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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Torsdagen den 12 maj 2011 klockan 09.00 – ca 12.30.  

Plats: Hjärtasjötorpet utanför Lönsboda. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby 
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Eva Johansson, Olofström 
Ingvar Nilsson, Älmhult  

Hans-Åke Ström, Kristianstad 
Stefan Östberg, Östra Göinge 
 

Förhinder: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
 
 

1. Rapportering från stämman den 14 april 2011. Uppdragen till 
beredningsgruppen var att ta fram förslag till åtgärder enligt arbetsplan för 

2011.  
  
2. Rapport från Vattenrådens dag den 3 maj i Eslöv – Anna representerade 

Skräbeåns vattenråd med en presentation. Delar av styrelsen, inklusive 
ordförande, var också med. Inga särskilda budskap från myndigheterna. Där 

arbetar man för närvarande med att förbättra kunskapsunderlaget. Ingvar 
påpekar bristen i att små vattenförekomster och orter hittills har saknats i 
detta. 

 
3. Rapport från Skräbeåns vattenvårdskommitté. Inför upphandling av nytt 

avtal avseende recipientkontroll i Skräbeåns avrinningsområde ska 
kommittén gå igenom och eventuellt revidera kontrollprogrammet. Vid 
sammanställning och årlig rapportering av analysdata ska även underlag från 

vattenrådet inhämtas. 
 

4. Arbetsplan 2011 – styrelsen ska ha 4 möten under verksamhetsåret. Det 
första, som äger rum den 10 juni, är konstituerande och ska inte ha något 
särskilt tema. Nästa styrelsemöte, antagligen i september, föreslår vi att 

styrelsen gör en vattendragsvandring längs med lämplig sträcka av 
Snöflebodaån. Eva undersöker vem som kan leda vandringen. 
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 Till nästa medlemsmöte föreslår vi att Gunnar Borg, grundvattenstrateg i 

Kristianstads kommun, bjuds in. Vi föreslår Naturum i Kristianstad som 
möteslokal. 

 

 Styrelsen har bestämt att vi ska ta fram ett studiematerial för skolan. 
Evas goda idé är att försöka göra ett elevprojekt, där t ex äldre elever sätter 

samman material för yngre elever, förmodligen nätbaserad info. Eva och 
Agne författar ett brev med en förfrågan som vi kan skicka till skolorna i 
höst.   

 
 Andra förslag till åtgärder: 

 Provfiske – vi föreslår att vattenrådet köper in nät för provfiske på olika 
lokaler inom avrinningsområdet. Provfisket, som är arbetskrävande, får 

samordnas med länsstyrelsen och lokala intressen, t ex fiskevårdsområden 
och Naturbruksgymnasiet i Osby. Skolan skulle kunna förvara näten, och 
sköta underhåll. 

 
 Biologisk återställning/restaurering av vattendrag – vi föreslår att 

vattenrådet initierar ett projekt med någon intresserad markägare längs med 
Vilshultsån eller Snöflebodaån. Bidrag har (hittills) gått att söka på 
Blekingesidan med en hög (85 %) finansiering. Vattenrådet efterlyser 

markägare genom sina medlemmar. Anna tar kontakt med Länsstyrelsen i 
Blekinge. 

 
 Fysisk planering och vattenförvaltning – vattenrådet föreslås kalla 

kommunernas fysiska planerare till ett möte. Samordnas med länsstyrelsen. 

Anna tar kontakt med Länsstyrelsen i Skåne län. 
 

 Vattenväxter i Skräbeåns avrinningsområde – inventeringsmaterial med 
avseende på vattenväxter i vattendrag och sjöar ska sammanställas. Mycket 
data finns i länsstyrelsernas rapporter men även hos ideella föreningar. 

Fortsatta inventeringar kan samordnas med Lunds botaniska förening, Anna 
tar kontakt. Intressanta arter är exempelvis: notblomster, safsa, 

hårklomossa, braxengräs, flotagräs (=igelknopp), klotgräs, sjötåtel, 
klockgentiana och vildris. 

 

 Sista förslaget från beredningsgruppen för denna gång är att anställa 
personal till vattenrådet. En deltidsanställd verksamhetsutvecklare skulle 

kunna underlätta för vattenrådet att nå ut. Beredningsgruppens arbete för 
vattenrådet måste samsas med, och ibland underordnas, andra uppgifter i 
respektive hemkommun.  

 
5. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum onsdagen den 24 augusti  

 kl 09.00, någonstans i Älmhults kommun. Ingvar är värd och återkommer 
med detaljer. 

 

6. Övriga frågor – Anna redogjorde för en Översiktlig översvämningskartering 
för Skräbeån (sträckan Halen – mynningen i Östersjön) som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har låtit göra. 
 

 Agne och Ingvar berättade om en omfattande avvattning, som berör 
uppskattningsvis 1 000 hektar mark (sumpskog, myrar m m) uppströms 
Immeln, i den norra delen av avrinningsområdet. Nya områden har dikats ut 
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och huvudfåran är kraftigt rensad. Markägare nedströms har drabbats av 
översvämningar. Markägare och kommuner (Älmhult och Osby) ställer sig 

frågande till att Länsstyrelsen i Kronobergs län har gett tillstånd till 
avvattningen. Agne har begärt ut handlingar i ärendet. Vi avvaktar detta. Det 
ter sig tämligen meningslöst att arbeta med restaurering nedströms, t ex i 

Ekeshultsån, om inte beslut och åtgärder samordnas och vi tillämpar en 
helhetssyn. Vattenrådet skulle förslagsvis kunna ställa sig bakom en 

gemensam skrivelse.  
 
7. Mötet avslutas! 

Alla tackade Agne och Osby kommun för en mycket trevlig möteslokal 
(Ingvar bistod med kontinuerlig fågelrapportering) och god förplägnad. 

  
 

 

 

Bromölla den 16 maj 2011 

 

Anna Grönlund 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


