
Välkomna!

Styrelsemöte 

Kävlingeåns vattenråd

2019-02-14



2. Anmälningar

Administration
• Val till styrelse och årsstämma

– Lund

– Tomelilla

• Yttrande vattenkraftverk

• Yttrande Nordic Sugar AB

Recipientkontroll
• Överlåtelse av avtal



2. Anmälningar

Vattenvårdsprogram Kävlingeån
• ”Vombsjöns tillrinningsområde”

• Överlåtelse av avtal

• Avtal Ry 4:1_Öster

Reparation och underhåll
• LOVA-ansökan

• Beslut Tomelilla



2. Anmälningar

Tillägg
• Skrivelse om utseende av ledamöter & ersättare 

samt ombud
• Beslut ledamöter m m

– Eslövs kommun
– Kävlinge kommun
– Sydvatten

• VM: Synpunkter från samråd
• Underrättelse om huvudförhandling kraftverk
• Beslut anmälan om vattenverksamhet 

Hammarlunda, nr 781
• Ansökan om miljöinvesteringsstöd Hammarlunda, nr 

781
• Delrapport till HaV: ”Vombsjöns tillrinningsområde”



4. Recipientkontroll

Öresunds vattenvårdsförbund
Förändringar senaste året:

– En ny ordförande har tillträtt

– Administrationen har handlats upp i konkurrens

– Transparensen i ÖVF har förbättrats (protokoll, stadgar 
m m finns nu tillgängliga på hemsidan

– Antalet möten har minskat



4. Recipientkontroll

Öresunds vattenvårdsförbund
• Kvar att lösa är hantering av ålgräsundersökningarna

• Den typ VR genomför bör fortsätta i ÖVF:s regi

• Länsstyrelsen tycker det är bra om de fortsätter

• Ev medlemsansökan ska lämnas till ÖVF senast den 20 
mars

Förslag till beslut:

- att delegera till ordförande och vice ordförande att 
ta beslut om eventuell ansökan om medlemskap i 
ÖVF när tillräckligt beslutsunderlag föreligger, samt

- att lägga informationen till handlingarna



6. Vattenvårdsprogram

Fokus Vombsjön
• Digitalisering av information om sjön

• Översyn och sammanställning av miljöövervakning

• Informationsmöte november

• Tidigareläggning av aktiviteten fiskförvaltning

• Informationsskylt och mobil utställning

• Samarbete/utbyte

– Formas; studie LU och Sydvatten

– Smarta byar & IOT (Internet of Things); byutveckling 
genom digitalisering

– Vombsjöns väl



6. Vattenvårdsprogram

Åtgärdssamordnare Vombsjöns 
tillrinningsområde

• Anställning/konsult?
 Konsult

• Ändring godkänd av HaV

• Upphandling med påskyndat förfarande

• Ett anbud inkom



Bevattningsdammar
• Minst fem dammar aktuella för bevattning 2019
• Möjligt att delfinansiera med LONA
• Bevattningsdammar ”multifunktionella”, minskar näringsläckage, uttag av grund-och annat ytvatten, 

flödesdämpande t.ex. 
• Riktlinjer beslutade 2013-03-13 (KVVP AU)

Riktlinjer
• Ingen markerersättning utgår vid anläggning av bevattningsdammar 
• Vattenrådet står för hjälp med projektering, samråd, ansökningar om stöd och eventuella tillstånd, upphandling 

av entreprenör och efterkontroll
• Brunnar och pumpanordningar som är nödvändiga för bevattningsändamålet bekostas av markägaren
• Schakt till större djup än 1,5 m bekostas i normalfallet av markägaren, avvägningar mellan olika intressen (t.ex. 

flödesutjämning och näringsretention görs dock)
• Delar av våtmarks-/dammytan skall bibehålla ett vattendjup på 0,5 m

Bevattningsdamm norr om Harlösa





6. Vattenvårdsprogram

Reduktionsfiske Sövdesjön



6. Vattenvårdsprogram

Reduktionsfiske Sövdesjön
• 37 notdrag på 21 dagar
• 52 370 kg vitfisk
• 193 kg/ha
• 2,49 ton per dag
• 2,5 ton rovfisk har släppts tillbaka

Inklusive provfiske 2017:
• 61,7 ton vitfisk
• 227 kg/ha

• Fisket fortsätter 2019



6. Vattenvårdsprogram

Förslag till beslut
‐ att godkänna fortsatt arbete inom etapp III i 

enlighet med redovisad planering,

‐ att godkänna fortsatt arbete med Vassen och 
Mölledammen enligt redovisat förslag under 
förutsättning att minst 50 % sammanlagd extern 
finansiering erhålls,

‐ att godkänna ändringar i riktlinjerna för 
bevattningsdammar enligt redovisat förslag, samt 

‐ att lägga övrig information till handlingarna.



7. Reparation och underhåll

- Entreprenören har återupptagit arbetena, 
slutförs under våren

- Samtliga kommuner ställt sig bakom 
förslaget om hantering av reparation och 
underhåll 2019-2021

- LOVA-ansökan inskickad

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till handlingarna



8. Övriga frågor

- Sammanträdestider 2019

Styrelsen:
25/4 09.00 Sjöbo
26/9 Tomelilla
5/12 Eslöv

Stämma och konstituerande styrelsemöte:
29/5 ?

Beredningsgrupp:
3/4 08.30 Höör
28/8 Kävlinge
6/11 Lomma

- Årsstämma 2019
- Förslag tema sjörestaurering



8. Övriga frågor

- Publicering av protokoll

- Övrigt

Förslag till beslut:

- att uppdra åt kansliet att bjuda in föreläsare på temat 
sjörestaurering till årets stämma,

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan, 
samt

- att lägga övrig information till handlingarna



Tack för idag!


