
2021-09-15 

Sida 1 av 3  
 

 

 

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

                                                                              
                                                                                   

      Foto: Brodde Almer 

 

PROTOKOLL 
 
STYRELSE- och BEREDNINGSGRUPPSMÖTE 
  

 
Tid: onsdagen den 15 september 2021 klockan 14.00 – 16.30. 

Plats: Bromölla kommunhus. 
 
Närvarande: 

Magnus Björkhem, kassör, Ivösjökommittén 
Agne Andersson, Osby kommun 

Ola Bengtsson, politiker Olofströms kommun 
Marina Johansson Södra skog 
Kim Berndt, Länsstyrelsen Skåne 

Anna Grönlund, Beredningsgruppen, Kristianstad kommun 
Emil Grönkvist, Beredningsgruppen, Östra Göinge kommun 

Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare och Beredningsgruppen 
 
 

§ 1 Inledning 
 Agne valdes till mötesordförande och hälsade alla välkomna samt förklarade 

mötet öppnat.  
 
§ 2 Justering 

 Emil Grönkvist valdes till att, jämte mötesordförande, justera protokollet. 
 

§ 3 Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 4 Senaste protokoll 
 Protokollet från det senaste styrelsemötet 2021-06-09 gicks igenom och 

godkändes, efter att följande punkter togs upp:  
  

 §4 - Mötet uppdrog till ordförande Leino att skriva till Kommunstyrelsen i 
Bromölla kommun och fråga hur kommunen tänker lösa sina åtaganden för 
Skräbeåns vattenråd angående sekreterartjänsten, som även omfattar 

ekonomins administration och firmatecknare.  
 

 § 9.1 – se nedan under § 6.  
 
 

§ 5  Ekonomi 
 Tillgångarna är 511. 901 kronor.  
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§ 6 Från Beredningsgruppen till styrelsen: Motion från årsstämman 
”Klarläggande av stor påverkan”  

 Volvos har, enligt vattendomen, skyldighet att hålla två peglar (Breanäs och 
Immeln) tillgängliga för allmänheten, så att alla ska kunna följa 
vattenståndsförändringarna. Vattendoms-peglarna har inte funnits på plats 

på 20 år. Motionen yrkar på att Skräbeåns vattenråd begär att Volvo 
återsätter de två peglarna på sina ursprungliga platser, där de ska vara 

enligt vattendomen. Vidare yrkar motionen att vattenrådet frågar 
Länsstyrelsen efter skriftlig redovisning på vattenståndsförändringarna sedan 
2007, då publiceringen av den offentliga vattenståndskurvan upphörde. 

 
 Maria Nitare, Vattenenheten Länsstyrelsen Skåne, har informerat vattenrådet 

om att Volvos reglering av Immeln nu finns tillgänglig för allmänheten. 
 Frågan kvarstår: Vad har hänt med peglarna?  
 Mötet uppdrog till Kim att undersöka vad Länsstyrelsen gör för att Volvo ska 

sätta upp peglarna och när peglarna beräknas bli uppsatta.  
 

 
§ 7  Från Beredningsgruppen till Arbetsutskottet: Samråd enligt 

miljöbalken inför ansökan om ändring av befintligt miljötillstånd för 

VCBC, Olofström. 
Beredningsgruppens förslag till yttrande skickades till vattenrådets arbets-

utskott, eftersom svarstiden gick ut den 2 september. Arbetsutskottet god-
kände förslaget. Samrådsyttrandet finns på https://skrabeansvattenrad.se 
under Aktuellt > Senaste nytt. 

 
 

§ 8 Från Beredningsgruppen till styrelsen: förslag på synpunkter till 
samråd angående Översiktsplan för Olofströms kommun. 

Beredningsgruppen har tittat på följande ämnen avseende vatten i det nya 
förslaget till översiktsplan för Olofströms kommun: 
Översvämningsrisker/skyfall; Skyddade vatten; Vattenkraft; Vattenkvalitet; 

Besöksnäring (fiske, kanot paddling m.m.); Dagvattenplan; Reningsverket 
Jämshögs ARV; Vattendrag och förekomster av enskilda avlopp. 

Beredningsgruppen presenterade förslag på synpunkter till samrådet för 
styrelsen. Mötet beslöt att Florence ska sammanställa ett utkast till yttrande 
och skicka ut förslaget till styrelsen och beredningsgruppen. Sista 

svarsdatum till Olofströms kommun är 31 oktober.  
 

 
§ 9      Från Beredningsgruppen: Förslag på möte om fria vandringsvägar  

Beredningsgruppen föreslår att Skräbeåns vattenråd tillsammans med 

Skräbeåns vattenvårdskommitté arrangerar ett möte om fria vandringsvägar, 
den 18 oktober klockan 14 – 16 med middag efteråt, exempelvis på 

Bäckaskog Slott. Till mötet bjuds medlemsorganisationerna in tillsammans 
med Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Blekinge. Särskilt ålen är det 
angeläget att göra åtgärder för, både för uppströms- och nedströmsvandring. 

Styrelsen godkände förslaget och gav i uppdrag till Florence att kontakta 
vattenvårdsförbundet. 

           
§ 10    Laget runt – Vad händer i våra vatten?  

Denna punkt bordlades på grund av tidsbrist. 

   
 

 

https://skrabeansvattenrad.se/
https://skrabeansvattenrad.se/
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§ 11 Studiebesök 
Mötet diskuterade lokaler till höstens studiebesök. Mötet beslöt att göra 

studiebesöket på tre platser: 
➢ Utloppet från Hallsjön, som är en kilometer lång åfåra, vilken behöver 

återställas till sin naturliga ursprungsmiljö; 

➢ Baggebroströmmen, där studier görs på platser för återställningsprojekt;  
➢ Området för den planerade skyddsporten i Alltidshult.  

Studiebesöket genomförs efter ett möte, som ska hållas angående 
utformningen av utskovet, med konsulten Anders Eklöv och Länsstyrelserna i 
Skåne och Blekinge. Mötet valde Florence som representant från vattenrådet 

på detta möte. Datum för studiebesöket beslutas när mötesdatum är spikat. 
 

 
§ 12 Övriga frågor/information 
 

12:1 Fynd i Immeln av cyanobakterien Oscillatoria limosa,  
 informerade Agne om. Den innehåller ett nervgift, vilket allvarligt har skadat 

hundar den senaste tiden.  
 
12:2 Våtmarksråd, Länsstyrelsen Skåne 

 Våtmarksrådet i Skåne har varit vilande ett antal år och startas nu upp igen. 
På mötet den 8 oktober blir det erfarenhetsutbyte mellan 

avrinningsområdena; information om LONA, LOVA och 
Landsbygdsprogrammet samt gruppdiskussioner om: 

• Åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen – hur kan vi arbeta med det systematiskt? 

• Hur kan vi jobba bättre tillsammans, vi vill gärna ha feedback från er! Var är flaskhalsarna? Var finns 
problem? 

• Vad önskar ni av Länsstyrelsen i rollen som regional samordnare? Har ni åtgärdssamordnare ett 
fungerande nätverk? Vad behöver ni hjälp med eller vad för underlagsmaterial har ni behov av? 

• Får vi rätt åtgärder på rätt plats? Hur får vi med markägarna på rätt plats? 
• GIS verktyg för att hitta åtgärdsplatser med helhetssyn på hela avrinningsområdet – finns det intresse, 

behov för det?  
• Bevattningsdammar. Problem med dessa? 

 
12:3 Våtmarks-webbinarier, Naturvårdsverket 
 Serien med Våtmarkswebbinarier fortsätter på måndagar under andra halvan 

av september och i oktober:  
  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/Varfor-ar-

vatmark-sa-viktiga-Kunskapshojande-webbinarier-ska-ge-svar/ 
 

  
§ 13 Nästa sammanträde 
 Mötet beslöt att ha nästa styrelse- och beredningsgruppssammanträde 

tisdagen den 23 november klockan 9 – 12, i Bromölla kommunhus. 
 

 
§ 14 Avslutning 
 Ordföranden tackade alla för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

 
______________________  ______________________  

Vid protokollet   Justeras 
Florence Eberhardt, sekreterare  Agne Andersson, mötesordförande 
 

______________________ 
Justeras 

Emil Grönkvist 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/Varfor-ar-vatmark-sa-viktiga-Kunskapshojande-webbinarier-ska-ge-svar/
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