
 

 

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
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PROTOKOLL 
 
MÖTE med STYRELSE och BEREDNINGSGRUPP 
  
 

Tid: onsdagen den 30 september 2020, klockan 13.00 -16.00   
Plats: Bromölla kommunhus. 

 
Närvarande:  
 
Styrelse 
Agne Andersson (ordförande, Osby kommun) 
Magnus Björkhem (kassör, Ivösjökommittén) 
Leino Svensson (Kristianstad kommun) 
Mats Blissing (LRF Bromölla) 
Ola Bengtsson (Olofströms kommun)  
Ola Petersson (ers, Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk) 
 
Adjungerad 
Florence Eberhardt (adjungerad sekreterare, Bromölla kommun) 
Kim Berndt (Länsstyrelsen i Skåne län) 
Ulrika Hedlund (Kristianstad kommun) 

 

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

 
§ 2 Justering 

 Magnus Björkhem valdes till att, jämte ordförande, justera protokollet. 
 
 

§ 3 Dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 
 
§ 4 Senaste protokoll  

Det senaste protokollet från 29 januari 2020 gicks igenom, godkändes. 
Agne informerade om: 

- att under § 6 ”Vad händer i våra vatten” (sid 2) att Mark och 
Miljödomstolens beslut istället väntas komma i februari 2021. 
 

- att under § 13:2 ”Älmhults kommun – beredningsgruppen”, hade Agne 
pratat med Cecilia och hennes chef, vilka meddelar att de just nu inte har 

personalresurser för att vara aktiva inom Skräbeåns vattenråd. De vill 
emellertid fortsätta att vara medlemmar och fortlöpande få information.  



§ 5 Ekonomi 

Tillgångarna för tidpunkten vid mötet är 1 082 527 kronor. I dessa ingår 
extra bidrag från Vattenmyndigheten à 400 000 kronor till 

våtmarksprojekt Spegelvik samt projektbidrag à 150 000 kronor till 
Prästadiket – båda projekten i Arkelstorpsviken norr om Oppmannasjön. 
Verksamhetsstöd för sekreterar- och kassörstjänster för 2020 kommer 

att debiteras i december (ca 100 000 kronor). 
 

 
§ 6 Vad händer i våra vatten? 

Laget runt redogjorde för vad som händer i våra vatten.  

 
Magnus visade projektrapporten från Arkelstorpsviken: 

https://www.sjoriketskane.se/arkelstorpsviken/resultat-och-rapporter/ 
 
Flera styrelsemedlemmar uttryckte sig mycket positivt över Volvos 

”utomordentligt väl skötta tappning under 2020”. ”Detta år har det skötts 
bättre än under alla år på hela 2000-talet”. Volvo har hållit jämn 

vattennivå och vattenstånden i Immeln och Ivösjön är bra. 
 

Ola Bengtsson rapporterade om algblomningen i Halen och beskrev att 
hela området varit påverkat men är nu normalt igen. 
 

Kim talade om att det partiella vandringshindret i Skräbeån vid Collins 
mölla nu är åtgärdat genom en upptröskling, där utskoven ska vara 

öppna. 
 
Mats berättade att Blisstorpssjöns utlopp i Blisstorpskanalen är igenväxt. 

Detta orsakar översvämningar på betesmarkerna uppströms.  
Mötet beslöt att Mats tar kontakt med limnolog Henrik Kylin angående 

råd om åtgärder. Under mötets diskussion framkom att även om 
markägaren är ekonomiskt ansvarig för denna igenväxt, så skulle 
Skräbeåns vattenråd kunna hjälpa till. 

 

 
§ 7 Inför årsstämman. Revisorernas berättelse visades. Kallelse och 

sändlista gicks igenom. 
Angående färjetrafiken från Barum till Ivön: Färjan går var 20:e minut 
och resan tar 7 minuter. Den är avgiftsfri. För att vara på Ivögården 

klockan 9.30 behöver man ta färjan senast klockan 9.00. (eller kl. 8.40) 
https://www.trafikverket.se/contentassets/b19f1870851e4307890e24ca1

36ebd53/ivoleden_utg6_2020_w.pdf 
 
 

7:1  Budget – utkastet till stämman godkändes av styrelsen. 
7:2  Verksamhetsplan - utkastet till stämman godkändes av styrelsen. 

7:3  Långsiktsplan – Mötet beslöt att ge i uppdrag till Beredningsgruppen att 
ta fram en mer detaljerad Långsiktsplan till stämman. 
Beredningsgruppens möte blir tisdagen den 27 oktober klockan 9.00 – 

12.00 i Bromölla. Sammankallande är Florence, som också med glädje tar 
emot synpunkter och förslag till Långsiktsplanen inför mötet. 

 

https://www.sjoriketskane.se/arkelstorpsviken/resultat-och-rapporter/
https://www.trafikverket.se/contentassets/b19f1870851e4307890e24ca136ebd53/ivoleden_utg6_2020_w.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/b19f1870851e4307890e24ca136ebd53/ivoleden_utg6_2020_w.pdf


 

§ 8      Avstämning angående projekt för vattenåtgärder 
 

8:1  Arkelstorpsviken. Ulrika berättade att hennes kollegor, i Kristianstads 
kommun, med handinstrument skannat fosforhalter i dräneringsbrunnar 
uppströms det mest kontaminerade diket. Man har identifierat och 

dokumenterat att ett biflöde till det större diket, hade högre fosforhalter. 
 

 Kontrakt mellan Skräbeåns vattenråd och fastighetsägarna till 
mynningsområdet av Prästadiket (anläggning av liten sedimentdamm och 
översilning genom skogen) och till projektområdet i Spegelvik 

(anläggning av våtmark i avvecklad fruktodling) skrevs i juni. 
Naturvårdsingenjörerna arbetar med dikningsföretagen och vi väntar på 

besked från Mark och Miljödomstolen. Naturvårdsingenjörerna är positiva 
till att åtgärderna kommer att genomföras hösten 2020. 

 

 
8:2 Flyboda. Här finns en kilometer lång kanal, som projektet vill 

återmeandra och göra svämplan i kurvorna. Fiskevårdsåtgärder planeras 
också. Upphandling har skett fram till projektering. Åtgärder görs 

sommaren 2021. Man planerar att inom projektet testa biokolets 
klarningseffekter på brunifierat vatten. Igår anlades provyta för detta. 

 

 
§ 9 Remiss - vägledning om samverkan inför omprövning av 

vattenkraftverk för moderna miljövillkor  
I samband med regeringens beslut den 25 juni 2020 om den nationella 
planen för omprövning av vattenkraftverk infördes bestämmelser i 

förordning (1998:1388) om vattenverksamheter som anger att 
länsstyrelsen ska samverka med verksamhetsutövarna kring det underlag 

som behövs för att säkerställa en effektiv prövning.  
Bestämmelserna om samverkan träder ikraft den 1 september 2020.  
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag på vägledning om 

denna samverkan.  
Vägledningen kommer att publiceras som en webbvägledning.  

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av remissvar senast den 30 
november 2020. Remisstiden är relativt lång varför ingen förlängning 
av remisstiden kommer att medges. 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-
vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-

miljovillkor/samverkan-infor-provning.html 
 
Mötet beslöt att ge Beredningsgruppen i uppdrag att titta på remissen. 

 
 

§ 10    Regeringspropositionen angående myrmarker  
Återvätning av torrlagda våtmarker finns det i framtiden kanske 
möjlighet att söka medel för. Förslag är framtaget på 500 miljoner kronor 

för tre år. Beslut väntas inom kort. Forskning har dokumenterat att lika 
mycket koldioxid läcker ut från torrlagda våtmarker som hela bilindustrin 

står för. 
 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/samverkan-infor-provning.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/samverkan-infor-provning.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/samverkan-infor-provning.html


§ 11    Övriga frågor 

 
11:1 Samverkan för Hanöbukten  

 Agne och Florence har haft en dialog med Samverkan för Hanöbukten och 
informerade mötet om detta. Mötet beslöt att välkomna Samverkan för 
Hanöbukten att lämna in en ansökan om medlemskap till Skräbeåns 

vattenråd. 
 

  11:2 LONA och LOVA 
 Kim påminde om att sista datum för att söka LONA- och LOVA-bidrag är 

den 1 december. 

 
11:3  Utlysning extra bidrag för samrådsmöten 

 Ulrika tog upp Vattenmyndighetens utlysning av extra bidrag för 
samrådsmöten. Mötet beslöt att ge beredningsgruppen i uppdrag att titta 
på detta. 

 
 

§ 12    Nästa sammanträde 
 

12:1    Årsstämma, onsdag 4 november klockan 9.30 – 12.00 samt 
konstituerande styrelsemöte samma dag, direkt efter stämman, 
Ivögården på Ivön. 

 
12:2    Styrelsens- och beredningsgruppens möte, onsdag 9 december  

 klockan 9.00 - 12.00 med avslutande julbord. Mötet beslöt att ge Agne i 
uppdrag att undersöka möjligheterna för detta på Breanäs hotell. 

 

 
12:3  Styrelsens- och beredningsgruppens möte, onsdag 27 januari,  

  klockan 9.00 - 12.00, Bromölla kommunhus. 
 
 

§ 13    Avslutning  
 Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

____________________ 
Vid protokollet 

Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare 
 
 

______________________   
Justeras     

Agne Andersson, ordförande 
   
 

______________________   
Justeras     

Magnus Björkhem, kassör   
 


