomförda projekt i respektive kommun och skickar till Florence,
som sammanställer dem i hela avrinningsområdet.
§7

Hydromorfologisk plan för Skräbeåns avrinningsområde
Eva Johansson informerade om en hydromorfologisk plan som tagits
fram för Lyckebyån i Karlskrona kommun. Eva berättade om
Olofströms kommuns ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge med syftet
att göra en hydromorfologisk plan i kommunen. Mötet beslöt att
bidra med 15 000 kronor till denna plan under förutsättning att
medel beviljas från länsstyrelsen och kommunen.
Marie informerade om att det har kommit en ny katalog över alla
pengar som finns att söka till vattenvårdsåtgärder. Besked om LONAmedel väntas komma i maj och besked angående Olofströms
Hydromorfologisk plan väntas vid årsskiftet. Marie betonade vikten
av att diskutera åtgärdsfrågorna i vatten med de som arbetar på
Länsstyrelsen. I Skåne är det Lukas Österling och Karin Olsson,
Fiske- och vattenvårdsenheten.

§8

Kunskapsuppbyggnad avseende fria vandringsvägar.
Strategi för sammanställningsarbetet diskuterades. Marie hänvisade
till Biotopkarteringsdatabasen, där vandringhinder finns inlagda i ett
eget skikt och till VISS. Mötet beslöt att låta Florence ta kontakt med
Jonny Karlsson i Olofström, så att vattenrådet får ta del av hans
kunskap om vandringshinder - i ord, bild och kartor. Stig och
Florence åkte till Jonny efter lunchen men han hade stängt sin
bokhandel på tisdagar.

§9

Utterprojekt i Skräbeåns avrinningsområde.
Eva informerade om Olofströms, Karlshamns och Sölvesborgs
kommuners projekt med ”Trafiksäkra vägpassager för uttrar i västra
Blekinge”
Florence föreslog att Skräbeåns vattenråd söker LONA-stöd för att
utföra ett liknande utterprojekt i resterande delar av Skräbeåns
avrinningsområde.
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Mötet diskuterade om det var relevant för Skräbeåns vattenråd att
arbeta med trafiksäkra vägpassager för uttrar. Mötet kom fram till att
det var det, dels p.g.a. att förekomsten av utter vid ett vattendrag är
en av orsakerna till att vattnet räknas som nationellt värdefullt, dels
att uttern är vattenberoende samt att de aktuella broarna och
vägtrummorna hör till verksamhetsområdet för vattenrådet.
Mötet beslöt att ge Florence i uppdrag att undersöka kostnaderna för
det föreslagna utterprojektet.
§ 10

Övriga frågor
a) Representant till Arkelstorpsvikens Leader-projekt. Se ovan § 6.
b) Körersättning. Mötet beslöt att körersättning, enligt Skatteverkets
taxa, ska betalas ut för styrelsens och beredningsgruppens resor
till vattenrådets möten. Mötet beslöt vidare att komplettera
vattenrådets stadgar på stämman 2019, så att det i stadgarna
tydligt framgår att körersättning ska betalas ut.
c) Skype. Frågan om att delta på Vattenrådets möten via Skype
diskuterades. Mötesdeltagarna var eniga om den stora betydelsen
av att ha Länsstyrelsen närvarande på mötena. Mötet betonade
att det är upp till Länsstyrelsen i vilken form man deltar. Men
eftersom mötet tycker att det är trevligast att träffas, beslöt
mötet att ha nästa styrelsemöte på en eftermiddag, klockan
14.00.
d) Ordförande 2019. Stig informerade om att han inte avser att
kandidera till ordförandeposten för Skräbeåns vattenråd vid
stämman 2019.
e) Vattenstånd. Ola informerade om vattenståndet i Ivösjön och
Nymöllas produktionssituation.
f) Information från Länsstyrelsen Skåne:
- Kiselalger. Det har inte utförts några kiselalganalyser i
avrinningsområdet i år men det kanske sker 2019.
- DNA-prover, tjockskaliga målarmusslor. Det har tagits DNA-prov
på tjockskaliga målarmusslor i Skräbeån i år. Det är
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm som analyserar proverna.
- Värdfiskstudier. 2019 kommer man att göra studier av de
tjockskaliga målarmusslornas värdfiskar i Skräbeån. Syftet är att
ta reda på vilka arter det är som är värdfiskar för dessa musslor.
- Grön infrastruktur. I det nationella projektet Grön infrastruktur
pekar man ut vattendrag som värdefulla spridningsvägar för
växter och djur. Det är inte enbart de som lever hela sitt liv i
vattnet utan även de arter ingår som är beroende av vattendrag
och som lever delvis i vatten eller födosöker där: t.ex.
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trollsländor, uttrar, fladdermöss. Projektet lyfter fram värdekärnor
bl.a. i Skräbeån och i Ivösjön. Man ska gå in i detalj på vad som
ska skyddas. Under första halvåret 2019 utför Länsstyrelsen
statusklassning och samråd.
- Brunifieringskonferens. En konferens om brunifiering hålls av
Skogsstyrelsen, onsdagen den 13 februari klockan 9 -16, i
Kristianstad Vattenrike.
§ 11.

Nästa sammanträde och årsstämma 2019
Boka gärna in följande datum för styrelsemöte och
beredningsgruppmöte samt årsstämma redan nu.
Nästa sammanträde är torsdagen den 7 mars klockan 14.00 – 16.00 i
Bromölla kommunhus
Årsstämma 2019 blir torsdagen den 23 maj. Årsstämman för
Skräbeåns vattenråd kommer enligt traditionen att hållas
tillsammans med Skräbeåns vattenvårdskommitté.
Programförslag: Förmiddag - stämmans förhandlingar, sedan
gemensam lunch och därefter studiebesök i avrinningsområdet.
Mötet utsåg Eva och Ola till att planera plats för stämma, lunch och
studiebesök.

§12

Avslutning
Ordföranden tackade för alla deltagarnas visade intresse och
förklarade mötet avslutat.

Referenser.
Ref 1. Rädda Immeln – Ekeshultsån:
https://www.ostragoinge.se/samhalle/miljo/radda-immeln/
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https://www.facebook.com/arkelstorpsviken/
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https://www.klaravatten.se/blogg-27914429
Ref 6. Leader projekt Hola Lake.
https://www.skanesess.se/nyheter/2017/06/08/hola-lake-immeln/
Ref. 7. Projekt Odasjöslätt Olofström.
https://s3-eu-west
1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/202/media/122359_Bilaga_2_
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________________________________________________
Vid protokollet
Florence Eberhardt

________________________________________________
Justeras
Stig Johansson, ordförande

________________________________________________
Justeras
Sven Almer (Ivösjöns FVF)

