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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

                                                                              
                                                                                   

      Foto: Brodde Almer 

 

PROTOKOLL 
 
MÖTE med STYRELSE och BEREDNINGSGRUPP 
  

 
Tid: måndagen den 9 september 2019 klockan 9 – 11.30 

Plats: Bromölla kommunhus 
 
Närvarande: 

Agne Andersson, ordförande, Osby kommun 
Magnus Björkhem, kassör, Ivösjökommittén 

Mats Blissing, LRF Bromölla 
Ola Bengtsson, Olofströms kommun 
Ove Ohlsson, Oppmanna sjösänkningsbolag 

Ulrika Hedlund, Kristianstad kommun 
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare, Bromölla kommun 

  
 
§1 Inledning 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

 
§2 Justering 
 Mats Blissing valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. 

 
 

§3 Dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 
 
§4 Senaste protokoll 

Protokollet från den 13 juni gicks igenom och justerades med tillägg 
angående ålens vandring förbi Gonarp. 

 
 

§5 Ekonomi 

Tillgångar för tidpunkten vid mötet är 469 648,77 kronor, därav kommer 
sektreterarlönen att dras samt medlemsavgifter för 2019 kommer till. 

 
 
§6 Brunifieringens källa 

 Agne, Eva och Florence besökte i somras visningssträckan i Edre ström; den 
nyanlagda dammen i Hövidstorp, mer än 6 hektar stor som tar emot vatten 

från tre olika myrområden samt en av torvtäkterna, Sejle myr. Agne har 
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träffat den svenske representanten för det holländska företaget, som är 
positiva till förbättringsåtgärder för vattenkvaliteten. Det är sydöstra delen 

av myren som berör Skräbeåns avrinningsområde, ca 30 – 40 hektar. Syftet 
med besöken var att förbereda för studiebesök för vattenrådets medlemmar, 
för att belysa brunifieringsproblematiken och föreslå hur vattenrådet kan 

arbeta vidare med denna. Mötet beslöt att vattenrådet arrangerar ett 
studiebesök till dessa platser nästa år, 2020.  

 
   
§7 Giftolyckan i Holjeån 

Giftolyckan i somras - då en traktorförare som besprutade Sibbessons 
jordgubbsodling utanför Näsum, körde ner i Holjeån och släppte ut en och en 

halv liter (koncentratmängd) Movento SC 100 insektsbekämpningsmedel i 
Holjeån - informerades det om. Ingen diesel från traktorn rann ut. 
Räddningstjänsten kunde inte hindra spridningen av det vattenlösliga 

insektsgiftet i ån.  
 Mötet diskuterade frågan om vattenrådet kan göra något för att förebygga 

att en liknande situation händer igen.   
 
 

§8  Studiebesök till Trolle-Ljungbys nyanlagda våtmarker  
 Studiebesöket till Trolle-Ljungbys nyanlagda våtmarker tillsammans med 

Ivösjökommittén är färdigplanerat. Det blir torsdagen den 26 september 
klockan 9 – 12.  

 

 
§9  Medlemsmöte  

 Medlemsmöte planeras att äga rum i Olofström. Johnny Karlsson kommer att 
tillfrågas om att hålla föredrag om fria vandringsvägar och vandringshinder i 

hela Skräbeåns avrinningsområde. Vattenrådet önskar dokumentera med 
ljud och filmupptagning, om det går bra för Johnny, för att sammanställa 
informationen i skrift. 

 
 

§10 Övriga frågor 
 
 

§10.1 Remissyttrande Collins mölla, Skräbeån 
 Remissyttrandet gicks igenom.  

 
 
§10.2. AU  

 Till Arbetsutskott, att utföra arbeten med kort varsel mellan styrelsemöten, 
exempelvis att svara på remisser med kort svarstid, valdes Agne Andersson, 

Florence Eberhardt och Stefan Gabrielsson. 
 
 

§10.3 Utförda åtgärder för förbättring av vattenkvalitet 
 Mötet beslöt att alla medlemsorganisationer ska göra en enkel 

sammanställning av vad som gjorts för att förbättra vattenkvaliteten i 
avrinningsområdet, för att uppnå eller bibehålla God status enligt 
Vattendirektivet. Syftet med sammanställningen är bland annat att undvika 

dubbelarbete för att man inte vet vad som görs eller har gjorts. Tidsperiod: 
2015-2019. Senaste inlämningsdatum 2019-12-31. Presentationen av 

åtgärderna görs på kommande årsstämma i maj. 
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§10.4 Bidrag till Model Forest för brunifieringsarbete 
 Mötet beslöt att bidra med 10 000 kronor till organisationen Model Forests 

arbete med forskning kring brunifiering. Pengarna betalas ut efter att 

Skräbeåns vattenråd har fått ett färdigt koncept på projektet. Totalt kommer 
250 000 kronor att sökas, med Model Forest som huvudsökande, 

tillsammans med Helgeåns vattenråd, Immelns fiskevårdsförening – från 
Havs och Vattenmyndigheten. 

 

 
§11 Nästa sammanträde 

  
 Nästkommande sammanträde blir den 11 november klockan 9 – 12. Förslag 

på plats, Lönnsboda med eventuellt studiebesök med NO-lärare på 

eftermiddagen.  
 

 
§12 Avslutning 
 Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
 
______________________ 

Vid protokollet 
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 

 
 

 
______________________   
Justeras     

Agne Andersson, ordförande   
 

 
 
______________________   

Justeras     
Mats Blissing   

 
 

 


