
     

MINNESANTECKNINGAR 

 

2020-06-10 

 

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR 

KÄVLINGEÅNS VATTENRÅD 

 

Närvarande:   

  
Ledamöter: Jonas Johansson Eslövs kommun 

 Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun 

 Helena Björn Lomma kommun 

 Pia Fröjd Sjöbo kommun 

 Mikael Ulvholt Hörby kommun 

 Marcus Holm Sydvatten 

 Marie Caesar Björk Kraftringen   

Adjungerade: Christian Alsterberg Kävlingeåns vattenråd 

 Karl Asp Kävlingeåns vattenråd 

Konsult: Tette Alström Ekologigruppen 

 Karl Holmström Ekologigruppen 

 

 

Plats:   Skypemöte 

 

Tid:  Onsdagen den 10 juni, kl. 09.00 – 12.00 

 

Bilagor: 1. Förslag samarbetsavtal 2022-2027 

 

  

Mötet öppnas och Jonas Johansson hälsar alla välkomna 
 

§ 1.  Val av justerare och ordförande för beredningsgruppen  

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att välja Eva Nielsen Osterman att jämte ordföranden justera dagens 

minnesanteckningar 

 att välja Jonas Johansson till ordförande för beredningsgruppen för verksamhetsåret 

2020 

 

§ 2.  Dagordningen 

 

 Föregående minnesanteckningar 

 

 Följande tillägg till dagordningen: 

 

-Medel från vattenmyndigheten för specialprojekt. (§6 vattenvårdsprogrammet) 
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  -Holländarehusen och skötsel (§8 övrigt) 

 

  -Rolsberga, möte med länsstyrelsen 2020-05-27 (§6 vattenvårdsprogrammet) 

 

  -Diskussion om stadgar, paragraf 8 (§8 övrigt) 

   

  -Pedagogisk verksamhet (§8 övrigt) 
 

 

Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, 

 att godkänna minnesanteckningarna från föregående möte 2020-03-25, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

§ 3.  Anmälningar 

   

  Administration  

 Val av ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd. Lars-Göran Ritmer 

utses till styrelseledamot av kommunfullmäktige efter avsägelse från 

Cecilia Bladh in Zito, Hörby kommun, 2020-05-08. 

 

  Vattenförvaltning 

 Skrivelse om ändrade tappningsrutiner för Vombsjöns reglering, Sydvatten. 

Möjlighet för vattenrådet att yttra sig till länsstyrelsen innan den 15 maj, 

2020-04-28 

 

 Skrivelse inskickad till länsstyrelsen angående handläggning av ärende om 

fiskvandringspassage vid Rolsberga kvarn, Böstofta 19:3, Höörs kommun. 

Inskickad 2020-04-27  

 

 DOM, Överklagat avgörande, Mark och Miljööverdomstolen laglig 

förklarar Kvarnviks kraftverk med tillhörande anläggningsdelar på 

fastigheten Mellanmöllan 1:1, Lunds kommun, 2020-05-04 

 

 DOM, Överklagat avgörande, Mark och Miljööverdomstolen laglig 

förklarar Bösamöllans kraftverk med tillhörande anläggningsdelar på 

fastigheten Bösamöllan 1:1, Lunds kommun, 2020-05-04 

 

 DOM, Överklagat avgörande, Mark och Miljööverdomstolen laglig 

förklarar Lilla Harrie kraftverk med tillhörande anläggningsdelar på 

fastigheten Lilla Harrie 4:2 och Hoby 1:1, Kävlinge kommun, 2020-05-04 

 

Recipientkontroll 

 

 Årsrapporten för recipientkontrollen 2019, Ekologigruppen, 2020-04-29 

 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån  
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 Beslut om dispens från villkoren för miljöersättning för skötsel av våtmark, 

samt från villkoren för miljöinvestering på fastigheten Benstorp 2:4 i 

Eslövs kommun, block nr 6188 338 7460, ställda i beslutet den 13 juli 2006 

i detta ärende (602-5457-06). 

 

 Begäran om kostnadsbekräftelse 431-38487-2019 från länsstyrelsen 

gällande arkeologisk undersökning på Örtofta 21:1, Eslövs kommun, 2020-

04-28 

 

 2 stycken ansökningar om extra bidrag till Kävlingeåns vattenråd 

inskickade till Södra Östersjöns vattendistrikt 2020-04-29. Ansökan 1: 

Miljönyttan med tvåstegsdike – från ökad processförståelse till minskad 

övergödning i Vombsjöns tillrinningsområde. Ansökan 2: Fördjupad 

vattenvårdsplan med fokus på multifunktionella vattenvårdsåtgärder – från 

vattendialog till minskad övergödning i Vomsjöns tillrinningsområde. 

Totalt sökt belopp är: 682 400 SEK.   

 

 Beslut om arkeologisk utredning inför anläggande av bevattningsdamm 

inom fastigheten Örtofta 21:1>1-2, Eslövs kommun, 2020-05-05 

 

 

Reparation och Underhåll 

 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut angående drift och underhåll 

av rekreationsstråk längs Kävlingeån vid Örtofta och söder om Väggarp, 

Eslövs kommun, 20200522 

 

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna. 

 

 

§ 4. Vattenförvaltning 
 

Jonas informerar att Christian vill deltaga i en projektledarutbildning under hösten 2020. 

Utbildningen kostar ca 19 000. Christian beskriver kortfattat att det handlar om en utbildning 

med  huvudfokus på projektplanering och projektstyrning samt gruppdynamik och 

motivation.  

 

Beredningsgruppen beslutar 

 att godkänna Christian Alsterbergs deltagande i 

projektledarutbildningen  

___________________________________________________________________________ 

 

§ 5. Recipientkontroll 
 

 

 

 

§ 6. Vattenvårdsprogram Kävlingeån  
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 Samarbetsavtalet 

 

Jonas föreslår att vi skall försöka att korta ner själva avtalet så att det mer 

liknar det som finns för Höje å. I avtalet bör vi hänvisa till förstudien och ett 

uppdaterat åtgärdsprogram. Beredningsgruppen anser att det är viktigt att 

uppdatera/skicka ut själva åtgärdsprogrammet i samband med att vi skickar ut 

förslag på nytt samarbetsavtalet. Om det ej är färdiguppdaterat bör man skicka 

ut det i nuvarande skick och understryka att det är under uppdatering. Detta bör 

helst undvikas.  

 

 Aktuella åtgärder  

 

Tette Alströms informerar kortfattat om det senaste arbetet inom 

vattenvårdsprogrammet. Lilla Skeglinge bevattningsdamm (Eslövs kommun) 

ligger nu ute på upphandling. I Örtofta (Eslövs kommun) är den arkeologiska 

undersökning färdig. Man hittade ett par intressanta områden men detta var 

ingenting som hindrar anläggandet av bevattningsdammen. I Högseröd (Eslövs 

kommun) planerar man anlägga ett omlöpp för fisk. Det som först måste redas 

ut är hur man skall hantera massorna. Kommunikation sker med Eslövs 

kommun.  

 

 Åtgärdssamordnare Vombsjöns tillrinningsområde 

 

 Fokus Vombsjön 

 

Christian Alsterberg informerar att man hade styrgruppsmöte för 2 veckor 

sedan. Man diskuterade de olika aktiviteterna och att Fokus Vombsjön har 

projektanställt August Bjerkén för att jobba med konkretisering av 

vattendirektivet och vad som gäller specifikt för Vombsjön (aktivitet 2.5). Man 

inväntar också nu färdigställda rapporter från Ekologigruppen för många av 

aktiviteterna. Det finns ett särskilt intresse för kartläggning av fiskbeståndet, 

vilket man särskilt avser att diskutera på nästa arbetsgrupps möte den 8:e juli.  

 

 Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

 

Alla markägare är identifierade, informerade och har ställt sig positiva. Saknar 

svar från en markägare. Hoppas få tag på denna person nästa vecka. Om detta 

inte lyckas kan man enligt Pia höra av sig till kundtjänst på Sjöbo kommun. 

 

 Övrigt 

 

Medel från vattenmyndigheten för specialprojekt 

Christian informerar att vattenrådet har sökt extra medel från vattenmyndigheten 

för Södra Östersjöns vattendistrikt. Pengar som var meningen att gå till 

vattenråd och åtgärdssamordnare. Årets satsning var åtgärdsarbete med 

inriktning på övergödning. Två ansökningar skickades in varpå ena ansökan 

”Fördjupad vattenvårdsplan med fokus på multifunktionella vattenvårdsåtgärder 

– från vattendialog till minskad övergödning i Vombsjöns tillrinningsområde” 

blev tilldelad 400 000 sek. Detta arbete kommer att starta omgående och 

kommer framförallt att innebära dialogmöten, inmätning och projektering.  
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Rolsberga, möte med länsstyrelsen 2020-05-27 

Christian informerar att man har haft ett möte med länsstyrelsen gällande det brev 

som skickades från vattenrådet gällande hantering av ärendet Rolsberga kvarn, 

Höörs kommun. Kort historik: Länsstyrelsen har handlagt ärendet kring 

faunapassage vid Rolsberga i Bråån. Uppmuntran och initiativ för att ta fram 

åtgärdsförslag i Bråån kom från början från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar 

nu att de avser att förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för planerade 

åtgärder, d.v.s. prövning i domstol.  

 

Man har än så länge inte fattat något beslut men det lutar åt en tillståndsprövning i 

och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft januari 2019. Hur går 

vattenrådet vidare? Detta beror på om länsstyrelsen ställer sig positiva eller inte till 

projektet. Om de gör det så kan en tillståndsprövning vara en ganska smidig 

process. Om länsstyrelsen däremot inte ställer sig positiva är det mer eller mindre 

ingen idé att skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen.  

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att uppdra kansliet och Jonas att arbeta fram ett förslag på ett nytt 

samarbetsavtal och presentera för beredningsgruppen på nästa möte  

 att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 
 

 

§ 7. Reparation och underhåll 

 

 Christian informerar. Torbjörn på ekologigruppen har börjat inventera 

våtmarker som skulle kunna vara i behov av reparation och underhåll som 

faller inom det LOVA projekt vattenrådet blev tilldelade 2018. LOVA 

projektet fokuserar på uppgrundning. 

 

27 av 60 utvalda våtmarker har besökts. Fler än 10 dammar har redan 

observerats med problem av uppgrundning som då faller inom detta LOVA 

projekt. Inventeringen bedöms vara färdig innan sommaren är slut.  

 

Utöver detta så jobbar vi med att skapa en databas med 

inventeringsinformation och behov underhåll för de dammar som har anlagds.   

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 8. Övriga frågor 

 

 Holländarehusen och skötsel 

 

Helena informerar att det varit problem med skötsel av utloppsluckorna i 

gäddvåtmarken vid Holländarehusen och att Håkan Björklund från 

ekologigruppen för ett par veckor sedan upptäckte att utloppsluckan var öppen 

och tilloppet stängt. Detta trots att dammen ska vara vattenfylld mellan 1/2 och 

10/6. Det finns inget avtal skrivet eftersom det är kommunen som äger marken 

och arrenderar ut den, och skötselföreskrifterna skulle länsstyrelsen försöka  föra 

in i reservatsföreskrifterna. Helena poängtera att det viktigt i alla framtida 

projekt att denna typ av frågor är utredda innan projektet drar igång. Driften 

behöver alltid vara med från början och bör kanske inte vara personberoende. 

Frågan är hur vi säkerställer att driften och uppföljning är med i ett tidigt skede? 

Jonas menar att i specialprojekt som detta är det upp till oss alla vara vaksamma 

och att kansliet skall ha extra koll då det handlar om projekt med en drift utöver 

det vanliga.   

 

 Diskussion om stadgar, paragraf 8 

 

Pia och Eva: Sjöbo kommun tolkar paragraf 8 i stadgarna som att det skall vara 

1 ordinarie + 1 ersättare för vattenvårdsåtgärder samt 1 ordinarie och 1 ersättare 

för recipientkontrollen. För Sjöbo innebär detta då 2 ordinarie och 2 ersättare. 

Jonas läser paragraf 8. Man undrar nu vad de andra kommunerna anser om 

detta? Helena menar att man i Lomma löser detta via VA SYD. Mikael 

informerar att Hörby är med i 4 vattenråd där kostnaden för recipientkontrollen 

varierar men att kostnaderna i säg inte är uppdelade inom kommunen. Jonas 

informerar att man aldrig tidigare har diskuterat detta inom beredningsgruppen 

men att där inte finns några hinder att skicka in fler förslag på representanter i 

beredningsgruppen om så önskas.  

 

 Pedagogisk verksamhet 

 

Pia informerar att Sjöbo uppfattade beredningsgruppens som att pedagogisk 

verksamhet var något vi var osäkra på om vi skulle hålla på med och att kansliet 

skulle ta fram ett förslag till nästa beredningsgrupp som vi kunde ta ställning till 

innan det lyftes till styrelsen. Sjöbo tycker därför att det känns lite märkligt att 

det vid styrelsemötet 16 april och senare även på stämman föreslogs och 

beslutades att det skulle vara ett av huvudfokusområdena i verksamheten 2021. 

 

Christian: Den pedagogiska planen lades in i arbetsplanen för 2021 och denna 

skickades ut på både beredningsgrupps- och styrelsemöte innan årsstämman för 

synpunkter. Detta gjordes för att skapa möjligheter att kunna jobba med dessa 

frågor under 2021. Christian uppfattade inte heller att detta skulle vara ett 

huvudfokusområde för 2021. Däremot så blev det en del diskussion kring detta. 

Delvis säkert för att många har ett intresse i denna fråga, vilket också har 
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uppmärksammats vid vattenrådets presentationer på KSAU i 

medlemskommunerna. 

 

Men självklart skall en pedagogisk plan först hanteras av beredningsgruppen, 

där man då bland annat diskuterar finansiering etc. Men detta är detaljfrågor 

(hur man löser enskilda frågor osv) snarare än att om man skall ha en vision om 

att jobba med pedagogik eller inte. 

 

Helena meddelar att hon är positivt inställd till detta men att självklart bör den 

pedagogiska verksamheten vara av hög kvalité och att det bör vara rätt person 

som gör detta. Vi på vattenrådet ska inte vara naturpedagoger på plats. Helena 

menar också att information och pedagogiskt material är jätte viktigt inför det 

nya samarbetsavtalet. Detta för att bland annat kunna informera nya politiker om 

vår verksamhet.  

 

Karl Holmström menar också att information bör vara en punkt i 

samarbetsavtalet.   

 

Eva instämmer med Helena och ser gärna att kansliet tar fram ett förslag.  

 

Jonas poängterar att den pedagogiska planen självklart skall beredas och om den 

inte är bra så genomför vi inte heller detta.  

 

 

 

  

 Sammanträdestider 2020 

 

 Sammanträdestider 2020 

Styrelsen: 

 24/9 09.00 Kävlinge 

 3/12 09.00 Lomma 

 

Beredningsgrupp: 

 26/8 9.00 Kävlinge 

 4/11 9.00 Eslöv 

 
 

 

Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att lägga information till handlingarna. 
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Lund som ovan 

 

 

 

Christian Magyar Alsterberg 

Samordnare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Johansson Eva Nielsen Osterman 

Eslövs kommun Sjöbo kommun 

Ordf. beredningsgruppen  


