
Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Onsdagen den 3 september 2008 kl 18.30  
Bäckaskogs Slott  
 
 

1.   
Ordföranden hälsar välkommen. 
 

2.  
Kort presentationsrunda. 
 

3. 
Ordföranden redogör för anledningen till kvällens möte. Vid kommitténs möte i våras gavs ordföranden 
mandat att kalla samman Olofströms, Kristianstads och Bromölla kommuner i syfte att påskynda 
bildandet av ett vattenråd (i enlighet med det så kallade vattendirektivet). Detta skedde i samband 
med ett möte den 15 augusti 2008, där representanter från de tre kommunerna samt från 
länsstyrelsen i Skåne, deltog. 
Mötet enades då om att försöka bilda ett vattenråd för hela Skräbeåns avrinningsområde och att 
inbjuda alla berörda till ett större möte i november-december 2008. Målet sattes till att ett vattenråd 
skall vara operativt senast den 1 februari 2009.  
Ordföranden redogjorde för den formella betydelsen av ett vattenråd. 
 
Lars Collvin berättade om de olika vattendistrikten i Sverige och hur vattenförvaltningen är 
organiserad.  Arbetet med vattenfrågor går i sexårscykler, där en förvaltningsplan för tiden fram till 
2015 kommer att fastställas under 2009. Länsstyrelsen har just lämnat en redovisning av utförda och 
föreslagna åtgärder till Vattenmyndigheten och ett samråd om en ny förvaltningsplan kommer att vara 
öppet för alla under första halvan av 2009. Ett vattenråd är en relativt tung remissinstans i 
sammanhanget, men vem som helst kan lämna synpunkter, även utan ett sådant i ryggen. 
Syftet med förvaltningsplanen är att God Ekologisk Status på vårt vatten ska uppnås till år 2015. 
 
Lars Collvin påpekade också att ett vattenråd inte bara bör vara en remissinstans, utan också bör vara 
aktivt, lämna egna förslag, lyfta problem och samordna. 
Öjvind Hatt menade att det var viktigt att samla goda exempel från redan bildade vattenråd. Inom ett 
vattenråd kan såväl kort- som långlivade föreningar rymmas. Finansiering för att få fram en ansökan 
och framöver är viktig. 
 
Sven Götesson menar att alla bör vara med redan när ansökan skrivs, för att kunna påverka. 
På detta svarade ordföranden att detta uppfylls genom informationsmötet i november-december. 
 
Andra tyckte att det var bra att kommunerna tar initiativet om de små föreningarna får vara med 
sedan. 
 
Ola Petersson undrade hur mötet den 15 augusti 2008 kunde besluta att ”skriva om” en ansökan som 
Skräbeåns vattenvårdskommitté hade beslutat att ta fram. 
 
En diskussion följde om vem som äger frågan. Det är tråkigt om någon känner sig trampad på tårna.  
Mötet enades till slut om att syftet med kvällens möte var att ge ett positivt svar till att ett vattenråd för 
hela Skräbeåns avrinningsområde skall bildas. Alla ställde sig alltså positiva till detta. 
 
Vi får återkomma till vad vattenrådet specifikt skall göra senare. 
 
Lars Collvin redogjorde översiktligt för vad en ansökan om att få bilda vattenråd skall innehålla, och för 
vilka finansiella bidrag man kan få. För att driva ett vattenråd beräknas cirka en halvtids tjänst à 



300.000 kronor per år, och för 2008 kan man för ett avrinningsområde av Skräbeåns storlek maximalt 
få 60.000 kronor.  

 
4.  
Ivösjönkommitténs roll framöver diskuterades. Alla var överens om att kommittén kunde göra nytta 
även framöver. Genom ett väl fungerande nätverk kan kompetens snabbt mobiliseras och röster enas. 
Farhågor lyftes om att kommunernas finansiella bidrag skulle upphöra när ett vattenråd bildas. 
Resurser kanske måste sökas även från annat håll.  
Om Ivösjökommittén en gång upplöses skall det i varje fall inte bero på att ett nytt vattenråd har 
bildats. 
 
 

5.  
Göran Cervin, som avgår som sekreterare i Ivösjökommittén på grund av sin pensionering från 
Bromölla kommun, avtackades. Göran har gjort ett suveränt arbete för kommittén och prisades av alla. 
Därefter presenterade den nya sekreteraren sig. Anna Grönlund har arbetat som miljöinspektör i 
Bromölla kommun i flera år och är numera kommunekolog där. Hon övertar flera av Görans 
arbetsuppgifter. Alla är välkomna att kontakta henne. 
Även Brodde Almer, som utför många av de praktiska åtgärderna för kommittén, t ex fiske, fick 
applåder och tack. 
 
Nästa möte i kommittén skall enligt förslag hållas i november. Arbetsutskottet träffas i förväg, Anna 
Grönlund sammankallar. 
 

6. 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb, berättar att flera fiskgjuserevir har varit tomma i 
Ivösjön den gångna sommaren, och i andra har bara en i paret anlänt. Antalet störningar har ökat, 
genom båtliv och strandbesök under häckningen. Att inrätta fågelskyddsområde är en lång process. I 
Åsnen har man istället satt upp anslag vid kända revir, med en vädjan om att inte beträda stranden 
under perioden 1/4 - 31/7. Kanske länsstyrelsen kan tänka sig att skriva under. 
Alla ställde sig positiva till förslaget och Ivösjöns fiskevårdsförening respektive 
fiskevårdsområdesförening kunde tänka sig att skriva under anslagen. (Även Ivösjökommittén?) 
Markägare skall tillfrågas. 

 
7.  
Mötet avslutades.  
 
 
 
 
Bromölla  
2008-09-08 
 
Filip Nilsson  Anna Grönlund 
ordf  sekr 
 
 
Bil. 1 Närvarolista 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 
 
SÄNDLISTA             NÄRVARANDE  X 
               2008-09-03 
                                  Bäckaskogs slott 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län X 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län  
Cecilia Näslund, Länsstyrelsen i Blekinge län  
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  
Öjvind Hatt, Bromölla kommun X 
Emma Hallström, Bromölla Vatten   X 
Göran Cervin X 
Filip Nilsson, Kristianstads kommun, ordf Ivösjökom X 
Sam Skällberg, Kristianstads kommun X 
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB X 
Björn Fylke, Ifö Sanitär AB  
Anna Grönlund, Bromölla kommun X 
Anna Ahlgren, AB Viking Timber  
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté X 
Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   X 
Karl Erling Johnsson X 
Hans Persson, LRF kommungrupp, Kristianstad  
Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Staffan Lutherdahl, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Leif Zadig, Båtklubben Pärlan  
Anders Lindoff, Olofströmsbygdens Naturskyddsförening Anmält förhinder 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad X 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby  
Filip Lindgren, Ivösjöbygdens Natur  
Jörgen Nilsson, Humleslingeföreningen  
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb X 
Leif Svensson, Arkelstorps LRF  
Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening X 
Kjell-Åke Nilsson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 
Sten Andersson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 
Lars-Göran Malmberg, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X  
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