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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Tisdagen den 4 maj 2010 klockan 10.00 – ca 12.30.  

Plats: C4 Teknik  i Kristianstad. 
Närvarande: 
 

Agne Andersson, Osby 
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Hans-Åke Ström, Kristianstad 
Stefan Östberg, Östra Göinge 

 
Förhinder: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Eva Johansson, Olofström 

Ingvar Nilsson, Älmhult 
 
 

1. Rapportering från vattenrådets stämma den 16 april 2010 på Breanäs. 
Protokoll från stämman var ännu ej justerat.  

  
2. Arbetsplan 2010: Stämman beslutade att styrelsen, och därmed 

beredningsgruppen, skulle fortsätta att arbeta utifrån förslag till arbetsplan 

2010.  
 Beredningsgruppen föreslår att ett medlemsmöte hålls i höst, dit 

gästföreläsare från Lyckebyåns respektive Lagans vattenråd inbjudes för att 
dela sina erfarenheter med oss. Anna har redan vidtalat deras 
representanter, i samband med Vattenrådens dag i Växjö i mars. Eventuellt 

kan någon annan gäst bli aktuell (Agnes kontakt). 
 I samband med höstmötet skulle kanske Marie Eriksson från Länsstyrelsen i 

Skåne kunna visa lite mer från VISS och Vattenkartan (den nationella 
vattendatabasen och vattenkartan). 

  

 Om vi ska hålla oss till Arbetsplanen bör också åtminstone en arbetsgrupp 
bildas bland medlemmarna under 2010. 

- Hans Persson har föreslagit att LRF:s material för studiecirklar, 
Vattnets väg, används som underlag för en arbetsgrupp. 

- Agne har en idé för en vattendragsgrupp för delar av Ekeshultsån och 

Farlången. Han ska testa idén på några möten framöver och 
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återkommer. Jag kan avslöja så mycket som att det har att göra med 
överdödlighet bland älgar… 

- Stefan föreslår att vi efterlyser idéer och önskemål bland 
medlemmarna. Anna ska skicka ut en mail- och brevenkät. 

- Anna har en idé om att vi plockar ut de vattenförekomster som har 

fått otillfredställande eller måttlig statusklassificering enligt 
Vattenmyndighetens föreskrifter och fördjupar oss i dem. Vad beror 

klassningen på, kan vi föreslå åtgärder? 
- SMHI har erbjudit oss gratis rådgivning för att t ex ta fram lokala 

åtgärdsprogram eller kunskap om lokala förhållanden, genom 

modeller, mätprogram eller expertbedömningar. Ska vi nappa? I så 
fall måste vi först definiera ett område eller en grupp. 

 
Man kan få bidrag för arbetsgrupper. Ringsjöns vattenråd har t ex fått bidrag 

från länsstyrelsen till en vattendragsgrupp, som de har bildat. 
 
Enligt Arbetsplanen ska vi ägna oss åt ”Marknadsföring” och bland annat en 

hemsida. Anna har påbörjat arbetet med en sådan. Domän, 
skrabeansvattenrad.se, är registrerad, och Anna ska ta hjälp av web-

ansvarig på Bromölla kommun för att utforma sidan. Anna meddelar alla när 
sidan är mogen att besöka. Hemsidan blir vad medlemmarna gör den till! 
 

3. Kunskapsunderlaget för Skräbeåns avrinningsområde: eftersom Marie inte 
hade möjlighet att vara med oss idag heller, har vi fortfarande lite svårt att 

gå vidare här. Var och en av oss har varit inne i VISS och tittat på alla 
tillgängliga data för våra respektive vattenförekomster. Hans-Åke visar oss 
hur man från internet kan skriva ut heltäckande rapporter för varje 

vattenförekomst. Dock finns fortfarande en del luckor i klassningen. 
 Vi går även igenom alla de publicerade rapporter, som Marie har lämnat till 

oss, och som berör avrinningsområdet. Här finns mycket att börja med. Vi 
känner dock att vi behöver länsstyrelsens hjälp med att prioritera. Vi hoppas 
på att Marie kan komma nästa gång. 

  
 

4. Nästa möte i beredningsgruppen äger rum måndagen den 6 september 
2010 kl 10.00 – 12.00. Vi ska då vara i Broby kommunhus. 

  

 
4. Övrigt 

Styrelsen i vattenrådet är inbjudna att vara med på en Konferens om 
restaurering av vattendrag, som Länsstyrelsen i Skåne och HUT Skåne 
ordnar. Stefan och Anna, och eventuellt Agne ska också vara där. 

   
 

5.        Mötet avslutas!  
Tack till Kristianstads kommun och C4 Teknik för goda smörgåsar och trevlig 
möteslokal. 

 
 

 

 

Bromölla den 6 maj 2010 

 

Anna Grönlund 
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