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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 
 

                                                                           
                                                                                   

    Foto: Brodde Almer 

MINNESANTECKNINGAR 
 
MEDLEMSMÖTE 
 
Tid: Onsdagen den 5 oktober 2016 klockan 18:30 – 21:00 

Plats: Sessionssalen, Bromölla kommun 
 
 

Ordföranden hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Fredrik 
Holmberg från ALcontrol. 

 
Fredrik berättade om recipientkontrollen i Skräbeåns avrinningsområde. 

Sedan diskuterades olika företeelser och problem: 

– Miljögifter kan ha en påverkan på bottenfaunan. 
– Bekämpningsmedel kan påverka zooplankton. 

– Miljögifter kan ge skaldeformation hos kiselalger. 
– Utflödet från Ivösjön regleras i skansbron. 

– Enligt Ola Petterson, Stora Enso, är minitappningen 1 m3/s förbi Stora 
Ensos vattenintag vilket innebär en verklig minitappning på 3,5-3,7 

m3/s. Genomsnittlig tappning ligger på 8 m3/s. 
– Det finns en pegel i Ivösjön för nivåmätning och en flödesmätning vid 

Bromölla reningsverk. 
– Fritt aluminium i vattnet kväver fiskyngel. 

– Toppar i vattenfärg kan ses vart 7:e år, El Ninõ? 
– Gösen gynnas av det mörkare/brunare vattnet. 

– Det finns flodkräfta i de övre delarna av Vilshultsån. 
– Vandringshinder i Vilshultsån/Snöflebodaån och Holjeåns huvudfåra. 

– Enligt vattendirektivet ansvarar Sverige som nation för att åtgärder 

görs för att förbättra vattenkvaliteten. 
– Övergödningen och igenväxningen i Arkelstorpsviken, Oppmannasjön. 

o Undersökning av problem genom provtagning på vatten och 
sediment. 

o Påväxtmaterial kan fungera som passivprovtagare. 
o Eventuell intern belastning av fosfor.  

 Mät differenser mellan in- och utflöde 
 Fastlägg fosfor i sedimentet med hjälp av aluminium 

 Muddra bort sediment 
 

 
Fredrik Holmberg fick applåder och blommor. Ordföranden tackade för visat 

intresse och sedan bjöd vattenrådet på smörgåstårta. 
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Närvarande: 
Stig Johansson (ordf, Bromölla kommun) 

Frederik Treschow (kassör, Karsholms gods AB) 
Ove Ohlson (Oppmanna sjösänkningsbolag) 

Thomas Wildt-Persson (LRF Bromölla) 

Magnus Björkhem (Ivösjökommittén) 
Ola Petersson (ers, Stora Enso AB) 

Ulf Holmén (ers, Östra Göinge kommun) 
Catarina Welin (adj.sekr, Bromölla kommun) 

Marie Eriksson (Länsstyrelsen i Skåne län) 

Eva Johansson (Olofströms kommun) 

Ulrika Hedlund (Kristianstad kommun) 

Conny Svensson (Skräbeåns vattenvårdskommitté) 

Ulf Svensson (CEJN AB) 

Hans Persson (LRF Kristianstad o Oppmannasjöns fiskevårdsområde) 

Jan Berglund (Siggaboda Damm) 

Jonas Engzell (privat) 

Fredrik Holmberg (föreläsare, ALcontrol AB) 

 

 


