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 5. Fågelinventering Sövdesjön 
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Mötet öppnas och Jonas Johansson hälsar alla välkomna. Lin Linde (Lunds kommun) samt 

Marie Caesar Björk (Kraftringen) hälsas välkomna som nya ledamöter i Kävlingåns 

vattenråds beredningsgrupp.  

 

  

 § 1.  Val av justerare  

  Beredningsgruppen beslutar: 

 

- Att välja Helena Björn att jämte ordförande justera dagens 

minnesanteckningar 

 

 § 2. Dagordningen 

Olycka vid å (fiskevårdsområde Kävlinge och Lödde å). Tas upp under punkten 

övrigt   

 

  Föregående protokoll: beredningsgruppen 2020-06-10 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

 

- Att godkänna dagordningen, samt 

- Att lägga protokollet till handlingarna 

 

 § 3.  Anmälningar  

  Administration  

 

   Vattenförvaltning 

 Samrådsförslag för översiktsplan 2040, Sjöbo kommun, 2020-06-05 

 

 Beslut om årligt bidrag till vattenråden från vattenmyndigheten. För 2020 

beviljades vattenrådet ett bidrag på 62 000 kr. 2020-06-15 

 

Recipientkontroll  

 

Reparation och Underhåll 

 

Vattenvårdsprogrammet 

 

 PM rekreation och naturvärden för Sandby Våtmark, Ekologigruppen, 

Lunds kommun, 2020-06-05. Bilaga 1.  

 

 Meddelande om resultat från arkeologisk undersökning, Örtofta 21:1, 2020-

06-09 

 

 Ansökan om strandskyddsdispens Gårdsstånga 17:5, Eslövs kommun 

inskickad 20-06-22.  
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 Beslut gällande ansökan om strandskyddsdispens Gårdsstånga 17:5, Eslövs 

kommun, 2020-07-02. 

 

 Fågelinventering Sövdesjön, Skånes Ornitologiska Förening, 2020-08-05  
 

  

 Beredningsgruppen beslutar: 

  

- att lägga anmälningarna till handlingarna  

  

 § 4. Vattenförvaltning    

   

 § 5. Recipientkontroll    bilaga 2 

Christian Alsterberg informerar: Detta är arbetsgruppens förslag på nytt 

recipientkontrollprogram. Förslaget innebär framförallt flera mätpunkter och 

parametrar per mätpunkt. Finansieringen av biologiska mätningarna bör 

diskuteras. Övergripande målsättning är god ekologisk och kemisk status. För att 

kunna påvisa detta behövs dels åtgärder men också en bättre uppföljning av våra 

åtgärder (ex mer biologisk data eftersom statusklassningen är hierarkisk) . Detta 

nämns både i förslag till nytt vattenvårdsprogram men även i tidigare program som 

gäller fram till dec 2021.  

   

Christian har också fört en diskussion med Thomas Quist, ordförande för 

vattenrådet, i detta ärende. Thomas förslag var att beredningsgruppen skulle lämna 

två program. Ett där budget ej behöver ses över och ett där man skall se över 

budget för att kunna finansiera fler mätningar. 

 

Preliminär kostnad för tillägg (ej VAsyds tillägg) är ca 491 000 SEK fördelat över 

en treårs period. Då är också Vombsjön medräknad. Det som gör siffrorna 

osäkra/dyra är planktonprovtagning i Vombsjön. Provtagning i Vombsjön är 

baserad på en ej färdigställd rapport från Fokus Vombsjön gällande dess 

miljöövervakning  

 

Susanne J (VASYD) påpekar att det inte finns mer finansiering för 

kontrollprogrammet från VASYD utöver de förslag till tillägg som VA SYD själv 

har föreslagit men att kansliets tillägg till kontrollprogrammet är bra. Gällande 

mikroplaster så finns det ingen bra teknik ännu, dvs ingen ackrediterad metod för 

mätning av mikroplaster. 

 

Magdalena L E (Sydvatten) uppmärksammar att SMHI stationen i Klingavälsån 

sedan ett år tillbaka tillhör sydvatten och att detta bör justeras i 

kontrollprogrammet. Magdalena lyfter också frågan om att eventuellt döpa om 

recipientkontrollprogrammet till vattenkontrollprogrammet eller något liknande.  

 

Jonas J (Eslövs kommun) kommenterar finansieringen och att man i vattenrådet 

tidigare inte arbetet och följt upp på detta sätt men att det är fullt rimligt att 

finansiera delar av recipientkontrollprogrammet med pengar från 

vattenvårdsprogrammet samt att detta bör nämnas i vattenvårdsprogrammet 

och/eller samarbetsavtalet.  
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Helena B (Lomma kommun) kommenterar att man även på sikt bör inkludera  

mikroplaster. 

 

Lin L (Lunds kommun) undrar vilka prover tar Sydvatten tar i dagsläget? 

Magdalena LE svarar att fokus ligger på dricksvattenproduktionen och att 

mätningar framförallt sker vid intaget. Många olika typer av mätningar genomförs, 

men man genomför inte en faktisk sjöprovtagning i dagsläget.   

 

   

  Beredningsgruppen beslutar: 

 

- att synpunkter på recipientkontrollprogrammet lämnas till kansliet senast 2020-

09-07 

- att föreslå att de extra mätpunkterna som är kansliets förslag bör (exklusive 

VASYDS förslag) finansieras av vattenvårdsprogrammet 

 

 § 6. Vattenvårdsprogram Kävlingeån                      

 Samarbetsavtalet & Vattenvårdsprogrammet  bilaga 3 & 4 

 

Jonas J  (Eslövs kommun) informerar att samarbetsavtalet har kortats ner och 

justerats enligt de diskussioner och önskemål som togs upp på förra 

beredningsgruppsmötet i juni samt att det gamla vattenvårdsprogrammet för 

2012-2021 har genomgått en enklare revidering och uppdatering till ett nytt 

program för 2022-2027 av kansliet och Karl Holmström på ekologigruppen. 

 

Christian Alsterberg nämner att avtal och vattenvårdsprogram också 

diskuterats på HöjeÅ beredningsgrupp och att liknande ändringar bör göras 

även för Kävlingeåns vattenråd.  

 

Helena Björn (Lomma kommun) tar upp följande punkter för samarbetsavtalet: 

1) förvaltning av vattenrådets medel och att detta görs av vattenrådet 

via/genom Lunds kommun, 2) att förutsättningar för samarbete hänvisas till 

stadgarna samt 3) en viss justering av dispositionen. 

 

Karl Asp påpekar också att man bör ändra åtgärdsområden till 

verksamhetsområden i samarbetsavtalet så att det följer samma terminologi 

som i stadgarna. 

 

Helena Björn (Lomma kommun) när det gäller vattenvårdsprogrammet föreslår 

Helena att man har en tabell med nyckeltal för uppföljning. Det är i dagsläget 

för lite nyckeltal kopplat till vattenrådets arbete. Helena föreslår att man lägger 

till en mening om att man årligen skall göra en prognos i arbetsplanen med 

nyckeltal så att vattenrådet kan följa upp sitt arbete.  

 

Eva N S (Sjöbo kommun) Sjöbo kommuns styrelse efterfrågar just nyckeltal 

och målsättningar 
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Jonas J (Eslövs kommun) Nyckeltal har varit med i konsultuppdraget. Det är 

dock viktigt att nämna att om vi inte når målet så gör vi inte heller av med 

pengar.  

 

 

 Aktuella åtgärder  

 

Tette A (Ekologigruppen) redogör för hur många konsulttimmar som finns kvar 

och hur dessa just nu är fördelade. Det finns i dagsläget inte timmar att initiera 

nya projekt utan fokus ligger på att slutföra de redan startade projekteten. Just 

nu är det 10 vattenvårdsprojekt. Ett par har fallit bort. Bland annat 

tvåstegsdiket, projekt 804 vid Döjsebro. Därefter redogörs, kortfattat, var 

vattenrådet befinner sig för de enskilda projekten. Bevattningsdammen i Södra 

Sandy har också fallit bort då markägare inte visat intresse för att bekosta delar 

av entreprenaden. 

 

Jonas J (Eslövs kommun) undrar om rimligheten med vattendialogen i Östra 

strö med tanke på Corona läget?  

 

Tette A (Ekologigruppen) menar att det ändå är värdefullt att initiera kontakt 

med markägare samt starta enskilda möten vilket eventuellt sedan kan leda till 

någon typ av vattendrags vandring och kanske dialogmöten till våren. 

 

 Åtgärdssamordnare Vombsjöns tillrinningsområde 

 

Tette A (Ekologigruppen) man har börjat arbeta med en fördjupad 

vattenvårdsplan för Vanstadsbäcken. Bland annat så har en inmätning 

genomförts och vattennivåmätare placerats ut.  Man har också en fortsatt 

dialog med samtliga markägare. En sammanställning av allt material från 

workshopen som genomfördes i mars har också påbörjats.   

 

 Fokus Vombsjön 

 

Christian Alsterberg informerar: Ett provfiske med översiktsnät har 

genomförts under augustimånad i Vombsjön. Enligt fiskare hade det gått 

väldigt bra och de blev klara en dag tidigare. All insamlad data skall nu 

rapporteras till nationelldatavärd samt sammanställas.  

 

Rapporten konkretisering av vattendirektivet och vad det innebär för 

vattenförvaltningsarbetet med Vombsjön har börjat att sammanställas och 

kommer förhoppningsvis vara färdig under oktober-november. 

 

Under sommaren så har frivilliga medborgare tagit algprover i Vombsjön och 

rapporterat till en forskargrupp på Lunds universitet. Dessa provtagningar har 

genomförts fortlöpande och informationen har funnits tillgänglig på Fokus 

Vombsjöns hemsida. 

 

Höstens informationsmöte är planerat till tisdagen den 27:e oktober. Mötet 

kommer att hållas på Flora Biografen i Sjöbo. Info och tider annonseras senare. 
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 Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

 

Christian Alsterberg totalt är det fyra markägare som berörs av provfisket 

nämligen: Sövdeborgs slott, Stiftelsen Skånska landskap, Snogeholms slott 

samt Assmåsa Gods. Alla markägare är positiva dock skall ytterligare en 

avstämning med Snogeholms slott genomföras. Därefter kommer en 

beställning med provfiske att skickas till Klara Vatten som redan är 

upphandlade för provfisket 

 

 Reduktionsfiske Sövdesjön – fågelinventeringen   Bilaga 5 

Inventeringen är kopplad till det Natura 2000 –tillstånd vattenrådet fått från 

Länsstyrelse för reduktionsfisket. De arter som är utpekade i bevarandeplanen 

för Sövdesjöns Natura 2000-område ska inventeras. 

   

 

 Övrigt 

  

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering, samt  

- att, synpunkter på samarbetsavtalet och vattenvårdsprogrammet lämnas till 

kansliet senast 2020-09-07 och att detta, efter mindre justeringar lämnas till 

godkännande för styrelsen, samt  

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 § 7.  Reparation och underhåll 

 Information om avslag för strandskyddsdispens vid Gårdsstånga och hur 

vattenrådet föreslår att gå vidare.  

 

Karl Asp sammanfattar vad som har hänt samt vad vattenrådet har vidtagit för 

åtgärder. Förra året så rensades dammen vid Gårdsstånga på sediment. Miljö- 

och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun beslutade att förbjuda 

fastighetsägaren att lägga upp massorna på fastigheten. Detta beslut 

överklagades av vattenrådet och länsstyrelsen upphävde det överklagade 

beslutet men menade på att en strandskyddsdispens kan behövas. Efter 

diskussioner med Eslövs kommun så skickar vattenrådet in en 

strandskyddsansökan för att på så vis kunna sprida ut massorna. Denna 

ansökan avslogs av Eslövs kommun. Därefter har vattenrådet med hjälp av 

jurist Andrea Hjarne på VA SYD samt Karl Holmström på ekologigruppen 

överklagat beslutet. Dessa handlingar skickades till Eslövs kommun den 20 

augusti.  
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Jonas J (Eslövs kommun) påpekar att sakfrågan är av stort intresse men att man 

från vattenrådets sida kunde valt en lite lägre profil i samband med 

överklagande.  

 

Eva N S (Sjöbo kommun) menar att detta är av stort intresse även för dem då de 

i dagsläget hanterar liknande frågor inom kommunen. 

   

  Beredningsgruppen beslutar 

- Att lägga informationen till handlingarna 

 

 § 8. Övriga frågor                  

 Henrik Nordholm från Limeq AB  
 

Christian Alsterberg informerar: Henrik jobbade tidigare på Nordkalk och har 

bland annat varit involverad i fosforfiltret vid Vikhög. Henrik menar att han 

har ett samlat nätverk av expertkompetens kring övergödningsproblematik och 

jobbar både med skräddarsydda kulturer med goda bakterier vilka då fungerar 

som en typ av minireningsverk samt olika typer av kalkapplikationer. Henrik 

skulle gärna vilja dra igång något gemensamt projekt för att visa att detta är 

effektiva och miljövänliga åtgärder tillsammans med vattenrådet. Han 

presenterar gärna mer idéer om vi så önskar.   

 

Beredningsgruppen konstaterar att vattenrådet i dagsläget inte skall initiera 

några projektsamarbeten just nu men att Henrik är välkommen att presentera 

mer information info på nästa beredningsgruppsmöte. Christian Alsterberg 

kontaktar Henrik. 

 

 

 Pedagogisk verksamhet/information.  

 

Christian Alsterberg informerar: Christian har tillsammans med Marie Sager 

(Naturum Skrylle) börjat skissa på möjliga format för vattenrådet att bedriva 

någon typ av pedagogisk verksamhet. Ett möte har genomförts än så länge där 

förslaget ”Lär känna din å” kom upp som förslag för att bedriva verksamheten 

ganska lokal. Vidare ser vi att detta kan genomföras i projektform (lite större 

enskilda satsningar, uteklassrum osv), åvandringar (för tjänstemän, politiker 

men även kanske för allmänheten), och information på bibliotek (bildspel, 

föredrag etc.). 

 

Ett antal kontakter identifierades, som exempelvis lokala 

naturskyddsföreningar, sportfiskarna, konsulter, hembygdsföreningar, byalag. 

Många av dessa föreningar jobbar redan i dagsläget med lokala projekt på 

ideell basis och här finns det då en möjlighet för att vattenrådet att synas och 

informerar om vår verksamhet.  

 

Oavsett format så diskuterade vi också vikten av att identifiera 

målgruppen/målgrupperna men också hur man kvalitetssäkrar information som 
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sprids från vattenrådet. Gällande finansiering (om sådan behövs), ex vid större 

projekt så är det väl framförallt LONA medel.  

 

Helena Björn (Lomma kommun): Man kan också koppla denna verksamhet 

med länsstyrelsens naturvisningsdagar.  

 

 Anläggning av små dammar 

 

Jonas J (Eslövs kommun) informerar att han anlägger en liten damm på sin 

fastighet samt att en groddamm i Östra Strö har fördjupats så att den inte torkar 

ut under våren/försommaren 

 

 Olyckan 

 

Helena Björn (Lomma kommun) informerar om att en olycka skedde under 

augusti månad när en familj skulle fiska längst med ån. Skyltning osv är dålig i 

dagsläget vilket ledde till att en familjemedlem hamnade i vattnet. Ska man 

diskutera detta med Anders Eklöv? Ska skyltningen bort? 

 

Jonas J (Eslövs kommun) undrar vad vattenrådet bör göra i denna fråga. 

 

Helena Björn (Lomma kommun) vattenrådet kan vidarebefordra mailet till 

ordförande eller Anders Eklöv och påpeka att med tanke på vad som har hänt 

kanske platserna skulle ses över och skyltar tas bort? I alla fall de skyltar som 

inte längre har någon funktion och att vattenrådet då skulle se detta som en 

positiv åtgärd.   

 

   

 Sammanträdestider 2020 

 

Styrelsen: 

 24/9 09.00 Kävlinge 

 3/12 09.00 Lomma 

 

Beredningsgrupp: 

 4/11 9.00 Eslöv 

 

 

  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
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Lund som ovan 

 

 

 

Christian Magyar Alsterberg 

Samordnare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Johansson Helena Björn 

Eslövs kommun Lomma kommun 

Ordf. beredningsgruppen  
 


