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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 
 
                                                                              
                                                                                   

      Foto: Brodde Almer 
 
PROTOKOLL 
 
Möte med styrelsen och beredningsgruppen  
  
 
Tid: onsdagen den 14 april 2021 klockan 10 - 12 
Plats: digitalt 
 
Närvarande: 
Agne Andersson, ordförande, Osby kommun 
Anna Grönlund, beredningsgruppen, Kristianstad kommun 
Emil Grönkvist, beredningsgruppen, Östra Göinge och Osby kommuner 
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare, Bromölla kommun 
Frederik Treschow, Karsholms gods AB 
Leino Svensson, politiker Kristianstad kommun 
Magnus Björkhem, kassör, Ivösjökommittén 
Marina Johansson Södra skog 
Ola Bengtsson, politiker Olofströms kommun 
 
  
 
§1 Inledning 
 Ordföranden välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Justering 
 Leino Svensson valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. 
 
§3 Dagordning 

Dagordningen godkändes.  
 
§4 Senaste protokoll 
 Det senaste protokollet från mötet med styrelsen och beredningsgruppen 

2020-11-18 gicks igenom. Beslöt att Florence kontaktar Sven Almer och ber 
honom utveckla sin fråga angående peglar i Holjeån. Sven berättar att han 
skulle vilja att man behåller peglarna i Holjeån med syftet att bibehålla 
bättre kontroll på flödet från Snöflebodaån m.fl. vattendrag. Detta för att 
kunna göra flödesberäkningar. Sven menar att SYNLAB skulle kunna läsa av 
peglarna när SYNLAB passerar under arbetet med recipientkontrollen. Sven 
undrar om det finns intresse inom Skräbeåns vattenråd för att behålla 
peglarna i Holjeån. Beslöt att vattenrådet skriver till Olofströms kommun om 
denna fråga. 

 Därefter lades protokollet till handlingarna. 
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§5  Ekonomi 
 Tillgångarna är 885 612 kronor. 
 
§6  Laget runt: Vad händer i våra vatten? 
 Frederik – Reduktionsfisket har påbörjats i Oppmannasjön av ”Klara Vatten”. 

Ove Ohlsson hälsar att han redan sett förbättrat resultat med klarare vatten. 
 Agne – visade bild och berättade att det har skett en olycka med utsläpp av 

kalk från kalkdoserare i Duvhult, efter myrarna. 
 Ola B. – varit på möte angående Nationella planen för vattenkraft med 

Länsstyrelsen och Miljöfonden. Inom Skräbeåns avrinningsområde behövs 
det fria vandringsvägar förbi vattenkraftverken vid ”Södra Sund” och ”Södra 
Volvo fabriken”. Ambitionen är att hitta lösningar för fria vandringsvägar. 

 Florence – föreslog att vattenrådet ordnar studiebesök till kraftverken¹, med 
betoning på de verk som behöver fria vandringsvägar, tillsammans med 
kraftverksägarna, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt 
Vattenmyndigheterna. Förslaget bifölls av mötet. Beslöt att låta Florence 
undersöka möjligheterna för studiebesöket och förbereda inbjudningar, 
eventuellt i september, till när pandemin har blåst över. 

 
 ¹ förutom ovanstående kraftverk finns de övriga kraftverken inom avrinningsområdet i Holjeån 

vid Gonarp; i Skälmershult; i Siggaboda och i Ekeshultsån.  
 
 Florence - det har gjorts en skötselplan för kommunal mark vid Skräbeåns 

huvudfåra. 
 Agne – det pågår projekt om biokol i Ekeshultsån inom Projekt Rädda 

Immeln, i syfte att höja pH snabbt och högt, med nytta i vatten intill hyggen, 
för att järn inte ska lakas ut. 

 Agne – i Ekeshultsån ska 2:a delen återmeandras. Arbetet är ute på 
upphandling. Start tidigast 15 maj. 

 Agne – Andreas Jezek ska eventuellt låta reduktionsfiska även själva 
Arkelstorpsviken. 
Anna – Kristianstad kommun har deltidsanställt Jessika Rasmussen, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör, för att jobba med miljöfrågorna specifikt i 
Arkelstorpsviken året ut. 
Magnus – Ålakademin är finansiär till projekt i Vattenriket som ska utreda 
vad man kan göra för att lösa utlakningen av järn och aluminium från 
dränerade torvjordar. Studiebesök ska göras till Danmark om detta. 

  
 
§7 Inför årsstämman 21 maj 
 Styrelsen och beredningsgruppen arbetade fram en budget och 

verksamhetsplan. Föredragningslista för stämman gicks igenom samt 
programmet med gemensamma punkter med Skräbeåns 
vattenvårdskommitté:  
 årsrapport från SYNLAB samt  
 föredrag om läkemedelsrester av professor Erland Björklund. 
 
Agne meddelade att han inte kan vara kvar som ordförande i vattenrådet på 
grund av att cheferna i Osby kommun beslutat att Agne ska göra andra 
arbetsuppgifter inom kommunen. Agne kan emellertid vara kvar som 
ledamot i styrelsen, vilket mötet uppskattade och menade att han blir ett 
mycket gott stöd för den kommande ordföranden. Valberedningen var 
inbjuden till dagens möte men kunde inte närvara. Valberedningen har 
meddelat att man ännu inte har förslag på kandidat för ordförandeposten. 
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§8 Övriga frågor 
8.1. Falska fakturor. Magnus och Agne berättade att Magnus, i egenskap av 

kassör, fått mail undertecknade av ordförande Agne - med uppmaning att 
betala fakturor. Agne har aldrig skickat sådana uppmaningar. Magnus har 
svarat att ekonomin sköts genom Bromölla kommun. Magnus har polisanmält 
händelserna. 

 
8.2. Samrådsmöten angående Åtgärdsprogram för nästa 6-års cykel. 
 Emil berättade att vattenrådet sökt och fått medel för detta från 

Vattenmyndigheten men på grund av pandemin har vi inte kunnat använda 
pengarna. Beslöt att Florence frågar Vattenmyndigheten om Vattenrådet kan 
använda medlen till andra liknande syften eller ska betala tillbaka dem.  

 
§9 Nästa sammanträde 
 Mötet beslöt att inte bestämma nytt sammanträde, eftersom det nästa gång 

är årsstämma. 
 
§10 Avslutning 
 Ordföranden tackade mötesdeltagarna för stort intresse samt förklarade det 

digitala mötet avslutat. 
 
 
 
 
______________________ 
Vid protokollet 
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 
 
 
 
______________________   
Justeras     
Agne Andersson, ordförande   
 
 
 
______________________   
Justeras     
Leino Svensson 
   
 
 
  
 


