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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
MEDLEMSMÖTE 
 

 
Tid: Torsdagen den 28 november 2013 klockan 18.30 – 21.00  

Plats: Hembygdsgården/Författarmuseet i Jämshög. 
 
 
1. Inledning 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Kort information från styrelsen 

 Ordföranden gjorde en sammanfattning av vattenrådets verksamhet sedan starten 

2009 och vilka planer som finns för framtiden. 

 

3. Författarmuseet 

 Bengt Bejmar, Jämshögs hembygdsförening och förvaltare av Författarmuseet, 

berättade om byggnadens historia och de två författare, som särskilt har satt sin 

prägel på såväl museet som trakten: Harry Martinsson och Sven Edvin Salje. 

 

4. Projekt Vattenkraftens historia inom Skräbeåns avrinningsområde 

Enligt uppdrag från vattenrådet har Johnny Karlsson under år 2013 dokumenterat 

vattenkraftens historia i hela avrinningsområdet. Urvalet har begränsats till sådana 

anläggningar som ännu har byggnader och/eller inventarier kvar, som är 

förknippade med kraftproduktion. Ruiner eller andra ”rester” har alltså inte ingått. 

Arkivstudier har inte gett så mycket kött på benen, utan inventeringen har 

mestadels bestått av fältarbete. 

 

Sammanlagt har 34 anläggningar för vattenkraft inventerats/dokumenterats. Kartor, 

bilder och beskrivningar lämnades för varje anläggning, med mötesdeltagarnas 

hjälp. Se bifogad kartbild över anläggningarnas placering i området. 

 

Kunskapen (och avrinningsområdet) är fördelad i tre olika län, och relativt lite 

underlag och liknande inventeringar finns från andra håll. 

 

Kvarnanläggningarna är generellt mycket öppna för allmänheten, men kan samtidigt 

vara svåra att finna och ibland okända även för närboende. Ägarförhållanden kan 

vara oklara. Vissa av anläggningarna är ännu i drift, bland annat för att såga timmer 

eller mala mjöl. 

 

Mekaniken, och dess tillämpning i maskinteknik, har utvecklats från vatten- och 

vindkraft. Elektrifieringen inträffade cirka 1900. Bosättningar samlades ursprungligen 

med utgångspunkt från vattenkraften och långt senare järnvägen. 
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Vattenkraftens kulturarv är värt att bevara ur många aspekter, inte minst har 

miljöerna ofta ett stort biologiskt värde. Uppkomsten av vandringshinder kan dock 

utgöra en potentiell konflikt. 

 

Projektet borde vara av stort intresse för besöks- och turistnäringen, och möjligheter 

till samarbete och finansiering i en vidare krets borde undersökas. 

 

En eventuell fortsättning av projektet kommer att behandlas i vattenrådets styrelse. 

 

Dokumentationen ska även samlas i en rapport. 

 

5. Övriga frågor 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne, påminde om Vattenkartan (VISS), där 

geografisk information om alla vattenförekomster finns samlade.  

Länsstyrelsen kommer att genomföra samråd under våren 2014, angående förslag 

till ny klassning av vattenkvalitet och nya åtgärder inom varje avrinningsområde. 

 

6. Avslutning 

Mötet avslutades med ett stort tack och en applåd till alla inblandade, inte minst Ing-

Mari och Bengt Bejmar, som stått för förplägnad.  

 

 

Närvarolista, se nedan. 

  

 
Närvarande 131128: 
 
Åke Hammarstedt (ordf)  Bromölla kommun 
Johnny Karlsson  Olofströms Hembygdsförening och konsult 

Brodde Almer 
Sam Skällberg 
Marie Eriksson  Länsstyrelsen i Skåne  
Helen Olsson    Almundsryds hembygdsförening 
Sven-Inge Gustafsson  Almundsryds hembygdsförening  
Jan Berglund   Siggaboda damm 

Karin Berglund  Siggaboda damm  
Ulf Svensson   Cejn AB 
Sven Inge Bergh  Ö Örkeneds fiskevårdsområde 
Mats Sigfridson  LRF Olofström 
Sten Andersson  Ivösjöns fiskevårdsområde 
Tommy Åkesson 
Hans Persson   LRF Kristianstad och Oppmannasjöns fiskevårdsområde 

Barbro Ahlner   Ivetofta hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i 

   Kristianstad och Bromölla 
Tuve Åkesson   LRF Bromölla 
Ulrika Tollgren  Oppmanna Vånga hembygdsförening 
Yvonne Isaksson  Oppmanna Vånga hembygdsförening 
Gösta Strandberg  Oppmanna Vånga hembygdsförening 
Bengt Arne Johansson  Södra 

Sven Götesson  LRF Näsum 
Lennart Mattsson  LRF Näsum 
Sonja Lundh   Olofströms kommun 
Sven Arne Persson  Naturskyddsföreningen i Olofström 
Anders Lindoff   Naturskyddsföreningen i Olofström 
Ing-Mari Bejmar  Författarmuseet i Jämshög och Jämshögs hembygdsförening 

Bengt Bejmar   Författarmuseet i Jämshög och Jämshögs hembygdsförening 
Anna Grönlund (sekr)  Bromölla kommun 
 

 

 



 3 

 
2013-11-28, AG 

Johnny Karlsson, med karta över inventerade vattenkraftsanläggningar i Skräbeåns avrinningsområde. 


