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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
 
BEREDNINGSGRUPPEN 
 

 
Tid: Fredagen den 12 november 2010 klockan 10.00 – ca 12.00.  

Plats: Kommunhuset i Olofström. 
Närvarande: 
 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Anna Grönlund, Bromölla (sekr) 

Eva Johansson, Olofström 
Hans-Åke Ström, Kristianstad 

Stefan Östberg, Östra Göinge 
 
Förhinder: 

 
Agne Andersson, Osby 

Ingvar Nilsson, Älmhult  
 
 

1. Rapportering från medlemsmötet i Arkelstorp den 30 september. Nils-Erik 
Linnér från Lagans vattenråd, som skulle ha medverkat vid mötet, kommer 

att dyka upp på styrelsemötet den 26 november istället.  
  
2. Kunskapsunderlaget – Anna har försökt sammanställa data från VISS, för 

de vattenförekomster inom Skräbeåns avrinningsområde som fått 
klassningen ”Måttlig” eller ”Otillfredsställande” ekologisk status och potential. 

Dessa är främst vattendrag. Marie har även kontrollerat de sjöar som 
klassats som ”goda”. 

  

 Det är svårt att presentera materialet på ett belysande och överskådligt sätt. 
I de flesta fall (10 av 13) styrs bedömningen måttlig/otillfredsställande helt 

eller delvis av fiskstatus. I 4 av 13 fall finns näringspåverkan med i 
bedömningen, och i några fall försurning, hydromorfologi, brunfärgning och 
påväxt-kiselalger. 

 
 En sammanställning av gjorda undersökningar för 8 olika vattendrag visar att 

underlaget är bristfälligt med avseende på bottenfauna i 6 av 8 vattendrag 
och för påväxt-kiselalger och fiske i 4 av 8 vattendrag. Med avseende på 
hydromorfologi saknas kunskap i 8 av 8 vattendrag. 
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 Även för de vattenförekomster som klassats med god status är underlaget 
bristfälligt och bedömningar har för flera parametrar inte kunnat göras. 

 
 Marie berättar att mer data finns för bottenfauna och kiselalger, och skall 

tillföras databasen, så att åtminstone dessa parametrar blir mer kompletta. 

  
 Kan medlemmarna hjälpa till med kunskapsinsamling? En utbildning i 

hydromorfologi, och hur man läser av vattendrag kanske vore något. 
  
 För att förenkla presentationen av avrinningsområdet behövs en karta, som 

vattenrådet har rätt att använda, publicera och redigera. Marie ska 
undersöka om länsstyrelsen kan hjälpa till med detta. 

 
 Anna ska undersöka och sammanställa tillgängligt studiematerial, som 

vattenrådet kan använda sig av. 
 
 En form av kunskapsunderlag är historiskt material i form av foton, skrifter 

och andra dokument, som har anknytning till vatten inom området. 
Beredningsgruppens medlemmar ska leta efter sådant i respektive 

kommuner. Det som finns bör scannas in.  
 Vi ska även efterlysa detta bland vattenrådets medlemmar. Anna skickar ut 

efterlysning. 

 
 De rapporter och biotopkarteringar som länsstyrelsen har publicerat finns 

färdiga att länka till hemsidan. Länsstyrelsen har en del opublicerat material, 
där rapport saknas. Kan studenter göra detta, som examensjobb? Marie 
undersöker. Ivösjökommittén har anlitat flera studenter vid Lunds 

universitet, genom Lars Collvins försorg.  
 

  

3. Referensgrupp Immeln – rapport från det första mötet i den nya 

arbetsgruppen. Gruppen ska träffas igen i början av 2011. Ett förslag till 
Immelngruppen är att samarbeta med Skogsstyrelsen angående 
skogsdikning, och att lägga igen sådana diken som inte längre behövs. 

 Tips från Marie, Naturvårdsverkets handbok i Markavvattning och rensning 
samt Världsnaturfondens Handbok i restaurering av flodpärlmusselvatten, se 

länk:  
 http://www.wwf.se/vrt-arbete/publikationer/vtmarkerstvatten/1129307-

publikationer-fr-nedladdning-vtmarker-och-stvatten 

 
4. Tema – styrelsen – styrelsen har önskat sig kompetenshöjning, och gärna 

olika teman för sammanträdena. Flera förslag finns, såsom hydromorfologi, 
grundvatten och enskilda avlopp. Styrelsen har även föreslagit 
vattendragsvandring, längs med Skräbeån kanske vore lämpligt. 

 
5. Hemsidan – Anna lägger kontinuerligt in alla vattenrådets handlingar på 

www.skrabeansvattenrad.se   
 Den ska fyllas på med fler bilder och länkar. Ofta krävs förbehandling av 

bilder och det tar lite tid. 

 Viktigt är att få in en bra karta, se ovan punkt 2 (Marie). 
 

6. Verksamhetsplan – det är snart dags att revidera verksamhetsplanen. 
Gruppen tittar igenom Arbetsplan 2010, och det krävs förmodligen inga stora 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/publikationer/vtmarkerstvatten/1129307-publikationer-fr-nedladdning-vtmarker-och-stvatten
http://www.wwf.se/vrt-arbete/publikationer/vtmarkerstvatten/1129307-publikationer-fr-nedladdning-vtmarker-och-stvatten
http://www.skrabeansvattenrad.se/
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förändringar. Några vattendragsvandringar och utbildningar för 
medlemmarna bör planeras, och Marie väljer ut några bra sträckor. 

 Vi bör även sätta samman ett material att kunna visa upp på mässor och 
möten, som gör reklam för och informerar om Skräbeåns vattenråd. 
Workshop för allmänheten känns ännu lite tidigt under 2011. Anna ser över 

befintlig plan och kommer med förslag.  
 

7. Nästa möte - i beredningsgruppen äger rum torsdagen den 27 januari kl 10 
i Bromölla kommunhus, kansliets sammanträdesrum. 

 

8. Övrigt – inga övriga frågor.  
 

9.        Mötet avslutas!  
Tack till Olofströms kommun för goda smörgåsar och en inbjudande 

möteslokal. 
 
 

 

 

Bromölla den 18 november 2010 

 

Anna Grönlund 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 


