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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

                                                                              
                                                                                   

      Foto: Brodde Almer 

 

PROTOKOLL 
 
Konstituerande STYRELSEMÖTE 
  

 
Tid: torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10 - 12 

Plats: Bromölla kommunhus 
 
Närvarande: 

Agne Andersson, ordförande, Osby kommun 
Dany Rezadosst Mårtensson, vice ordförande, Bromölla kommun 

Karin Ralsgård, Södra skog 
Magnus Björkhem, kassör, Ivösjökommittén 
Ola Bengtsson, Olofströms kommun 

Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 

  

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

presenterade sig. 
 

 
§2 Justering 
 Dany Rezadosst och Ola Bengtsson valdes till att, jämte ordförande, justera 

protokollet. 
 

 
§3 Dagordning 

Dagordningen godkändes.  
 
 

§4 Sekreterare för vattenrådet 
Kommunekologen i Bromölla kommun, Florence Eberhardt, valdes till 

adjungerad sekreterare.  
 

§5 Kassör 

Magnus Björkhem valdes till kassör på ett år. 
 

 
 
§6 Firmatecknare 

 Att var för sig teckna Skräbeåns vattenråds firma valdes kassör Magnus 
Björkhem, 19470506-3578 och Florence Eberhardt, 19630426-5041. 
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§7 Senaste protokoll 

 - Edre Ström: Osby kommun står för ekonomin. Volvos bot är ca 700 000 kr, 
för att de inte släppte tillräckligt med vatten till bland annat öringbeståndet. 

  

 - Gäddfabriken: ansökan lämnas innan 19 juni till Leader. Det finns pengar 
kvar i Leaderfonden, för samarbetsprojekt. Gäddbeståndet är kraftigt 

decimerat de senaste 50 åren, en av orsaken är ändrade markförhållanden i 
havsnära betesmarker. Inventering från Blekinge till Yngsjö ska göras. En 
”gäddfabrik” är en maximerad föryngringslokal. Kanada har haft ca 40% 

överlevnad jämfört med dagens naturliga överlevnad på endast någon 
promille. Stora möjligheter finns i Blekinges skärgård till lämpliga lokaler, 

även i Skånes del av Hanöbukten, exempelvis i Åhus kanal. Man vallar in ett 
vattenområde: stora individer kan gå in och ut ur området medan yngel 
stannar kvar tills de är så stora att de inte blir utsatta för predation när de 

lämnar området. 
 Kustfiskare och sportfiskeklubbar har blivit kontaktade. 

  
 - HaV’s minskning med 15 % av bidraget till vattenråden, istället kan man 

söka mer pengar. 

 
 - Angående att utvärderingar och uppföljningar behövs av projekt: Agne 

berättade om Sjöbergasjön, Hässleholms kommun. Den tog emot mycket 
fosfor och kväve från jordbruket. – För tre år sedan gjordes damm för att 
fånga näringsämnena. Dagens utvärdering har visat att dammen idag 

släpper ut mer fosfor och kväve än vad den tar emot. 
 Granplantering dämdes upp för 12 år sedan, inget tillflöde. Denna damm 

släpper ut 150% mer fosfor och 50% mer kväve än den tar in. Frågan är: 
vilken nytta gör de så kallade ”Kväve- och fosforfällorna”? Är de ”fällor” eller 

”fabriker”? 
  
 - Johnny Karlsson: Beslöts att till hösten bjuda in Johnny till lokal i 

Olofström, för att hålla föredrag på vattenrådets medlemsmöte. Vi ska be att 
få hans medgivande till att vattenrådet dokumenterar, exempelvis filmar 

föredraget och fotograferar hans bilder. Han ska få ekonomisk ersättning för 
föredraget. 

 

§8  Ekonomi 
 Fakturor för årets medlemsavgifter kommer att skickas ut efter semestern. 

 
§9  Åtgärder efter årsstämman 
 - Malens (rödlistad) återinförande: många negativa. Ex, Immeln: 1977 

fångades den senaste, en utmärglad mal. Man anser att det inte finns mal 
där idag. 

 Ivösjön: Magnus – man måste ha beslut från markägarna, Ivösjöns FVOF. 
Med 17 röster mot 16 beslöt man att inte plantera in malen i Ivösjön igen. 
Där försvann den under andra världskriget. Styrelsen i Ivösjöns FVOF är 

avvaktande. Andra är entusiastiska och vill gärna ha tillbaka malen i Ivösjön. 
Efter att beslutet togs lades frågan ner. Nu är frågan väckt igen via 

Skräbeåns vattenråd. Ål är favoritmat för mal.  
 Karin: - Om man får positivt gensvar, kan man skaffa dispens för att få fiska 

mal. Gös finns inplanterad. I malfrågan är det väsentligt på vilket sätt man 

reglera den. 
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 - Ålen: enligt vattendomarna ska ål inplanteras uppströms kraftverken. 
Exempelvis Gonarp har ett omlöp som fungerar bra för ålen, både för 

uppströms– och nedströmsvandring. 
 Magnus: - Vattenrådet kan ge en rekommendation. 
 Agne: Forskning har utförts genom märkning och exempelvis filmning under 

lek när de bygger bo och hannarna vaktar. 
 

 Malfrågan har diskuterats tidigare i styrelsen. Det finns möjligheter och 
risker. Malen är en naturligt förekommande fisk. Temperaturhöjningar skapar 
ännu bättre förutsättningar för malen. 

 
 Mötet kom fram till att vi behöver bättre underlag, exempelvis studier av 

malpopulationer. 
 
 Mötet beslöt att bordlägga frågan tills vidare, i avvaktan på 

forskningsresultat angående malpopulationens bärkraftighet och hur stort 
fiske som en eventuell framtida population skulle tåla. Frågan ägs av 

fiskerättsinnehavarna. 
 
§10  Genomförande av verksamhetsplanen 

 Det gulmarkerade ”kan” är bra att låta stå kvar.  
  

 Slutbesiktning har gjorts av Hövidstorpsdammen, en mil norr om Lönsboda. 
Det är 6,3 ha våtmark, tre myrmarkers diken mynnar i dammen. – Frågan är 
hur stor ska en damm vara för att ha en renande effekt? 

 Det finns ett förslag på att söka nya pengar för att studera humus (färgtal) 
och näringsläckage. 

 Karin: Det kan vara bra att ha två referensdammar, en organogen- (myr-) 
och en damm i moränmark. 

 Agne kan tänka sig söka medel från HaV. 
  
 Det är större brunifieringsproblem i Skräbeåns avrinningsområde än i 

Helgeåns avrinningsområde - brunare än cocacola i vissa områden. (vid 
passage av sjöar blir vattnet klarare, men hur stor måste sjövolymen vara?) 

 
 Mötet beslöt ha ett medlemsstudiebesök till hösten i Edre ström, om Anders 

Eklöv blivit klar med lekbottnarna där. Först ska vi ha styrelse- och 

beredningsgruppsmöte, sedan gemensam lunch och därefter studiebesök 
med medlemmarna. Alternativt besöksmål är Arkelstorpsviken. 

 Hövidstorp är föreslaget som ett framtida studiebesöksmål. 
 
 Mötet beslöt att ta bilagd arbetsplan för 2019. 

 
 Mötet beslöt angående vattenrådets ansökningar att medel för utvärdering 

ska ingå i ansökan,  
 
 Mötet beslöt att enkät angående fria vandringsvägar ska fyllas i kommunvis. 

Beredningsgruppen ansvarar för sammanställningen och redovisningen av 
enkäten.  

 
 Dany: angående skolprojekt i framtiden, hur vill vattenrådet arbeta med 

detta? Kunskapsförmedling? Konkret skräpplockning på stränderna? 

 Karin: vattenrådet kan kontakta NO-lärare i skolan. 
 Florence: vattenrådet kan bjuda in NO-lärarna till vattenrådets studiebesök, 

som lärarfortbildning. 
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 Det uppdrogs till beredningsgruppen att ta fram vilka NO-lärare som 

respektive kommun har. Sedan bjuder vi in dem. 
 
§11  Övriga frågor  

 - Mark o miljödomstolens mål i Olofström. Ola och Agne redogjorde för 
rättegången. Det framkom att det inte behövs skyddsport i Alltidhult, om 

man inte väljer det billigaste alternativet. Domen faller 10/9.  
 
 

§12 Nästa sammanträde 
 Tid för styrelsens- och beredningsgruppens nästa sammanträde är flyttad (på 

grund av förhinder) till måndagen den 9 september klockan 9 – 12,         
i Bromölla kommunhus, A-salen. 

 Nästkommande möte föreslås till Café Kronan i Lönnsboda, då vi därefter har 

gemensam lunch med medlemmar och inbjudna NO-lärare, med studiebesök 
i Edre ström under eftermiddagen. Datum för detta samt för alla andra 

möten med styrelsen och beredningsgruppen fram till årsstämman 2020 
kommer att beslutas den 9/9.  

 

 
§13 Avslutning 

 Ordföranden tackade alla för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 

______________________ 
Vid protokollet 

Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 
 
 

 
______________________   

Justeras     
Agne Andersson, ordförande   
 

 
 

______________________   
Justeras     
Dany Rezadosst Mårtensson   

 
 

_______________________  

Justeras 
Ola Bengtsson 


