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 Bilaga 4 – Projektbeskrivning Vildmarksarkitekterna  

  

  

 

  

 § 1.  Val av justerare & ordförande 

Jonas J, informerar att posten för ordförandeskap i beredningsgruppen tas själva 

av beredningsgruppen och inte på det konstituerande styrelsemötet i samband med 

årsstämman. Sittande ordförande föreslås.    

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att välja Magdalena Lindberg Eklund till justeringsperson 

- Att välja Jonas Johansson till ordförande 

 

 § 2. Dagordningen 

  Föregående protokoll: beredningsgruppen 2021-03-24 

 

Jonas J och Christian A meddelar följande tillägg till dagordningen: 

Samarbetsavtal för VattenAtlas (övrigt) samt revidering av avtalen för 

vattenvårdsåtgärder (vattenvårdsprogrammet) 

 

Tesfom S introducerar sig själv och sitt projekt gällande grundvatten 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att godkänna dagordningen med tilläggen, samt 

- Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

 § 3.  Anmälningar  

    
Administration 

 

• Thomas Lövskog, Kävlinge kommun ersätts av Anders Lindvall som ledamot i 

Kävlingeåns vattenråd styrelse, Kävlinge kommun, 2021-03-16 

• Lars-Göran Ritmer har lämnat sitt uppdrag som ledamot i Kävlingeåns vattenråd 

styrelse, Hörby Kommun, 2021-04-27 

 

 

Vattenförvaltning 

 

• Vattenrapport från Örtoftaverket 2020, Kraftringen, 2021-03-25 

• Kunggörelse i mål M6192-20, Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening har 

ansökt om tillstånd att anlägga en faunapassage och utföra biotopvårdande åtgärder 

vid Rinnebäcks dämme, Mark- och Miljödomstolen Växsjö, 2021-03-29 

• Remiss gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet för djurhållning på fastigheten 

Äspinge 5:26 i Eslövs kommun, Länsstyrelsen, 2021-04-27 
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• Yttrande gällande vattenmyndigheternas samrådsmaterial 2021-2027 inskickat till 

vattenmyndigheterna 2021-04-29 

• Yttrande Strandskydd inskickat till Regeringskansliet 2021-04-29 

• DOM gällande ansökan om tillstånd enligt 7 och 11 kap. miljöbalken avseende 

Vombverket, Lunds kommun, Mark och Miljödomstolen, 2021-05-24 

• Yttrande, Uppdrag att utreda förutsättningarna för marint områdesskydd i Öresund, 

Länsstyrelsen, 2021-06-01 

• Remiss Miljöfarlig verksamhet AB Sydsten, Länsstyrelsen, 2021-06-21 

• Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

2021-2025, Länsstyrelsen, 2021-06-21 

• Remiss gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av befintlig 

djurhållning på fastigheten Brostorp 2:18 i Höörs kommun, Länsstyrelsen, 2021-07-06 

• Beslut om utbetalning av samverkansbidrag till Kävlingeåns vattenråd 2021, 

Länsstyrelsen, 2021-07-07 

• Remiss gällande Utställningsförslag till ny översiktsplan för Lomma kommun, 2021-

07-30, Lomma kommun 

 

 

Vattenvårdsprogram 

 

• Rapport, Vattenkemi och planktonprovtagning i Sövdesjön, Ekologigruppen, 2021-03-

29 

• Avslag LONA ansökan ”Vattenvårdande åtgärder i Vanstadsbäcken – Vombsjöns 

tillrinningsområde”, länsstyrelsen 2021-03-30 

• Rapport eDNA fiskfauna i Vombsjön, AquaBiota, 2021-03-26 

• Beslut anmälan om vattenverksamhet och dispens från biotopskyddsbestämmelserna 

på Södra Sandby 67:2, Länsstyrelsen, 2021-04-27 

• Beslut angående anmälan om vattenverksamhet samt dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna för fastigheten Hjularöd 1:2, Länsstyrelsen, 2021-04-29 

• Utskick av reviderat samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 

till medlemskommunerna, 2021-05-07 

• Godkännande av samarbetsavtal för år 2022-2027, Sydvatten godkänner 

samarbetsavtalet enligt den kostnadsfördelning som presenterats, 2021-05-11 

• Samarbetsavtal, Kävlingeåns vattenråd, Höörs kommun beslutar att förnya 

samarbetsavtalet 2022–2027, 2021-05-12 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun godkänner Kävlingeåns 

vattenråds förslag till förnyat samarbetsavtal 2022-2027, 2021-06-22 

• PM inventering och flytt av musslor vid Högseröds kvarn, 2021-06-16, 

Ekologigruppen 

• Beslut våtmarks-LONA, Vanstadsbäcken i Sjöbo kommun, Länsstyrelsen, 2021-06-17 

• Beslut angående vattenverksamhet på fastigheten Vanstadtorp 10:12 

(översvämningsåtgärd), Länsstyrelsen, 2021-06-17 

• Beslut angående vattenverksamhet på fastigheten Eggelstad 6:8 och 14:10 

(översvämningsåtgärd), Länsstyrelsen, 2021-07-17 

• Beslut om biotopskyddsdispens och vattenverksamhet på fastigheten Oderup 10:19, 

Hörby kommun, Länsstyrelsen, 2021-07-05 

• Fågelinventering Sövdesjön maj-juni, SkOF, 2021-08-08 

 

 

Recipientkontroll 

 

• Årsrapport recipientkontrollprogrammet för 2020, Ekologigruppen, 2021-05-03 
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• Läkemedelsrapport och PM om amfibier och föroreningar i dagvattendammar, 

länsstyrelsen, 2021-08-16 

 

Reparation och underhåll 

 

• Beslut, länsstyrelsen gällande Gårdsstånga och strandskyddsdispens, 2021-06-09 

 

 

Christian A, informerar kortfattat om rapporten gällande läkemedelsrester från 

länsstyrelsen samt att länsstyrelsen har upphävt det överklagade beslutet gällande 

strandskyddsdispens vid Gårdsstånga. 

 

 Beredningsgruppen beslutar 

- Att lägga anmälningarna till handlingarna  

 

 

 § 4. Vattenvårdsprogram Kävlingeån   

                      

 

• Aktuella åtgärder     Bilaga 1 

 

Tette A, från Ekologigruppen ger en lägesrapport för pågående projekt 

 

Patrik L undrar om intresseanmälan vid Furulund. Enligt Tette A är detta en 

nygammal intresseanmälan som åter är intressant då fokus nu också ligger på 

kvarhållande av vatten i landskapet.   

 

Gällande temporär flödesdämpning Veberöd så undrar Patrik L om det går att 

kombinera plank med markhöjning, exempelvis vallar. Tette A, menar att man har 

tittat på detta men att vallarna skulle ta för mycket plats i anspråk. Tette nämner 

att man kanske borde söka utvecklingspengar för detta projekt. Pia F, undrar hur 

länge man förväntar sig att planket ska hålla. Tette A, man bör använda 

impregnerat virke längst ner men att det dessutom bara kommer stå blött några 

veckor om året. Susanne J, nämner att man har arbetat på ett liknande sätt i 

Stockholm gällande. Susanne J kollar upp och återkommer.  Jonas J, undrar vilka 

erfarenheter man har från Skottland? Tette A, svarar att de använde Ek men att det 

också har varit svårt att få information från detta projekt. Patrik L, undrar om det 

kommer vara en permanent lösning i landskapet? Tette A svarar att avtalen är på 

15 år och att under avtalstiden kommer de finnas i landskapet. Magdalena LE 

nämner att det är svårt med lägen uppströms byn och att det finns problematik 

med översvämning. Kanske man kan få finansiering från VA sidan? Jonas J, 

tycker vi ska fortsätta jobba med detta projekt trots kostnader. Verkar finnas ett 

stort intresse som ett utvecklingsprojekt för vattenrådet.  

 

 

LEVA: Pia F, nämner att hon varit involverad i ÖPn och fått en del bra 

information att jobba med gällande grundvattenbildning. Bra att få med i ÖPn.  
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Magdalena LE, undrar om man kan göra en motsvarande förenklad vattenbudget 

bara under vegetationsperioden som en jämförelse. Magdalena menar att det då  

kan bli en annan fördelning jmf med denna generella vattenbudget som man har 

tagit fram.  

 

• Fokus Vombsjön     

Christian A, informerar kort om projekt Fokus Vombsjön. Linda Parkefelt 

arbetar inte längre på Sydvatten och således finns ingen projektledare från 

Sydvatten i projektet just nu. Sydvatten arbetar med en rekrytering. Status för 

projektet är stabilt, de flesta rapporterna börjar bli färdiga och projektledningen 

har börjat titta på framtagande av en förvaltningsplan för fisket samt tema dag 

till hösten.   

 

• Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

Christian A, informerar att reduktionsfisket i Snogeholmssjön inte blir av. En 

av markägarna godkänner inte åtgärden. Pengarna kommer skickas tillbaka till 

länsstyrelsen.   

 

• Reduktionsfiske Sövdesjön   Bilaga 2, 3 

Fågelinventering 2021 är genomförd samt rapport för vatten- och 

planktonprovtagning 2020 

 

Christian A, informerar att gällande fågelinventeringen så kommer den också att 

genomföras under november månad. 

 

Kommentarer för Vatten och planktonprovtagning: Under 2020 så var det tecken 

på syrefattigt till syrefritt vid botten på sjön. Vid övriga provtagningstillfällen så 

var det bra syreförhållanden ner till botten. Inga tecken på försurning. Vattnet 

var starkt grumlat under augusti och september. Uppmät siktdjup i oktober var 

6.3 m. Medelhalten av totalfosfor under 2020 var mycket hög (klass 5). 

Medelhalten av totalkväve var måttlig (klass 3). Klorofyll A visade under 

augusti på en extremt hög halt. Gällande planktonanalys så indikerade dessa en 

hög näringstillgång. Cyanobakterier var vanliga.  

 

Hjuldjur var de vanligaste djurplankton medan det fanns ungefär lika mycket av 

Hinnkräftor och Hoppkräftor. Svårbedömt då det inte finns någon information 

att jämföra med. Detta kommer vara möjligt först i år (2021).  

 

Jonas J, kommenterar den stora variationen i vattenkvalité och att man kanske 

hade förväntat sig mera stabila effekter?  

 

• Miljödamm till bevattningsdamm 

 

Hadil K, undrar vad är definitionen av en miljödamm är? Tette A, att det handlar 

främst om skillnader i djup och hur man tar in vatten i miljödammen jämfört med 

bevattningsdammen. 

 

Patrik L, tveksam till detta att omvandla miljödamm till bevattningsdamm. 

Riskerar urholka grundidén med en våtmark. Bättre att fortsätta med 

Assently: 030f24738a6345a3a307a99c1f4bc511c606e355ab8de51e30377671d61ec512fe986eeea079cb00b2be64435203e796ae61ddcfcfcb9e45a7bce2cdf7b45c47



6 

 

bevattningsdamm i så fall. Tidsaspekt, större skada då de har högre biologiskt 

värde än de ”yngre” 

 

 

Pia F, håller med Patrik men undrar också om tidsaspekten. Hur länge skall en 

miljödamm funnits innan man i så fall gör om dem? Vår uppgift är att förbättra 

miljön blir det ännu bättre för oss med bevattningsdammar osv… 

  

Karl A, menar på att han är inne på Patriks linje. Det är mer kostnadseffektivt att 

anlägga en ny damm. Anser att vattenrådet inte bör investera pengar i redan 

befintliga miljödammar.  

 

Susanne J, menar att det kan skapa missnöje hos markägare om man inte 

samarbetar i dessa frågor. Får kanske bättre koll på vattnet i landskapet genom 

detta samarbete?  

  

Jonas J, tycker vi måste jobba med denna fråga. Frågan är hur vi arbetar vidare 

med denna fråga? Vi kanske måste göra bedömningar från fall till fall, och där har 

vattenrådet har mandat i den frågan. Ska vi ha en checklista att gå efter? Vi vill 

också se till att inte gräva för djup då det kan bli skador på grundvattnet. Kanske 

skapa en diskussionsgrupp för frågan. 

 

• Samarbetsavtalet     

Christian A, informerar att Sjöbo, Eslöv, Höör och Sydvatten har godkänt 

förnyat samarbetsavtal. Hur är med övriga medlemmar? Lund är på gång, 

Lomma och Kävlinge lika så. Från Hörby har man fortfarande inte hört något.  

 

 

• Vildmarksarkitekterna     Bilaga 4 

Helena B, tycker det är roligt med detta perspektiv att arbeta med ungdomar och 

att man borde stötta detta initiativ.   

 

Patrik L, undrar hur är realistiskt budgeten är? Finns det kopplingar mellan 

posterna?  Jonas J, undrar också om bidraget är lön eller en del av 

studentarbetet? Christian A informerar att budget är rimlig då samarbete sker 

med smarta byar samt att bidraget skall ses som lön. Pengarna kommer förvaltas 

av Smarta byar.  

 

Christian A, föreslår något typ av avtal eller överenskommelse kring leverans av 

rapporter. Detta kan vara kopplat till villkor med en etapputbetalning.  

 

Åsa A, undrar om de planerade workshops. Hur skall detta genomföras? Har de 

varit i kontakt med skolan sedan tidigare. Fritids? 

 

Jonas J, anser också att det borde vara etapputbetalning samt förtydligande kring 

vad för produkter/rapporter man kommer producera och detaljer kring hur dessa 

workshops skall genomföras?  

 

 

• Förlängning av avtal med Ekologigruppen    
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Christian A, informerar att styrelsen beslutade att nyttja optionen i avtalet med 

Ekologigruppen som då förlänger nuvarande avtal med 2 år. 

 

 

• Information avtal    

 

Karl A, föreslår en förankring med jurister. I alla fall för Lunds kommun.  

Patrik L, undrar hur ska detta hanteras med respektive kommun och dess jurist? 

Jonas J, menar att detta är en mall. Avtalen kan därför justeras för respektive 

kommun.  

  

 

• Övrigt 

   

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering,  

- Att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till riktlinjer i PM för vattenrådet 

gällande omvandlandet av miljödammar till bevattningsdammar 

- Att man är positiva till ekonomiskt stöd till vildmarksarkitekterna efter 

komplettering men att det ekonomiska stödet skall delbetalas och att det finns 

villkor kopplat till utbetalningen. 

- Att reviderade avtal för vattenvårdsåtgärder granskas av beredningsgruppen 

och därefter föreslås för styrelsen för godkännande 

- Att lägga övrig information till handlingarna 

  

 § 5.  Biosfärfestivalen 

Christian A, informerar att Kävlingeåns vattenråd avser att deltaga på 

Biosfärfestivalen genom ett s.k. promenadföredrag vid Björka översilning. 

Vattenrådets aktivitet heter Björka översilning – nygammal metod att använda 

landskapet för renare vatten. Aktiviteten sker den 11 september, 10:30 – 12:00. 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att lägga information till handlingarna 

 

 

 § 6.  Reparation och underhåll 

Christian A informerar om sommarens reparation och underhåll av 19 våtmarker i 

avrinningsområdet. Arbetet har fungerat bra. Alla våtmarker kommer dock inte att 

repareras på grund av svårigheter gällande tillträde och hantering av rensmassor. 

 

Jonas J påtalar vikten av att varje kommunrepresentant tar ansvar för att granska de 

rensningar som ska göras i respektive kommun och göra en bedömning om massor 

kan läggas ut i dammarnas närområden utan risk för att undvika att situationer 

liknande den i Gårdstånga uppkommer igen. 
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  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att lägga information till handlingarna 

 

 

 § 7. Övriga frågor                      

 

• Förnyat samarbetsavtal gällande VattenAtlas.  

 

Karl A informerar om förnyelse av samarbetsavtalet för VattenAtlas.  

 

Pia F, påpekar att det kan vara svårt att lämna ifrån data i jan/feb eftersom många 

kommuner har väldigt mycket arbete i just denna period.  

 

Karl A, menar att man kan lämna informationen senare också. Det finns inga 

konsekvenser kring detta.  

 

Patrik L, huvudmannaskapet gällande vattenatlas, ska fortfarande vattenrådet stå 

som huvudman för detta?  

 

Karl A, nämner att det har diskuterats. Regionen har exempelvis pratat om det 

men om VattenAtlas ska det finnas kvar får vi nog sköta detta framöver också.  

 

 

• Sammanträdestider 2021 

 

Christian A informerar att förslag för nya tider 2022 kommer på nästa 

beredningsgruppsmöte.  

 

Beredningsgrupp: 

 

 10/11 09.00 Eslöv  

 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att föreslå styrelsen att teckna nytt samarbetsavtal för VattenAtlas 2022-2027 

till en kostnad för ca 15 000 kr per år 

- Att lägga övrig info till handlingarna 
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Lund som ovan 

 

 

Christian Magyar Alsterberg 

Samordnare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Johansson Magdalena Lindberg Eklund 

Eslövs kommun Sydvatten 

Ordf. beredningsgruppen  
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2021-09-13 14:09:47 UTC Case reviewed by party: Mona Magdalena Lindberg Eklund [nationellt ID-nummer
dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 90.235.0.159


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-09-13 14:10:14 UTC Case signed by party: Mona Magdalena Lindberg Eklund [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 90.235.0.159


Useragent:


2021-09-13 15:52:08 UTC Case reviewed by party: Per Jonas Johansson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 2.67.172.215


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.47


2021-09-13 15:53:28 UTC Case signed by party: Per Jonas Johansson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 2.67.172.215


Useragent:


2021-09-13 15:53:28 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1
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