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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 
 

                                                                              

                                                                                   
                Foto Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPPEN 

 
 

Tid: torsdag den 26 augusti klockan 10.00 – 13.00 
Plats: Bromölla kommunhus 

 
Närvarande: 

Agne Andersson, Osby kommun 
Emil Grönkvist, Östra Göinge kommun 

Florence Eberhardt, Bromölla kommun 
Karoline Mattsson, Olofströms kommun 

 

 
1) Remissyttrande Översiktsplan (ÖP) Olofströms kommun.  

Vi delade upp följande ämnesområden mellan oss, som vi förbereder till 
förslag till remissyttrande, inför nästa styrelsemöte den 15/9: 

 
Karoline: Översvämningsrisker/skyfall, Skyddade vatten. 

Agne: Vattenkraft, Vattenkvalitet. 
Emil: Besöksnäring, (fiske, kanot paddling m.m.), Dagvattenplan. 

Florence: Reningsverk (Jämshögs ARV); Vattendrag, förekomster. 
 

 
2) Motion vid årsstämman, som Beredningsgruppen ska bereda. 

Motionären yrkade på att Vattenrådet begär att Volvo återsätter de två peglarna 

på sina ursprungliga platser, där de ska vara enligt vattendomen. Vidare yrkar 

motionären att Vattenrådet frågar Länsstyrelsen efter skriftlig redovisning på 
vattenståndsförändringarna sedan 2008, då publiceringen av den offentliga 

vattenståndskurvan upphörde. 
 

Agne har pratat med Maria Nitare, Vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne. Maria Nitare 
har svarat.   
Beredningsgruppen föreslår till Skräbeåns vattenråds styrelse, att styrelsen skickar 

ett brev till Länsstyrelsen Skåne med förslagsvis följande text: 
 

”Skräbeåns vattenråd önskar dokumentationen, från åren 2008 – 2019, av 
observationer avseende tappningen av Immelnsjön - det vill säga analysen som 
ligger till grund för ställningstagandet: ”inte-påverkan-på-människor-och-miljö”, då 
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sjön sedan 2008 legat på betydligt jämnare men lägre nivå än tidigare - samt att 
Volvo fått ett föreläggande angående hanteringen av regleringen av Immeln.”  

 
 
3) Yttrande till Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av 

befintligt miljötillstånd för VCBC Olofström 
Beredningsgruppen föreslår att styrelsen lämnar följande yttrande till samrådet: 

 
”Belastningen i recipienten Holjeån är idag hög. Man har redan nu svårigheter att 
uppnå god status. Med ytterligare belastning riskerar man att inte nå målen 2027 för 

Vattenkvalitetsnormerna, vilket vi är ålagda enligt lag.  
Skräbeåns vattenråd saknar i remissunderlaget uppgifter om:  

1) Miljöpåverkan på Halen och Holjeån; 
2) huruvida man kommer att använda åvatten i sin kylprocess;  

3) redovisning av kvaliteten i in- och utvatten; 
4) redovisning av mängden processvatten och dess kvalitet.” 
 

 
4) Övrig fråga. Fria vandringsvägar. 

Agne frågade om vi gemensamt skulle vilja göra något för att fisk, ex. ål, som är en 
rödlistad art, ska kunna vandra fritt uppströms och nedströms i avrinningsområdet. 
Det finns enkla billiga lösningar. Nu är det läge att agera. Vi behöver satsa alla 

krafter för att komma till skott. Varför vänta i två år till ”Nappen”? Bättre starta 
redan nu med frågan om hur vi ska lösa ”Nappen”. Agne beskrev ett exempel på en 

fiskväg i ett tillflöde till Ätran, i närheten till Ullared. Den har en fallhöjd på 22 
meter. Där har man anlagt en finurlig, kostnadseffektiv fiskväg för 
nedströmsvandring, som visat goda resultat.  

Förslag på visioner: ”Få upp havsöring till Raslången”, ”Skapa fria vandringsvägar 
även för sikens skull och även för Immelnöringen, som idag endast är en spillra av 

den ursprungliga populationen”.  
 
Mötet beslöt att ställa sig bakom Agnes idé och visioner.  

Beredningsgruppen lämnar följande förslag till styrelsen:  
Att Skräbeåns vattenråd arrangerar ett möte och bjuder in Skräbeåns 

vattenvårdskommitté, Fiskevårds- och fiskevårdsområdesföreningar i strömmande 
vatten, Ålarvet, Ålakademin, Samverkan för Hanöbukten. På detta möte tar vi upp 
frågan angående hur vi kan skapa fria vandringsvägar för ål med flera arter. Ett 

första möte skulle kunna omfatta två representanter från organisationerna.  
Förslag på tid och plats: måndag 18 oktober klockan 14 – 16 på Bäckaskog slott 

med middag efteråt. 
 
Har styrelsen fler förslag på organisationer att bjuda in? 

 
 

 * * * 
 

Sekreterare 
Florence Eberhardt 

 
 


