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Remissyttrande angående vattenverksamhet i Skräbeån: 

renovering av regleringsanordning vid Collins mölla - 

Sockerbruksmölla  
 

Sammanfattning 

Skräbeåns vattenråd föreslår renoveringsperiod juni – juli 2020; att man 

utför traditionell kallmurning samt att man vid behov låter utföra en 

damminspektion. 

 

 

Nymölla bruk har för avsikt att byta ut de korrosionsskadade fästena för sättarna 

samt justera förskjutningarna som uppstått i stenmurarna. Man vill även utföra 

underhåll av gångbron över regleringsanordningen. Syftet är att återställa 

reglerdammen till ursprungligt skick. 

 

Utförande 

Man planerar att bygga väg eller lägga körplåtar/stockmattor från fastigheten 

Sockerbruket 1 till Skräbeån. Pråm och grävmaskin ska lyftas ned i Skräbeån 

med mobilkran och transporteras till reglerdammen. Träd ska avverkas, vilkas 

rötter har sprängt stenmurarna. Nymölla bruk bedömer att arbetet beräknas pågå 

under cirka 4 veckor och att det måste utföras vid lågt vattenflöde. 

 

Konsekvenser om renoveringen inte utförs 

Konsekvenserna om renoveringen inte utförs är att regleringsanordningen skulle 

kunna ge vika och att vattenregleringen inte kan upprätthållas enligt 

vattendomen. 

 

 

Skräbeåns vattenråds synpunkter 

 

Skräbeåns vattenråd instämmer med Skräbeåns Fiskevårds Förening i deras 

synpunkter: 



”1. Tidsmässigt är sen Höst sämsta tänkbara tidpunkt för renoveringen. Den 

mesta lekvandringen inträffar under September, och kulminerar i Oktober i 

Öringens lekbestyr. 

 

2. Det planerade arbetet att gjuta med cement, riskerar 

genom sin giftighet och flyktighet, att ödelägga och ta död på Öringens nylagda 

rom, samt de ett-års ungar, vilka står på lek- och uppväxtplatserna. 

 

3. Träd som planeras att tas bort vid renoveringen, bör utväljas med varsamhet. 

Detta eftersom de dels håller fundamenten med sina rötter. 

Samt dels för att de utgör ett skydd och skugga för både vandrings-Öringen och 

för uppväxande Öring-ungar.” 

 

Skräbeåns vattenråd föreslår att renoveringen av Collins mölla - 

Sockerbruksmöllan utförs före lektiden samt efter att rommen har kläckts, det 

vill säga under perioden juni – juli 2020. Denna tid är det minst risk för negativa 

effekter på fiskbeståndet. Då skulle arbetet kunna utföras under förutsättning att 

det då är lågt vattenflöde. 

 

Skräbeåns vattenråd förespråkar traditionell kallmurning utan cement i den 

föreslagna renoveringen. 

 

Skräbeåns vattenråd rekommenderar att Nymölla bruk låter utföra en 

damminspektion för att bedöma hur stor risken är för ett dammgenombrott under 

kommande vintersäsong. De ovan beskrivna negativa konsekvenserna för 

vattenlivet kan behöva vägas mot riskerna för människoliv och egendomar. 

 

 

För Skräbeåns vattenråd, genom Florence Eberhardt, sekreterare 

 

 
 


