
 

 

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

KALLELSE                                                                          
                                                                                           Foto: Brodde Almer 

 
 

Välkomna till möte med styrelsen och beredningsgruppen för Skräbeåns 
vattenråd.  
 

Tid: onsdagen den 30 september 2020, klockan 13.00 - 16:00 (3 tim). 
OBS! Eftermiddagstid!  

Plats: Fysiskt i Bromölla kommunhus, A-salen – samt via Lync/Skype. 
 

DAGORDNING  

   
1. Inledning 
2. Val av justerare 

3. Dagordning 
4. Senaste protokoll  
5. Ekonomi  

6. Laget runt – vad händer i våra vatten 
7. Inför årsstämman - onsdag 4 november, Ivögården  

➢ budget;  
➢ verksamhetsplan;  
➢ långsiktsplan m.m. 

8. Avstämning Projekt vattenåtgärder – Arkelstorpsviken, Flyboda 
9. Remisser 

10. Regeringspropositionen, 500 miljoner kronor i bidrag till myrmarker 
11. Övriga frågor: - ”Samverkan för Hanöbukten” 

12. Nästa sammanträde 
13. Avslutning  
  
Styrelse 
Agne Andersson (ordförande, Osby kommun) 
Dany Rezadosst Mårtensson (vice ordförande, Bromölla kommun) 
Magnus Björkhem (kassör, Ivösjökommittén) 
Frederik Treschow (Karsholms gods AB) 
Leino Svensson (Kristianstad kommun) 
Mats Blissing (LRF Bromölla) 
Ola Bengtsson (Olofströms kommun)  
Ove Ohlson (Oppmanna sjösänkningsbolag) 
Stefan Gabrielsson (Ivösjöns FVO, Trolle Ljungby AB) 
Sven Almer (Ivösjöns FVF) 
Karin Ralsgård (ers, Södra skog) 
Ola Petersson (ers, Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk) 
Philip Thuresson (ers, Östra Göinge kommun) 
Adjungerad 
Cecilia Axelsson (Älmhults kommun) 
Emil Grönkvist (Östra Göinge kommun) 
Florence Eberhardt (adjungerad sekreterare, Bromölla kommun) 
Helen Gårner (Sölvesborgs kommun) 
Kim Berndt (Länsstyrelsen i Skåne län) 
Ulrika Hedlund (Kristianstad kommun) 
Öjvind Hatt (Olofströms kommun) 
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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD 
 
 

KALLELSE  
 
 
 
Medlemmarna i Skräbeåns vattenråd kallas härmed till ordinarie stämma. 
 
Tid: onsdagen den 4 november 2020. Start klockan 9.30 med kaffe. 
Stämmoförhandlingar börjar klockan 10.00. 
 
 
Plats: Ivögården Mat & Vingård AB, Kungagårdsvägen 17-3, Ivön. www.ivogarden.se 
(se separat bifogad karta). Det finns även möjlighet att delta digitalt via skype/lync.  
 
 
Anmälan obligatorisk (på grund av pandemin) senast 19 oktober  
Var vänlig ange eventuella kostpreferenser.  
 
Vi träffas på Ivön, Ivögården. Vid ankomsten serveras kaffe med scones. Därefter 

börjar stämman för Skräbeåns vattenråd. På grund av årets pandemi hålls inte detta 

arrangemang tillsammans med Skräbeåns vattenvårdskommitté. Vi hoppas 

emellertid att vi ska kunna återuppta det samarrangemanget nästa år. 

Föredragen som planerades till stämman i våras samt redogörelsen för 

recipientkontrollen för 2019 kommer att hållas på ett framtida medlemsmöte. 

 
Dagens program: 
 
09:30 – 10:00 Ankomstkaffe 
10:00 – 12:00 Årsmötesförhandlingar för Skräbeåns vattenråd 
12:00 – 13:00 Lunch 
 
 
Utskick 
 
Kallelsen skickas som e-post till samtliga medlemmar i Skräbeåns vattenråd som 
angivit e-post och brevledes till övriga. 
 
 

Föredragningslista 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 

2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika 
vara rösträknare 

http://www.ivogarden.se/
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3. Fastställande av röstlängd vid stämman 
 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser 
 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 
 

8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av 
årets resultat 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 

10. Behandling av inkomna motioner 
 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år 
 

12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
 

13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år 
 

14. Val av två revisorer för en tid av 1 år 
 

15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år 
 

16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av sammankallande och två 
ytterligare ledamöter 

 

17. Fastställande av medlemsavgifter för år 2020  
 

18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
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19. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma 
och, vid behov, långsiktsprogram 

 

20. Övriga ärenden 
 
 
Medlemsavgift 
 
För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften ha betalats. Medlemsavgiften 
för 2020 fram till årsstämman 2021 fastställs under stämman. 
 
 
Valärenden m.m. 
 
Valberedningen sköter valärenden.  
Sammankallande i valberedningen är Stig Johansson. 
Rättelser som uppgifter om byte av ledamöter, kontaktpersoner, adressuppdateringar 
m.m. skickas till sekreteraren: 
 
florence.eberhardt@bromolla.se 
 
eller brevledes till 
 
Skräbeåns vattenråd 
Bromölla kommun 
Box 18  
295 21 Bromölla 
 

Hjärtligt välkomna! 
 
 
 
Agne Andersson   Florence Eberhardt 
ordförande     adjungerad sekreterare 
 

Bilagor till kallelsen 
 
1. Sändlista Årsstämma 2020 
 
2. Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2019 
 
3. Revisorernas berättelse 
 
4. Arbetsplan 2020 
 
5. Budget 2020 
 
6. Karta till årsstämman, Ivögården, Ivön 

mailto:florence.eberhardt@bromolla.se
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SÄNDLISTA 
 

 
Ordinarie stämma onsdagen den 4 november 2020 klockan 10.00 
 

  

Medlem Kontaktperson 

SYNLAB  Elisabet Hilding 

Brodde Almer - 

Bromölla Energi o Vatten AB Anders Johnsson 

Bromölla kommun Dany Rezadosst Mårtensson 

CEJN AB Ulf Svensson 

Filip Nilsson - 

Föreningen Humleslingan Therese Hamberg/Elisabet Knutsson 

Holjeåns FVO Mats Håkansson 

Härlunda FVO Hans-Erik Pellgaard 

Ifö Sanitär AB  

Lars Svensson 

Eric Torkelsson Karlsson 

Immelns FVOF Agne Andersson 

Ivö Kungsgårds jordbruksbolag Hans Abrahamsson 

Ivö och Weile Sjöars Sjösänkningsbolag Tommy Åkesson 

Ivösjökommittén  Magnus Björkhem 

Ivösjöns FVF Sven Almer 

Ivösjöns FVO Stefan Gabrielsson 

Karsholms gods AB Frederik Treschow 

Kiabygården Magnus Ericson 

Kristianstads kommun Leino Svensson 

LRF Broby Knislinge   Anders Persson 

LRF Bromölla  

Thomas Wildt Persson 

Mats Blissing 

LRF Göinge  
LRF Kristianstad Hans Persson 

LRF Olofström Erland Eriksson  

LRF Osby Lotte Melin 

LRF Södra Villand Hans Persson 

Magnus Ericsson  - 

Mathias Åkesson - 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad-Bromölla Barbro Ahlner 

Naturskyddsföreningen i Olofström Anders Lindoff 

Nordöstra Skånes Fågelklubb Nils Waldemarsson 

Olofströms kommun Ola Bengtsson 



Forts. sändlista 23 maj 2019, Skräbeåns vattenråd 
 

 

Olofströms Kraft AB Camilla Åberg 

Oppmanna FVO Hans Persson 

Oppmanna sjösänkningsbolag Ove Ohlson 

Oppmanna Vånga Bygderåd Jan Isaksson 

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening Ulrika Tollgren 

Osby kommun Sven-Inge Bergh 

Philip Thuresson - 

Rolf Jönsson - 

Skräbeåns FVF Björn Martell 

Skräbeåns Vattenvårdskommitté Conny Svensson 

Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk Ola Petersson 

Sven-Inge Bergh -  

Södra skog Karin Ralsgård 

Sölvesborgs kommun Helen Gårner 

Tingsryds kommun Camilla Norrman 

Tommy Åkesson - 

Trolle Ljungby AB Stefan Gabrielsson 

Ulf Svensson - 

Älmhults kommun Bo Mazetti-Nissen 

Örkeneds FVO Sven-Inge Bergh 

Östra Göinge kommun  

  
Revisorer   
LRF Olofström Erland Eriksson 

Oppmanna-Vånga Bygderåd Henric Djerf 

  

Valberedning  

Bromölla kommun Stig Johansson, sammankallande 

Näringslivet Mats Sigfridsson, LRF Olofström 

Näringslivet Thomas Wildt Persson LRF Bromölla 

  

Adjungerade  

Länsstyrelsen Skåne län Kim Berndt 

Länsstyrelsen Blekinge län Fredrik Andreasson 

Länsstyrelsen Kronobergs län Monica Andersson 

Vattenmyndigheten för 
Södra Östersjöns vattendistrikt 

Martin Rappe George  
 

  

Beredningsgruppen för  

Skräbeåns vattenråd  

Bromölla kommun Florence Eberhardt 

Kristianstads kommun  Ulrika Hedlund 

Olofströms kommun Øjvind Hatt 

Osby kommun Agne Andersson 

Östra Göinge kommun Emil Grönkvist 



Forts. sändlista 23 maj 2019, Skräbeåns vattenråd 
 

 

Älmhults kommun Cecilia Axelsson 

Sölvesborgs kommun Helen Gårner 

 
FVO = fiskevårdsområde 

FVF = fiskevårdsförening 
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ÅRSBOKSLUT 2019  
 

Resultaträkning  Balansräkning 
   Kronor     Kronor 

Intäkter 377 050  Ingående balans 389 698 

Kostnader 123 589  Årets resultat 253 461 

ÅRETS RESULTAT  253  461  SUMMA TILLGÅNGAR 643 159 
 

Resultatredovisning för år 2019 

Avstämning mot budget 
 
Kostnader Budget kr Redovisning kr 

Styrelse- och 
beredningsgruppsmöten 

3 500 1 982 

Medlemsmöten 9 500 547 

Årsstämma inkl. studiebesök 11 000 3 179 

Studiebesök 10 000 0 

Projekt och undersökningar 
(kemisk o bakteriologisk analys) 

50 000 0 

Hemsida 1 500 401 

Verksamhetsstöd Florence Eberhardt, 

aug – dec 2018 samt jan – dec 2019 
102 400 117 280 

Övriga utgifter  200 

TOTALT 212 900 123 589 

 
 
Intäkter Budget kr Redovisning kr 

Verksamhetsbidrag 33 000 43 000 

Medlemsavgifter för år 2018 från 
kommuner, betalda januari 2019 

 82 500 

Medlemsavgifter för år 2018 från 
övriga, betalda januari 2019 

 2 000 

Medlemsavgifter för år 2019 från 

kommuner 
125 200 96 450   

Medlemsavgifter för år 2019 
övriga 

6 100 3 100 

Projektbidrag ”Prästadiket”              -  150 000 

TOTALT 164 300 377 050 

 
Resultat Budget kr Redovisning kr 

TOTALT -48 600 253 461 
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Verksamhetsberättelse 2019 
 

Årsstämma för Skräbeåns vattenråd hölls den 23 maj 2019 klockan 15.00 i 
Humletorkan, utanför Näsum. För tredje året i rad var det ett samarbete med 
Skräbeåns vattenvårdskommitté. Detta innebar en gemensam mötesdag med 

gemensam lunch och två gemensamma föredrag: Före lunchen redovisades 
recipientkontrollen, under den extrema torkans år 2018, av Fredrik Holmberg från 

SYNLAB. Efter måltiden hölls föredrag, om det mycket aktuella ämnet dämningar för 
vattenkraft och fria vandringsvägar i vattendrag, av Jakob Marktorp och Mattias 
Ekvall från Länsstyrelsen Skåne. Deltagarna ifrån de båda organisationerna visade 

stort intresse och trivdes gott.   
 

Styrelsen har haft fyra möten: 21/3, 13/6, 9/9 och 11/11. Beredningsgruppen har 
inte haft några egna möten men deltagit i alla styrelsens möten. 
 

Inom Projekt Rädda Immeln fortsatte arbetet längs Ekeshultsån. Delsträckan 
Örnanäs med kantavplaningar, våtmarker, sedimentfällor, meandring blev klar och 

slutbesiktigades under 2019.  
 
Inom Ivösjökommittén har arbetet med Ivösjön fortsatt. 

 
Vattenrådet har stöttat Leaderprojektet i Arkelstorpsviken genom att styrelsen har 

varit engagerad på dess möten.  
 
Vattenrådet deltar i Länsstyrelsens screening projekt angående mikroplaster i 

Ivösjön och Holjeån. Vattenprover har tagits i Holjeåns utlopp och i Ivösjöns utlopp. 
Idag finns ingen standardprovtagning utan teknikutveckling pågår. Provtagningen 

har emellertid hittills inte visat några signifikanta värden. 
 

Undersökningen av sik-beståndet i Skräbeån har på grund av vädret inte varit 
genomförbar.  
 

Vattenrådet är samarbetspartner i det internationella Leader-projektet ”Hola Lake” 
(Holistic approach in Lake restauration). Projektet studerar Immeln avseende 

mikrocystin, brunifieringens påverkan på syresättning och nedbrytning, kräftdöd 
samt ökande kvicksilverhalter i fisk. Projektet Hola-Lake kommer att bli färdigt och 
avslutas i mars 2020. Nya ansökningar för fortsatta medel är inskickade. 

 
Vattenrådet har stöttat projektet Odasjöslätt i Olofströms kommun, 

våtmarksområdet med återställd åsträcka, översilningsängar och våtmarker. 
Bygghandlingarna blev klara 2019 och upphandling är på väg ut i början av 2020. 
  

Vattenrådet genomförde tillsammans med Ivösjökommittén ett studiebesök på 
Ryssberget. Färden gick till sju återskapade våtmarker, vilka mynnar ut i Östrevik i 

Ivösjön.  
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Vattenrådet har bevakat ärendet om utrivning av reglering av Immeln och 
anläggande av skyddsport i Alltidhult. 

 
Vattenrådet har bevakat vattenföring och åtgärder runt Blisstorp och Lillån, för att 

värna den biologiska mångfalden. 

Vattenrådet har bevakat arbetet med rening av läkemedelsrester. Bromölla och Osby 

kommuner har tidigare gjort tester på 6 ämnen med kol, med positivt resultat. 
Kristianstad kommun har testat med kol i reningsverk under 2019. 

 
Vattenrådet har beslutat att stötta Olofströms kommuns Hydromorfologiska plan 
under förutsättning att länsstyrelsen och kommunen beviljar medel till den. 

Tilldelningsbeslut kom i september. Upphandling går ut under 2020. 
 

I Vattenrådet pågår sammanställning av befintliga data om fria vandringsvägar i 
Skräbeåns avrinningsområde. 
 

I Vattenrådet pågår sammanställning av genomförda projekt i avrinningsområdet. 
 

Verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten för Södra Östersjön inkom i december 
2019 och medlemsavgifter för år 2019 har inkommit från 35 medlemmar. 
Resterande betalade i början av 2020. Ett projektbidrag för åtgärder i ”Prästadiket”, 

Arkelstorpsviken i Oppmannasjön, tilldelades vid slutet av året för anläggande av 
kalkfilter och våtmark år 2020. 

 
Vattenrådet har dessutom under året haft utgifter för möten, hemsida och 
verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet under den senare delen av 2018 samt för hela 

år 2019 debiterades i december 2019. 
 

 
Ovanstående bokslut och verksamhetsberättelse togs upp på Styrelse- och 
beredningsgruppsmöte, Bromölla 2020-01-29 

 
Skräbeåns vattenråds årsstämma har emellertid flyttats fram på grund av COVID-19 

situationen. 
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ARBETSPLAN 2020 
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INLEDNING 
Skräbeåns vattenråd bildades 2009 och har sedan dess haft sitt säte i Bromölla 

kommun. Under 2016 registrerades vattenrådet som ideell förening med eget 
organisationsnummer. Vattenrådet skall ses som en gränsöverskridande 

samverkansplattform för vattenfrågor med lokal förankring. Medlemmarna utgörs av 
kommuner, jordbruks- och skogsbruksnäring, kraftproducenter, företag, 
organisationer och enskilda medlemmar, vilket representerar de flesta 

intresseområden i avrinningsområdet. 
 

Geografiskt omfattar vattenrådet Skräbeåns hela avrinningsområde samt Siesjöns 
delavrinningsområde. Totalt är ytan ca 1 040 km2 eller 104 000 ha. Kommuner inom 
området är Kristianstad, Bromölla, Olofström, Osby, Östra Göinge, Älmhult, 

Sölvesborg och Tingsryd. 
 

Enligt stadgarna har Skräbeåns vattenråd till uppgift att samordna den verksamhet 
som erfordras för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse att uppnå och 
bevara en god kvalitet på vattenmiljön i såväl grund- som ytvatten, enligt gällande 

lagstiftning, i Skräbeåns avrinningsområde. Dessutom skall vattenrådet utgöra 
kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten Södra Östersjön. 

Rådet skall medverka aktivt i planeringsprocesser genom att diskutera frågor och 
medverka till lösningar samt sprida information och förankra förslag om 

kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram lokalt i avrinningsområdet. 
Rådet skall på liknande sätt medverka vid kartläggning och analys samt revision av 
övervakningsprogram. Skräbeåns vattenråd skall såvitt möjligt är samverka med 

andra vattenråd och vattenorganisationer. 
 

 

VATTENFÖRVALTNING 
I stadgar för Skräbeåns vattenråd står att vattenrådet ska sprida information och 
förankra förslag om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram lokalt i 
avrinningsområdet. 

 
Vad innebär åtgärdsprogrammet för Skräbeåns avrinningsområde? 

 
Vattenrådet bör försöka göra en samlad bedömning av hur kraven berör området: 
 

- i sin helhet, 
- lokalt, 

- för olika intressegrupper, 
- på kort sikt, 
- på lång sikt. 
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AVTAL MED MYNDIGHETER 
Enligt upprättat avtal mellan Skräbeåns vattenråd, Vattenmyndigheten för Södra 

Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Skåne skall vattenrådet fungera som en 
kanal mellan ”ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänhet”. 

Myndigheterna ska ta fram underlag som gör det möjligt för vattenrådet att utföra 
sin roll, t ex kartor, informationsmaterial och förslag. Vattenrådet å sin sida skall 
sammanställa synpunkter och lämna vidare till myndigheterna. 

 
Det kan till exempel vara ett svar på en remiss från myndigheterna, eller ett initiativ 

från en lokal intressegrupp eller en fråga eller åsikt från allmänheten, som 
vattenrådet tar på sig att vidarebefordra. 
 

I den årsredovisning som vattenrådet skall lämna till vattenmyndigheterna skall 
bland annat redogöras för hur vattenrådet har lämnat synpunkter vidare. 

 
 

BEREDNINGSGRUPP 
På initiativ av styrelsen bildades en beredningsgrupp för vattenrådet år 2009. 

Gruppen agerar enligt uppdrag från styrelsen och förbereder bland annat förslag till 
arbetsplan och aktiviteter samt andra underlag för beslut i styrelse och stämma. 
Beredningsgruppen skall även bistå övriga arbetsgrupper bland medlemmarna. 

 

 

FINANSIERING 
För vattenrådets framtid är det viktigt att kunna köpa tjänster för verksamhetsstöd. 
I önskat verksamhetsstöd ingår kanslitjänster som sekreterare och kassör. För 

sekreterartjänst innebär det hantering av protokoll, kallelser, samråd, skrivelser, 
mötesinbjudningar med bokning av lokaler, fika och föreläsare samt underhåll av 
webbsida. För kassörtjänst innebär det hantering och betalning av fakturor samt 

ekonomisk sammanställning och redovisning. Idag köper vattenrådet dessa tjänster 
av Bromölla kommun. 

 
Den andra huvudsakliga finansieringskällan är medlemsavgifter. Medlemsavgiften är 
differentierad och medlemskommunerna betalar en högre avgift beroende på andel 

av avrinningsområdet, befolkningsmängd och antal avrinningsområden inom 
kommunen. Övriga medlemmar betalar 100 kronor i medlemsavgift. 

 
Varje år ger Vattenmyndigheten, efter ansökan och redovisning av verksamheten, 
ett bidrag till vattenrådets verksamhet. 

 
En viss bevakning av vilka tillgängliga bidrag som eventuellt skulle kunna passa in i 

vattenrådets verksamhet, och hur och när ansökan i så fall skall göras, bör ske 
löpande.  
 

 

AKTIVITETER 
Kompetens 
Genom sina aktiviteter ökar Skräbeåns vattenråd successivt medlemmarnas kunskap 

om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra 
vattenråd sker och information sprids till exempel genom en egen hemsida.  
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Samråd/Remisser 
Samråd med myndigheter och andra aktörer, särskilt inför nya beslut som rör 
vattenfrågor, sker löpande efter hand som de inkommer. I första hand besvarar 

styrelsen inkomna remisser. 
 

 

Nätverk 
Givetvis fungerar varje medlem i vattenrådet som en länk till allmänheten och till 
dem som berörs av vattenfrågor i avrinningsområdet, men som kanske saknar 
inflytande. Alla medlemmar bör fundera över vad de kan göra för att sprida 

information i sina egna nätverk. 
 

 

Arbetsgrupper 
Medlemmarna kan bilda arbetsgrupper utifrån ett lokalt intresse, men även för att 
bevaka eller lyfta fram frågor av intresse för hela avrinningsområdet. Exempel på 
detta är Ivösjökommittén, referensgrupp Immeln och projekt ”Rädda Immeln”.  

 
 

Projekt/Faktainsamling 
Medlemmarna kan åta sig enklare uppdrag, i form av undersökningar, övervakning 

eller sammanställning av redan gjorda iakttagelser inom avrinningsområdet. Sådant 
arbete pågår redan i Referensgrupp Immeln och Ivösjökommittén. 
 

Vattenrådet kan driva, medverka i eller stödja olika projekt och undersökningar 
inom avrinningsområdet. Som exempelvis projekt ”Rädda Immeln” som startades 

från vattenrådet och idag drivs av Östra Göinge kommun. 
 
 

Åtgärdsförslag 
Styrelsen och beredningsgruppen tar fortlöpande eller enligt uppdrag fram förslag till 

åtgärder i avrinningsområdet. 
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BILAGA 1  

AKTIVITETER 2020 - KONKRET 
 

Möten 
➢ Styrelsen tillsammans med beredningsgruppen – 3 möten  

➢ Beredningsgruppen - 3 möten 

➢ Stämma – 1 st. 

 

Studiebesök/Föreläsningar 
Årsstämman – På grund av pandemin hålls inte gemensam redovisning av 

recipientkontrollen tillsammans med Skräbeåns vattenvårdskommitté 

eller föredrag. 
 

Medlemsmöten 
Inga medlemsmöten under året på grund av pandemin. 

 
 

Grupparbeten 
Inga grupparbeten under året på grund av pandemin. 
 

Ivösjökommittén 
➢ Olika miljöövervakningsprojekt i och runt Ivösjön 

 

Marknadsföring 
Hemsida  
 

Projekt 
Projekten startas upp och drivs under en längre tid. 

 
➢ Rädda Immeln projektet planerar för att arbeta vidare med Ekeshultsån: 

meandring och svämplan. 

➢ Ivösjökommittén arbetar vidare med Ivösjön. 

➢ Stötta Leader-projektet om Arkelstorpsvikens problem med övergödning och 

algblomning. 

➢ Stötta reduktionsfiske i Oppmannasjön. 

➢ Stötta och bevaka projektet Odasjöslätt i Olofströms kommun, som är ett 

våtmarksområde med återställd åsträckning, restaurerade översilningsängar 

och våtmarker. 

➢ Bevaka vattenföring och åtgärder runt Blisstorp och Lillån, för att värna den 

biologiska mångfalden. 

➢ Bevaka ärendet om utrivning och reglering av Immeln samt anläggande av 

skyddsport i Alltidhult. 

➢ Sammanställa befintlig data om vandringshinder i avrinningsområdet. 

➢ Sätta samman karta över genomförda projekt i avrinningsområdet. 

➢ Genomföra två våtmarksprojekt: vid Prästadikets mynning till 

Arkelstorpsviken och i Spegelvik.  



SKRÄBEÅNS VATTENRÅD 
 

ARBETSPLAN SKRÄBEÅNS VATTENRÅD 2019. SIDAN 5 
 

 

 

Samråd 
Samråd sker efter hand som remisser inkommer. 
 

 

 

 
BILAGA 2 

LÅNGSIKTSPROGRAM 
 
 

Samverkan/Grupparbete 
 

Fler arbetsgrupper bildas efter behov och intresse. 
 
 

Marknadsföring 
 

Pressmeddelande vid aktiviteter skickas till pressen och läggs ut på hemsidan.  
 

Ett informationsblad om Skräbeåns vattenråd skall tas fram. 
 

Medverkan vid mässor, utställningar, vattendagar, byamöten m.m. 
 
Besök på skolor och arbetsplatser. 

 
Platser av intresse i avrinningsområdet läggs på en gemensam karta. 

 
 

Studiebesök/Föreläsningar 
Fler studiebesök, i första hand inom avrinningsområdet. 
 

Utbildningsinsats med föreläsningar och studiebesök för att öka kunskapsnivån inom 
olika delar av vattenförvaltning och ekosystem i vatten. Möjligt bidrag finns att söka. 

 
Medlemsmöten anordnas återkommande. 
 

 

Åtgärdsförslag 
 

Listan med förslag till åtgärder i avrinningsområdet aktualiseras efterhand. 
 

Riskkarta (försämring av vattenkvalitet; översvämning; ekosystemförändring; 
uppnår vi kravet på god status på vattenförekomsterna?). 

 
Bevaka möjligheterna till god status på vattenförekomsterna i avrinningsområdet 
(riskkarta över framtida hot) 



 

 

 

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD 

  
Budgeterade kostnader för 2020  
 
Kostnader Kommentarer Kronor 

Styrelsemöten (3 st.) 
1 lunch, 2 smörgås  

4 000 20 personer (styrelse och beredningsgrupp 
tillsammans) 

Beredningsgruppen (3 st.) 
Ingår i styrelsemöten eller bekostas av 
kommunerna     - 

Medlemsmöten (1 st.) 
35 personer, fika och lokal.  

7 200 
Föreläsare tillkommer.  

Årsstämma 
35 personer 11 000 

inkl. studiebesök 

Studiebesök   10 000 

Föreläsare, ersättning  25 000 

Projekt och undersökningar 
Hydromorfologisk plan för Olofströms 
kommun: 15 000 kr är beviljade 50 000 

Hemsida  2 500 

Verksamhetsstöd*   
Inköpta tjänster, 

102 400 
320 timmar à 320 kr/timme exkl. moms 

Totalt   212 100 

Intäkter     

Verksamhetsbidrag 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt  33 000 

Medlemsavgifter från 
kommuner 

Bromölla, Kristianstad, Olofström, Osby, 
Älmhult, Östra Göinge, Sölvesborg, Tingsryd  125 200 

Medlemsavgifter övriga Övriga medlemmar är 39 stycken 3 900 

Totalt   162 100 

      

Budgeterat Resultat   -50 000ͣ** 

 

* I verksamhetsstöd ingår kanslitjänster som sekreterare och kassör. För sekreterartjänst innebär det hantering av 

protokoll, kallelser, samråd, skrivelser, mötesinbjudningar med bokning av lokaler, fika och föreläsare samt underhåll 

av webbsida. För kassörtjänst innebär det hantering och betalning av fakturor samt ekonomisk sammanställning och 

redovisning.  

 

** Resultatet visar minussiffror eftersom styrelsen anser att det är viktigt att tidigare överskott används till projekt 

och undersökningar i avrinningsområdet. 
 
Bromölla 2020-09-30 

 
 

Agne Andersson Florence Eberhardt Magnus Björkhem 
Ordförande Sekreterare Kassör 
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