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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

                                                                              
                                                                                   

      Foto: Brodde Almer 

 

PROTOKOLL 
 
MÖTE med STYRELSE och BEREDNINGSGRUPP 
  
 

Tid: måndagen den 11 november 2019, klockan 9:00 - 12:00   
Plats: Bromölla kommunhus, Kansli-salen. 

 
Närvarande: 
 

Styrelse 
Agne Andersson (ordförande, Osby kommun) 

Sven Almer (Ivösjöns FVF) 
Leino Svensson (Kristianstad kommun). 

 
Adjungerad 
Ulrika Hedlund (Kristianstad kommun) 

Florence Eberhardt (adjungerad sekreterare, Bromölla kommun) 
  

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

Eftersom styrelsen har fått en ny styrelsemedlem från Kristianstad 
kommun, Leino Svensson, gjordes en presentationsrunda. 

 
 
§2 Justering 

 Leino Svensson valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. 
 

 
§3 Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 
 

§4 Senaste protokoll 
Protokollet från den 9 september gicks igenom och godkändes. Angående 
brunifieringen berättade Sven om en reningsteknik där luftbubblor bildar 

spridningsbarriärer. Agne talade om att kinesisk forskning har visat att 
syrefri botten orsakar upp till tio gånger så mycket utfällning av mangan, 

aluminium med flera metaller. Leino kommer att hämta upplysningar om 
vattenrening. Agne berättade att en kommande (i år) rapport från Hola 
Lake, Immeln tar upp forskningsresultaten angående att skogsbrukets 
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metodik är mer avgörande för brunifieringen än själva skogsbruket som 

sådant. 
 

 
§5 Ekonomi 

Tillgångar för tidpunkten vid mötet är 469 648,77 kronor, från detta 

kommer sektreterarlönen att dras samt medlemsavgifter för 2019 
kommer till. 

 
 

§6 Vad händer i våra vatten? 

Laget runt talade om vad som händer i avrinningsområdet. Ulrika 
berättade om att hon har varit och träffat en grupp som startar 

vattenvårdsprojekt i Tostebergabäcken. Man vill kontrollera 
vattenkvaliteten och söka pengar från Leader för detta. Mötet var enigt 
om att det är viktigt att ta vara på lokala gruppers initiativ och stötta 

dessa. 
Agne berättade att det finns Leader-pengar för gäddfabriker och 

uppmanar till förslag på platser i avrinningsområdet för dem. Sven 
berättade om notdragningen, då vitfisk togs upp i Oppmannasjön för två 

veckor sedan, bland annat för att möjliggöra återhämtning av 
djurplanktonpopulationerna. Sven och Agne tog upp fosforproblematiken 
från gåsspillning.  

 
 

§7 Nya projekt i Rädda Immeln 
Agne talade om att det fanns tre nya förslag: - att åtgärda 
vandringshinder; - att anlägga en sedimentfälla/svämplan; - att 

återskapa en gammal sjö, Flyboda Gyl, som torrlagts genom ett rakt 
dike. Det blir troligtvis att återskapa Flyboda Gyl, som ligger 1 kilometer 

norr om Lönsboda. 
  
 

§8       Arkeltorpsviken  
Florence berättade att Skräbeåns vattenråd i oktober har sökt 150 000 

kronor för ”Prästadiket” i Arkeltorpsviken - för åtgärdsfrämjande 
aktiviteter, vilka syftar till att förbättra vattenstatusen i 
vattenförekomster som riskerar att inte nå kvalitetskravet till 2027 för 

näringsämnen www.viss.lansstyrelsen.se Det är Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjön som nu i slutet av året gett vattenråden möjlighet att 

ansöka om extra bidrag utifrån villkoren i HaVs ändringsbeslut 19-07-02. 
 
Prästadiket har identifierats som mycket problematiskt med dess höga 

fosforhalter. Pengarna söks för att anlägga en våtmark och installera ett 
kalkfilter, eftersom det inte är troligt att en våtmark själv kan hantera så 

höga koncentrationer av näringsämnen. Det är tänkt att kalkfiltret ska ha 
en efterföljande mindre sedimentationsdamm, som kontinuerligt ska 
rensas och massorna användas som jordförbättring. 

 
 

 
  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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§9       Restaurering av våtmark i Leingaryd                                                                           

Florence informerade om att en våtmark i Bromölla kommun planeras att         
restaureras i Leingaryd. Det är på Leingaryd 1:4, nordost om Levrasjön mellan 
Näsum och Bromölla, på Trolle Ljungbys fastighet. Markägaren har  beslutat att 

ta jordbruksmark ur produktion och ställa om till skogsmark. Den planerade 
våtmarken blir 3,9 hektar och området runt omkring kommer att planteras med 

ek, lind och björk med skyddszoner intill vattnet. 
 
 

§10     Samverkan för Hanöbukten  
Agne berättade att han kommer att åka till SIDA i Stockholm på ett möte med 

SIWI och SWH (Sweden International Water Institute och Swedish Water House) 
den 18 november, angående ett förslag till en paraplyorganisation över alla 
nuvarande organisationer som rör Hanöbukten. SIWIs och SWHs förslag baseras 

på en modell för vattenförvaltning med lokal och regional samverkan som 
används i andra länder. https://www.siwi.org/publications/implementing-the-

source-to-sea-approach-a-guide-for-practitioners/ 
  

Nu vill projekt Samverkan för Hanöbukten prova denna utländska modell för 
samverkan mellan olika sektorer i Hanöbuktsområdet. Det finns ingen 
motsvarighet någon annanstans i Sverige. Mötet var skeptiskt till en sådan stor 

organisation. Ulrika menade att vattenrådsstrukturen är mycket bra och väl 
fungerande och att arbetet med Hanöbukten och Hanöbuktens alla 

avrinningsområden bör utföras inom vattenråden. Mötet sammanfattade att det 
är bättre att satsa resurserna på vattenråd än att lägga resurser på ytterligare 
en organisation. Mötet visade samtidigt intresse för att ta del av hur man arbetat 

i andra länder. 
 

 
§11     Överklagan till Mark och Miljööverdomstolen  
Tre personer har lämnat överklagan till Mark och Miljödomstolen i Växjö i målet 

om Volvos skyddsport i Alltidshult. Överklagan gäller enbart ersättningsnivåer. 
Ingen har överklagat själva förslaget till skyddsport, som var det billigaste 

alternativet. Agne påpekade att fiskevårdsåtgärderna i Edre ström inte kan 
påbörjas förrän domen är klar. Mark och miljööverdomstolen tar upp ärendet om 
cirka ett år. 

 
 

§12     Bräkneåns vattenråd och Kattegatts kustvattenråd  
Skräbeåns vattenråd har fått inbjudningar från dessa organisationer, som gått ut 
till medlemmarna. Ingen vid mötet hade möjlighet att åka. 

 
 

§13     Övriga frågor 
 
13.1    Skrivelse från Ulf Svensson, CEJN AB. 

En skrivelse har inkommit till vattenrådet från Ulf Svensson, CEJN AB. Den berör 
dels Mark-och Miljödomstolens huvudförhandling i Olofström gällande utrivningen 

av regleringen av Immeln och förslaget på anläggning av skyddsport i Alltidshult. 
Dels handlar skrivelsen om uppföljning av miljömålen. Ulf Svensson undrar hur 

https://www.siwi.org/publications/implementing-the-source-to-sea-approach-a-guide-for-practitioners/
https://www.siwi.org/publications/implementing-the-source-to-sea-approach-a-guide-for-practitioners/
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uppföljningen av miljömålen ser ut i Skräbeåns avrinningsområde. Mötet 

uppdrog till Florence att kontakta Ulf. 
 

13.2    Information om möten inom Skräbeåns avrinningsområde. Två 
möten om Rädda Immeln kommer att hållas för vattenrådets medlemmar och för 
allmänheten i november – december. Det ena mötet blir på Breanäs 

konferenshotell den 4 december klockan 19.00.  
 

13.3    Muddringsrobot i vattenvårdsarbete 
Agne informerade om en muddringsrobot som han sett på ett studiebesök i 
Kalmar. Den kan användas i mindre skala i vattenvårdarbete. Cirka 0,6 hektar 

för sedimentdjup på en meter demonstrerades. Mötet konstaterade att det skulle 
bli för dyrt i Arkeltorpsviken (60 hektar med sedimentmäktighet på ca 7 meter). 

Mötet diskuterade om det vore möjligt i Ivösjön, i Näsumaviken. 
 
 

§14  Agenda januari – maj 2020. Nästkommande sammanträden, 
medlemsmöte med föredrag, studiebesök samt årsstämma  

 
1) Nästa sammanträde, för styrelsen och beredningsgruppen,            

onsdagen den 29 januari klockan 9.00 – 12.00 i Bromölla.  
 

2) Medlemsmöte, onsdagen den 26 februari kl 18.30, bl. a. Projekt 

Vattenkraftens historia, uppföljande föredrag av Johnny Karlsson, 
Olofström. 

 
3) Sammanträde samt studiebesök, för styrelsen och beredningen 

onsdagen den 18 mars klockan 9.00 – 12.00 i Lönsboda. 

Gemensam lunch. Studiebesök på eftermiddagen till visningssträckan 
för vattenvårdsåtgärder i Ekeshultsån, till den nyanlagda våtmarken i 

Hövidstorp samt till den storskaliga torvtäkten på Sejle myr. 
 

4) Årsstämma, onsdagen den 27 maj i Ivögården, på Ivön. 

Gemensam lunch och gemensamma föredrag, bl. a. SYNLABs 
recipientkontroll 2019, tillsammans med Skräbeåns 

vattenvårdsförbund. 
 

 

§15     Avslutning  
 Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 
____________________ 
Vid protokollet 

Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 
 

______________________   
Justeras     
Agne Andersson, ordförande   

 
______________________   

Justeras     
Leino Svensson   


