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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 
 

                                                                              

                                                                                   
                Foto Brodde Almer 

 

MINNESANTECKNINGAR 
BEREDNINGSGRUPPEN 

 
 

Tid: tisdag den 27 oktober klockan 9.00 – 12.00 
Plats: Vita Huset, Bromölla 

 
Närvarande: 

Agne Andersson, Osby kommun 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun 

Emil Grönkvist, Östra Göinge kommun 
Florence Eberhardt, Bromölla kommun 

 

Öjvind Hatt, Olofströms kommun, skickade information via mail. 
 

 
 

Styrelsen hade vid styrelsemötet 2020-09-30 gett Beredningsgruppen 
följande ämnen att behandla: 

 
 

1. Långsiktsprogram.  
 

 
Samverkan/Grupparbeten 

 
Nya arbetsgrupper bildas efter behov och intresse. 

 

 
Marknadsföring 

 
- Pressmeddelande vid aktiviteter skickas till pressen och läggs ut på 

hemsidan.  
- Medverkan vid mässor, utställningar, vattendagar, byamöten m.m. 

- Besök på skolor och arbetsplatser. 
- Platser av intresse i avrinningsområdet läggs på en gemensam karta. 
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Studiebesök. Föreläsningar 

 
Utbildningsinsats planeras med föreläsningar och studiebesök för att öka 

kunskapsnivån om ekosystemen i vatten. Bidrag finns att söka. 
 

Studiebesöken läggs i första hand inom avrinningsområdet. De närmaste tre 

åren planerar vi att ha studiebesök vid två tillfällen per år. Våra olika 
kommuner föreslås vara ”värdkommun” för varsitt studiebesök. Önskemål 

från Beredningsgruppen är att ha det första studiebesöket i Olofströms 
kommun, på Odasjöslätt. Detta föreslås eftersom där just nu pågår ett arbete 

med att återställa åsträckning samt att restaurera översilningsängar och 
våtmarker. Florence kontaktar Katarina Mattsson, Olofströms kommun och 

Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna och frågar om det går att få 
guidning där den 9 december, på eftermiddagen efter nästa styrelsemöte. 

 
Medlemsmöten med föreläsningar anordnas återkommande. 

 
 

Åtgärdsförslag 
 

Listan med förslag till åtgärder i avrinningsområdet aktualiseras efterhand. 

 
Riskkarta över framtida hot. Riskkartan visar: risk för försämring av 

vattenkvalitet; översvämning; ekosystemförändring. Syftet med kartan är att 
kunna bevaka möjligheterna till god status på vattenförekomsterna i 

avrinningsområdet. Vi vill kunna se om vi uppnår kravet på god status. 
Önskvärt är att kommunerna lägger in riskkartans uppgifter i ett GIS-skikt. 

 
Beredningsgruppen menar att ett sådant GIS-skikt vore mycket värdefullt – 

och hoppas att det går att genomföra på sikt, så att uppgifterna blir mer 
tillgängliga än de är i VISS idag.  

 
 

2. Remiss ”Vägledning om samverkan inför omprövning av 
vattenkraftverk för moderna miljövillkor” 

 

Eftersom den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk är 
överklagad till EU-domstolen, tog vi inte upp remissen på mötet. 

 
 

3. Utlysning av extra bidrag för samrådsmöten 
 

Beredningsgruppen beslöt att Emil skriver och skickar in denna ansökan till 
Vattenmyndigheten. Florence sänder organisationsnummer och bankgiro till 

Emil. Vi söker 30 000 kronor för två samrådsmöten, ett i den övre delen i 
avrinningsområdet samt ett möte i den nedre delen i avrinningsområdet. Vi 
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kommer att låna den erbjudna powerpointpresentationen till mötena och 
även ha gruppdiskussioner, sammanställningar och redovisningar av 

resultaten. 
 

4. Ansökan till LONA projekt - inventering av invasiva arter som 
riskerar att spridas via vatten 

 

Beredningsgruppen kom fram till att styrelsens förslag, angående att 
vattenrådet ska söka LONA-medel för att inventera och ta bort invasiva arter 

längs vattendragens stränder i alla våra 8 kommuner, är genomförbart 2021.  
 

Vi ska söka medel för att inventera de två invasiva arterna jättebjörnloka och 
jättebalsamin. De är med på EU-listan. Därför är det juridiskt bindande för 

kommunerna i Skräbeåns avrinningsområde att ta hand om dem. Varför vi 
inte gör det i år, beror på att kommunerna behöver längre förberedelse- och 

samordningstid än det finns utrymme för fram till den 1 december (som är 
sista ansökningsdag i år). Projektet ska också vara kunskapshöjande, i dialog 

med markägare och med information till allmänheten. 
 

 
5. Utförda projekt 

 

Beredningsgruppen betonar att det är viktigt att vi sammanställer utförda 
projekt i avrinningsområdet. Syftet med sammanställningen är: 

 att ha kunskapen om de gamla projekten som grund för ansökningar 
om medel till nya vattenvårdsprojekt;  

 att underlätta prioritering av vilka åtgärder som är mest akuta; 
 att göra uppföljningar av projekten: ”Har de gjort någon nytta?” 

 
Florence gör ett utkast på sammanställningstabell, som Beredningsgruppen 

tittar på. När den är klar skickar Florence den till de adjungerade 
tjänstemännen i de åtta kommunerna, för att fylla i.  

 
 

6. Övrigt 
 

Öjvind Hatt informerade via mail: ”angående vattendomen rörande 

regleringen av Immeln, så finns det fortfarande ingen prognos på när det kan 
tänkas komma ett avgörande från MMÖD, och därmed går det inte heller att 

säga något om ev. åtgärder kring Immelns utlopp, skyddsporten och så 
vidare”.  

 
 

Sekreterare 
Florence Eberhardt 

 


