
Välkomna!

Styrelsemöte 

Kävlingeåns vattenråd

2018-09-27



3. Recipientkontroll

• Nya medlemmar
• Förslag: Uppdra åt upphandlad konsult 

att ta fram ett förslag till hantering

• Översyn av SRK-program
• Förslag: upphandlad konsult får i 

uppdrag att se över gällande program



4. Vattenförvaltning
Aktuella samråd/remisser

• Förslag till miljömål för Sjöbo 
kommun – 28/9
• Andra remissomgången

• Vattenrådet främst positiva synpunkter 
i första remissomgången 

• Nytt förslag tydligare och bättre 
strukturerat

• Tagit hänsyn till vattenrådets 
synpunkter

• Konkreta tips till kommuninvånarna



5. Vattenvårdsprogram
LONA- & LOVA-ansökningar



5. Vattenvårdsprogram

• Första arbetsgruppsmöte 2018-09-05

• Förväntningar

• Synpunkter och kompletteringar

• Lett fram till att arbetsplan förtydligats och 
en ny aktivitet har lagts till

• Startmöte/informationsmöte för 
allmänheten

Fokus Vombsjön



5. Vattenvårdsprogram

• Sent i våras utlyste HaV medel

• Ansökan skulle vara inne senast 20 augusti

• Ansökan inskickad för Vombsjöns 
tillrinningsområde

Medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete 
mot övergödning



7. Vattenvårdsprogram

• Markägare undrade i sommar om man fick 
bevattna från anlagda dammar

• Lst: OK så länge dammarna inte töms helt

• I framtiden fler bevattningsdammar

• Ej markersättning enligt gällande riktlinjer

• Riktlinjer för bevattningsdammar bör ses 
över

Bevattning ur Kävlingeåprojektets/Kävlingeåns 
vattenråds dammar samt anläggning av 
bevattningsdammar



8. Reparation & underhåll

•Pågående arbete

•Arbete 2018-2021
• Skrivelse till samtliga medlemskommuner
• Alla utom Hörby och Tomelilla har svarat
• De kommuner som svarat ställer sig bakom 

förslaget
• Eslöv: dubbelfinansiering av 

underhållsåtgärder?



9. Övriga frågor

Styrelsen:

29/11 09.00 Lomma

Beredningsgrupp:

7/11 08.30 Eslöv

Sammanträdestider 2018



9. Övriga frågor

• 2013 Tre kraftverk i Kävlingeån ålagda att söka 
tillstånd för verksamheten

• Ansökningar inlämnade 2015

• Dom MMD mars 2018

• Avslag ansökan om lagligförklaring av befintlig 
vattenkraftsanläggning

• Domsluten har överklagats av sökande

• Prövningstillstånd har beviljats

• Info om mail från Åke Stridh angående Sydvattens och 
Länsstyrelsens beslut att förändra tappningen från 
Vombsjön under sommarens torka

Kraftverken i Kävlingeån



9. Övriga frågor
Budgetuppföljning
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Tack för idag!


