
     

PROTOKOLL 

 

2021-09-23 

  

STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS 

VATTENRÅD 

 

Tid: Torsdagen den 23 september 2021, klockan 9.03, Mötet avslutades 11.30 

 

Plats: Digitalt möte via Teams   

 

Bilagor:  Bilaga 1 – Aktuella åtgärder inom vattevårdsprogrammet 

 Bilaga 2 – Fågelinventering Sövdesjön 

 Bilaga 3 – Vattenkemi och planktonprovtagning i Sövdesjön 2020 

 Bilaga 4 – Uppdaterad Projektbeskrivning Vildmarksarkitekterna 

Bilaga 5 – a) Avtal damm, b) Avtal bevattningsdamm, c) Bilaga 3_avtal damm, 

d) Bilaga 3_avtal bevattningsdamm, e) Följebrev avtal, f) Följebrev 

markersättning  

 Bilaga 6 – Förslag på nytt samarbetsavtal för VattenAtlas 2022-2027 

 

Närvarande: 

 
Ledamöter: 

Kommunrepresentanter Thomas Quist Sjöbo kommun (ordf.) 

 Miroslav Han Eslövs kommun

 Camilla Källström Höörs kommun

 Anders Lindvall Kävlinge kommun

 Kenneth Strömbeck Tomelilla kommun

   

Areella näringar/markägarna Håkan Lindqvist LRF 

    

Företag/industrier Peter Ottosson Kraftringen  

 

 

Ersättare: 

Kommunrepresentanter Eleni Rezaii Liakou Lunds kommun

 Jimmy Runesson Kävlinge kommun

 Lennart Nilsson Lomma kommun

    

Areella näringar/markägare Hans Ramel Övedskloster  

  

VA SYD Susanne Johansson  

 

Adjungerade: 

Jonas Johansson    Eslövs kommun 

Eva Nielsen Osterman    Sjöbo kommun 

Karl Asp      Kävlingeåns vattenråd 

Christian Alsterberg    Kävlingeåns vattenråd 

Karl Holmström    Ekologigruppen 

Pardis Pirzadeh    Länsstyrelsen  
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 Övriga: 

 Ariel Svenning, praktikant    Eslövs kommun 

 

 

 

Thomas Quist förklarar styrelsemötet öppnat klockan 09:03 

 

  

 § 1.  Val av justerare  

   

  Styrelsen beslutar: 

- Att välja Kenneth Strömbäck jämte ordförande att justera dagens protokoll 

 

 § 2. Dagordningen 

  Föregående protokoll: Styrelsemöte 2021-04-22 

 

Christian MA ber att få lägga till information gällande samarbetsavtal 

vattenvårdsprogrammet 

 

  Styrelsen beslutar: 

- Att godkänna dagordningen, samt 

- Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

 § 3.  Anmälningar  

 
 Administration 

 

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

Hörby Kommun, 2021-04-27 

 

 Vattenförvaltning 

 

• Remiss gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet för djurhållning på fastigheten 

Äspinge 5:26 i Eslövs kommun, Länsstyrelsen, 2021-04-27 

• 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 
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• Remiss gällande Utställningsförslag till ny översiktsplan för Lomma kommun, 2021-07-

30, Lomma kommun 

• Komplettering Utställning Översiktsplan 2020 Lomma kommun, 2021-08-30, Lomma 

kommun 

 

 

 

 Vattenvårdsprogrammet 

 

• 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 

• Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Kävlinge 

kommun 2021-08-25 

• Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Sjöbo 

kommun, 2021-08-30 

• Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Lomma 

kommun 2021-09-01 

 

 

 Recipientkontroll 

 

• Årsrapport recipientkontrollprogrammet för 2020, Ekologigruppen, 2021-05-03 

 

 

 Reparation och underhåll 

 

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

• Läkemedelsrapport och PM om amfibier och föroreningar i dagvattendammar, 

länsstyrelsen, 2021-08-16 

 

  Styrelsen beslutar 

- Att lägga anmälningarna till handlingarna 
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 § 4. Vattenrådssamordnare för Kävlingeåns vattenråd   

Christian MA informerar att han kommer påbörja en ny tjänst på Sydvatten från 

och med den 3 januari 2022 samt att rekryteringen av en ny vattenrådssamordnare 

har påbörjats.  

 

Thomas Q meddelar att man för diskussioner med Sydvatten för att få till en mjuk 

övergång mellan Christian och den nya vattenrådssamordnaren.  

 

Christian MA meddelar att han självklart kommer finnas tillgänglig för att hjälpa 

till.  

 

  Styrelsen beslutar 

- Att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

 § 5. Vattenvårdsprogram Kävlingeån   

                      

 

• Aktuella åtgärder    Bilaga 1 

Karl H ger en lägesrapport för pågående projekt i avrinningsområdet. 

 

Gällande plankdämmen uppströms Veberöd menar Thomas Q att det finns 

billigare och bra tekniska lösningar för att lösa detta.  

 

• Fokus Vombsjön     

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

arbetar inte längre på Sydvatten. För närvarande är Christian MA 

projektledare.  Status för projektet är stabilt, de flesta rapporterna börjar bli 

färdiga och projektledningen har börjat titta på framtagande av en 

förvaltningsplan för fisket samt en temadag till hösten. 

 

Inom Fokus Vombsjön måste man nu också börja titta på en ny 

Överenskommelse mellan Sydvatten och vattenrådet. Thomas Q meddelar att 

han kommer föra diskussioner med Sydvatten gällande detta.  

 

• Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

Christian MA informerar att reduktionsfisket i Snogeholmssjön inte kommer 

bli av. En av fyra markägare motsäger sig åtgärden. Senaste möte med 

länsstyrelsen och markägare var i början på juli. LOVA stödet för projektet 

kommer återbetalas till länsstyrelsen.   

 

• Reduktionsfiske Sövdesjön  Bilaga 2, 3 

Christian MA, informerar att gällande fågelinventeringen också kommer 

genomföras under november månad 2021 enligt villkor från länsstyrelsen.  

 

Christian MA kommentarer vatten och planktonprovtagningen för 2020. 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 
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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).  

 

• Vildmarksarkitekterna    Bilaga 4 

Christian MA informerar att Vildmarksarkitekterna är en grupp studenter från 

SLU som tidigare varit i kontakt med vattenrådet gällande stöd för 

framställandet av ett gestaltningsprogram hämtat från workshops och 

dialogarbete med ungdomar i Veberöd. Detta togs upp på senaste styrelsemötet 

(21-04-22) där man godkände ett samarbete men där man samtidigt önskade att 

arbetsgruppen tittar igenom förslaget från Vildmarksarkitekterna innan ett 

eventuellt ekonomiskt bidrag lämnas. Beredningsgruppen har nu hanterat 

frågan och begärt komplettering. 

 

Thomas Q menar att detta är en bra satsning och visar också på ett nytt sätt att 

arbeta gällande vattenvård. Också väldigt viktigt att engagera barn och 

ungdomar i tätortsnära åtgärder.  

 

Jonas J saknar fortfarande detaljer kring hur och när kontakt med skolan i 

Veberöd har skett. 

 

Lennart N undrar om själva utbetalning. Söker Vildmarksarkitekterna pengar 

eller är det summan i projektplanen som gäller? 

 

Christian MA informerar att det gäller en utbetalning på en summa av 100 000 

sek men att man i beredningsgruppen har diskuterat möjligheterna till 

delutbetalningar kopplade till villkor.   

 

• Avtal rörande miljödammar & bevattningsdammar Bilaga 5a,b,c,d,e,f 

   

Christian MA informerar att de revidera avtalen som man tog beslut om på 

styrelsemötet i April är i behov av ytterligare revidering. Något man upptäckt 

efter kontakt med markägare. Det finns fram för allt behov av att komplettera 

avtal samt bilaga 3. Man har också sett ett behov av ett följebrev som förklarar 

för markägare den information som står i avtal samt hur markersättning är 

beräknad.  

 

Jonas J meddelar att revideringen är grundligt genomförd och att den också i 

våras granskades av en vattenrättsjurist.  

 

• Övrigt 
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  Styrelsen beslutar 

- Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering,  

- Att föreslå styrelsen att godkänna ett ekonomiskt bidrag till 

vildmarksarkitekterna på 100 000 sek men att dessa pengar del utbetalas efter 

leverans enligt villkor 

- Att godkänna reviderade avtal för miljödammar och bevattningsdammar samt 

dess bilagor och följebrev, samt  

- Att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

 § 6.  Förnyat samarbetsavtal för VattenAtlas  Bilaga 6 

Christian MA informerar att samarbetsavtalet mellan kommunerna i karttjänsten 

VattenAtlas måste förnyas och att förslag på nytt samarbetsavtal finnes i Bilaga 6.  

    

  Styrelsen beslutar 

- Att godkänna förnyat samarbetsavtal för VattenAtlas 

 

 § 7.  Biosfärfestivalen 

Christian MA informerar att Kävlingeåns vattenråd deltog i Biosfärfestivalen 

genom ett s.k. promenadföredrag vid Björka översilning. Aktivitetens namn var: 

Björka översilning – nygammal metod att använda landskapet för renare vatten. 

Totalt deltog 14 stycken på promenadföredraget.   

 

  Styrelsen beslutar 

- Att lägga information till handlingarna 

 

 

 § 8.  Reparation och underhåll 

Christian MA informerar om sommarens reparation och underhåll av våtmarker i 

avrinningsområdet. Totalt har 14 genomgått underhåll. Ett par gick inte att 

genomföra underhåll på pga. markägare ej släppte in maskiner eller att massorna ej 

gick att hantera på plats.  

 

Gårdsstångadammen och hanteringen av massor i framtiden. Jonas J påtalar vikten 

om 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. 

 

Camilla K undrar hur massor hanteras. Thomas Q beskriver hur entreprenörerna 

jobbar med detta. Det handlar mycket om att känna till platsen och fördela 

massorna i landskapet på ett sätt att de smälter in i omgivningen.  
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  Styrelsen beslutar 

- Att lägga information till handlingarna 

 

 § 9. Övriga frågor  

 

Christian MA informerar om processen att få det nya samarbetsavtalet godkänt för 

underskrift. Just nu väntar man fortfarande på beslut från Hörby kommun, vilket 

förväntas ske under oktober. Därefter skickas avtalet ut på digital underskrift till 

samtliga medlemmar.   

  

 Thomas Q lyfter frågan gällande fysiskt möte på nästa styrelsemöte. Flera 

kommunrepresentanter nämner att detta nu sker i respektive kommun. Lennart N 

menar att detta inte blir något problem att hålla styrelsemötet i Lomma under 

december månad. 

            

• Sammanträdestider 2021 

 

Styrelsen: 

 9/12 09.00 Lomma 

 

  Styrelsen beslutar 

- Att styrelsemötet i december månad sker fysiskt i Lomma, samt  

- Att lägga övrig info till handlingarna 

 

 

Lund som ovan 

Christian Magyar Alsterberg 

Vattenrådssamordnare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Thomas Quist   Kenneth Strömbäck 

Ordförande    Tomelilla kommun  
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