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Christian Alsterberg christian.magyaralsterberg@lund.se  

 

Konsult: 

 Tette Alström, Ekologigruppen tette.alstrom@ekologigruppen.se 

 

Tid: Torsdagen den 18 februari 2021, klockan 9.00 

 

Plats: Digitalt möte 

 

Bilagor:  1. Årsredovisningen för Kävlingeåns vattenråd året 2020  

2. Yttrande över samråd om dragning av en ny stambana mellan Lund och      

Hässleholm  

3. Rapport ålgräsundersökning 2020  

4. Aktuell projektlista  

5. Redovisning av sorbicellprovtagning  

6. Rapport workshop om drivkrafter  

7. Markersättning vid temporär översvämning 

8. HVRs mall för totalentreprenad 

  

  

Thomas Quist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat klockan 09:00 

 

  

 § 1.  Val av justerare  

   

  Styrelsen beslutar 

 

 Att välja Håkan Lindqvist jämte ordförande att justera dagens protokoll 

 

 § 2. Dagordningen 

  Föregående protokoll: Styrelsemöte 2020-12-03 

 

Carl VF  önskar ta upp Krankesjön och åtgärder för biologisk mångfald under 

punkten övrigt 

 

Christian MA lägger till remiss förslag på nytt samarbetsavtal under paragraf 7  

 

Christian MA meddelar att under Anmälningar, administration så har Thomas 

Lövskog, Kävlinge kommun avslutat alla sina politiska uppdrag i Kävlinge.  

 

Håkan O önskar att Vattenuttag i Kävlingeån, paragraf 7 tidigareläggs då Håkan 

måste avvika från mötet klockan 10.00.  

 

  Styrelsen beslutar 

 

 Att godkänna dagordningen, samt 

 Att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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 § 3.  Anmälningar  

   Administration  

 Inga ärenden  

 

   Vattenförvaltning 

 Samrådsremiss för anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, 

Trafikverket, 2021-01-20 

 Beslut om Avslag gällande Anders Johanssons ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken till djurhållning, länsstyrelsen, 2021-01-25 

 Ansökan i miljömål, Sydvatten AB ansöker om tillstånd avseende nedläggning 

av huvuddricksvattenledning inom Lunds kommun, Mark och Miljödomstolen, 

2021-02-01 

 Underrättelse om samråd -  Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd, Lunds 

kommun 2021-02-03 

 Remiss - Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga 

stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78), 

regeringskansliet, 2021-02-03 

 Remiss – förslag till Sjö- och vattendragsplanen för Eslövs kommun, 2021-02-

05 

 

 

Recipientkontroll  

 Ålgräsundersökning rapport, Lommabukten, NIRAS, 2020-11-15  

 

 

Reparation och Underhåll 

 Inga ärenden  

 

 

Vattenvårdsprogrammet 

 

 Förstudie till reduktionsfiske i Snogeholmssjön, Klara Vatten AB, 2020-11-20 

 Yttrande Kommunstyrelsen Kävlinge gällande nytt samarbetsavtal 2022-2027, 

2020-11-24 

 LOVA ansökan för reduktionsfiske i Snogeholmsjön inskickad till länsstyrelsen 

2020-11-27 

 LONA ansökan för vattenvårdande åtgärder i Vanstadsbäcken inskickad till 

naturvårdsverket 2020-11-27 

 TN beslut Remiss nytt samarbetsavtal Lunds kommun, 2020-12-08 

 Beslut KS Förslag på förnyelse av samarbetsavtal och vattenvårdsprogram för 

Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun, 2020-12-11 

 Sydvatten synpunkter KVR förslag samarbetsavtal, 2020-12-11 

 Beslutet om stöd för projektet ” Reduktionsfiske i Snogeholmssjön” 

4443-20, Länsstyrelsen, 2020-12-11 

 Beslut om slutgiltigt LOVA-stöd till projektet Reduktionsfiske 

Sövdesjön, Länsstyrelsen, 2020-12-15 

 Eslövs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande 

yttrande över remiss avseende förnyat samarbetsavtal för 

vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022-2027, 2020-12-16 
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 Yttrande över förslag till samarbetsavtal för Kävlingeåns 

vattenvårdsprogram, Lomma kommun, 2020-12-18 

 Makrofytinventering Sövdesjön, 2021-01-18 

 Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande förnyat samarbetsavtal, 

Hörby kommun, 2021-01-21 

 Beslut om förnyat Samarbetsavtal Kävlingeåns vattenråd, Höör kommun, 2021-

02-16 

 

 

 

 Styrelsen beslutar 
  

 Att lägga anmälningarna till handlingarna  

 

  

 § 4. Årsredovisning 2020    Bilaga 1, 2 

   

  Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 

 

Christian MA redogör kortfattat om förslaget till verksamhetsberättelse för 2020 och 

undrar om det finns någon som vill lägga till eller ta bort något i texten. 

Verksamhetsberättelsen har granskats av beredningsgruppen. Gällande bokslut så 

har det nu justerats eftersom vattenrådet skall fakturera markägare för 

entreprenadkostnader under 2020 gällande bevattningsdammar.  

 

Christian MA meddelar att det reviderade bokslutet nu skall granskas av revisorerna 

och att en uppdaterad, färdigställd version bifogas till nästa styrelsemöte.  

 

 

  Presentation av verksamhetsberättelse för kommunerna 

Thomas Q meddelar att man på AU diskuterade möjligheten för vattenråden att göra 

en enklare dragning av verksamhetsberättelse i de enskilda kommunerna så att 

information når så många som möjligt. I samband med detta så kan man också 

presentera lite mer generell information om vattenråden. Detta bör förslagsvis göras 

inför kommunstyrelsen.  

 

Styrelsen håller med om att detta är en god idé och något som kansliet bör titta 

närmare på. 

 

  Styrelsen beslutar 

 Att vattenrådet tar kontakt med respektive medlemskommun och erbjuder att 

genomföra en kortare redovisning om verksamhetsberättelsen och vattenrådets 

generella verksamhet, samt  

 Att godkänna verksamhetsberättelsen för året 2020 

 

 

 § 5. Vattenförvaltning 

 

Christian MA informerar, en arbetsgrupp har bildats som också har börjat arbeta 

med yttrandet. Än så länge en ganska tidig arbetsversion som kommer att passera 
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beredningsgruppen ytterligare en gång innan den tas upp för beslut i styrelsen den 

22 april.  

 

 

  Styrelsen beslutar 

 Att lägga informationen till handlingarna  

 

 § 6. Recipientkontroll    Bilaga 3.  

    Synlab AB har tagit över recipientkontrollprogrammet för Kävlingeåns    

avrinningsområde 2021-2023. Startmöte med Synlab AB hölls den 11 januari. 

 

Christian MA informerar att provtagningen i recipienten har börjat. All nödvändig 

information gällande kontaktuppgifter, sändlistor etc. har Synlab erhållit vid 

startmötet 

 

    Ålgräsundersökningen i Lommabukten. Rapport från NIRAS 

 

Christian MA informerar om ålgräsundersökningen som genomförts 2020. 

Undersökningen visar återigen på mycket stora och friska bestånd av ålgräs i norra 

Lommabukten utanför Kävlingeån. Ålgräset förekom mellan 0.6 – 8.8 m vilket kan 

jämföras med tidigare undersökningar. Den ekologiska statusen är God i hela 

undersökningsområdet. 

 

 Skrivelse från miljönämnden, Lunds kommun 

 

Eleni RL informerar att denna skrivelse framförallt har syftet att vattenrådet skall 

bevaka frågor gällande läkemedelsrester och bekämpningsmedel och förbereda 

inför nästa recipientkontrollperiod från 2023. 

 

Thomas Q undrar om detta faller inom vattenrådets uppdrag? Peter H, menar att 

detta är en angelägen fråga som man bör titta på att få igenom på sikt. Vem som i 

slutändan har ansvaret kan diskuteras men det viktiga är att bevaka frågan. Carl VF 

ser inte några principiella hinder i att hantera detta inom vattenrådet. Man kan 

exempelvis använda pengar från vattenvårdsprogrammet.  

 

Pardis P meddelar att länsstyrelsen har titta på flera reningsverk i Skåne där just och 

läkemedelsrester och bekämpningsmedel har identifierats och att det är en viktig 

fråga att bevaka.   

   

  Styrelsen beslutar 

 Att godkänna rapport från NIRAS, 

 Att kansli/beredningsgrupp bevakar frågan gällande läkemedelsrester och 

bekämpningsmedel samt lämnar förslag på hur man skall arbeta med detta i 

framtiden, samt 

 Att lägga övrig information till handlingarna 

Assently: 79e467ba21354669a9293385f14d747c9134853b59637747cd7b428c4a97ecbd577e0d2cb7cabfe1f0aa99515accae5be5a58aefa477dd8a87a02dfbcf38adcd



6 

 

    

   

 § 7. Vattenvårdsprogram Kävlingeån  

                     

 Vattenuttag 

Länsstyrelsen har meddelat flera markägare att de måste upphöra med 

bevattningsuttag ur Kävlingeån, alternativt söka tillstånd för vattenverksamhet. 

Markägare söker nu stöd i frågan från vattenrådet.  

 

Christian MA informerar att beredningsgruppen och AU beslutade att man kan 

kontakta markägare och undersöka möjligheten till nya våtmarker/dammar som 

även kan användas som magasin för bevattning men att vattenrådet inte bör 

engagera sig i tillståndsansökningar för bevattningsuttag.  

 

Håkan O informerar om den information som dessa 6 markägare har fått 

gällande uttag av vatten från Kävlingeån. Håkan menar att det är samma mängd 

vatten som tas ut idag som på 80 talet. Anläggande av dammar eller 

vattenmagasin är en lösning men konsekvensen skulle också bli att  ca 300 ha 

åkermark skulle försvinna. I dagsläget har de 6 markägarna överklagat 

länsstyrelsens beslut och man har också startat en ekonomisk förening som skall 

samordna bevattningen. Ett gemensamt tillstånd kommer att sökas.  

 

Carl VF berättar lite om bakgrunden till de förelägganden som länsstyrelsen gett 

vissa markägare. Det handlar framförallt om Vombverket och den 

kompensationstappning som man gjort från sjön för att reglera mängden vatten 

i Kävlingeån.   

 

Peter H, menar att man måste tänka långsiktigt och att detta är en fråga som just 

nu är särskilt aktuell med tanke på klimatförändringar osv. Man måste nog göra 

någon typ av åtgärd och det är viktigt att jobba med dessa frågor.  

 

Jonas J, tillägger att bevattning av grödor och olika typer av lösningar för att 

åstadkomma detta, exempelvis via bevattningsdammar är en av de bästa 

klimatanpassningarna man just nu kan göra.   

 

 

 Aktuella åtgärder     Bilaga 4. 
Tette A föredrar aktuella åtgärder inom vattenvårdsprogrammet och 

sammanfattar också läget för etapp 3 (2018-2021) 

 

 Nya projekt 2021     

Tette A redovisar nya våtmarksprojekt för året 2021. Ett nytt alternativ för 

Hjularöd 21:1 presenteras. Våtmarken blir nu mindre (1,2 ha) men 

jordartsförhållandena medger nu att våtmarken kan anläggas.  

 

Man håller också på att ta fram ett nytt alternativ för Rolsberga kvarn där planen 

nu är att kvarndammen blir att betrakta som en sidodamm och att fiskvägen leds 

om i en gammal åfåra. Förankring med markägare pågår och vattenrådet har en 
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kontinuerlig dialog med länsstyrelsen innan ny anmälan om vattenverksamhet 

skickas in.  

 

Tvåstegsdiket i Oderup kommer inte bli av. Istället har markägaren visat sig vara 

positiv till anläggandet av en våtmark. Förankring med det nya projektet pågår 

just nu med markägare. 

 

Konsulter från Ekologigruppen söker också nya lägen för vattenvårdsåtgärder i 

Kävlinge kommun just nu.  

 

 

 Fokus Vombsjön 

Christian MA, informerar att både ett nät- och notfiske i sjön är genomfört. Precis 

innan jul togs också prover för eDNA. Ett elfisket kommer att genomföras under 

våren och man tittar också på möjligheterna att standardisera gammal fångstdata 

från yrkesfisket. Nästa steg är nu att börja arbeta med framtagandet av en fisk och 

fiskeriförvaltningsplan för sjön.  

 

Projektledningens förhoppning är också att ni till nästa beredningsgruppsmöte får 

en rapport där man har försökt att konkretisera vattendirektivet för Vombsjön.  

 

Det planeras också en digitalinformation under våren och att innan dess skall 

någon enklare typ av PR kampanj om Fokus Vombsjön genomföras för att så 

många som möjligt skall veta om att information kring projektet finns tillgängligt 

 

Camilla K, undrar vad eDNA analysen innebär och Christian MA redogör kort för 

metodiken och hur man med hjälp av denna teknik kan detektera fiskarter som 

man inte lyckas fånga under provfisket.  

 

 

 Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

 

Christian MA informerar att vattenrådet fick besked från länsstyrelsen innan jul 

att man beviljar LOVA ansökan med totalt 1 188 000 kr, dvs 90% finansiering av 

projektet. Detta beslut, tillsammans med förstudie och projektplan har skickats ut 

till samtliga markägare kring sjön och Christian har nu en dialog med markägarna 

för att kunna genomföra projektet. Planerad projektstart är satt till april med ett 

vårfiske med bottengarn. Att fullfölja denna tidsplan ser dock svårt ut då en av 

markägarna till sjön fortfarande inte lämnat ett definitivt besked gällande 

projektets genomförande eller inte.  

 

 LEVA åtgärdssamordnare   Bilaga 5, 6 

Tette A redogör för föreslag på vad som skall göras under 2021 samt en 

sammanställning av resultaten från workshopen som hölls förra våren 

 

Camilla K, undrar hur man når övriga markägare som kanske har en plätt som 

skulle vara lämplig för våtmarker? Tette A menar att man generellt sätt inte 

vänder sig till dessa markägare men att detta kanske är något man borde fundera 

på. 
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 Avtal med markägare 

Christian MA informerar att en vattenrättsjurist just nu ser över de avtal som 

vattenrådet skriver tillsammans med markägare i samband med anläggande av 

vattenvårdande åtgärder. Kansliet återkommer med ett förslag på nytt avtal till 

nästa styrelsemöte.  

 

 Rekreation vid våtmark – Södra Sandby 

 

Kostnadsförslag för hur mycket vattenrådet skall investera i rekreation vid 

nyanläggning av våtmarken i Södra Sandby 

 

Karl A informerar att för våtmarken i Södra Sandby finns det nu en plan för hur 

man skall gå vidare. Det sker just nu ett samråd med VA SYD och kommunen. 

En detaljplan för området är på gång och detaljprojektering för våtmarken har 

startat. I samband med detaljprojektering har man diskuterat vad vattenrådet kan 

bidra med gällande rekreation. Ett kostnadsförslag för vad vattenrådet skulle 

kunna bekosta för rekreationsåtgärder har tagits fram. Detta diskuterades i 

beredningsgruppen där man konstaterade att  250- 300 000 SEK kan vara en 

rimlig summa för vattenrådet att lägga på rekreation.  

 

 Anders E, undrar varför man anlägger i åfåran och inte anlägger en sidodamm? 

Tette A förklarar att detta inte är Sularpsbäcken och att vattnet mestadels går i 

kulvert.    

 

 Markersättning vid temporär översvämning   Bilaga 7. 

 

Tette A redovisar förslag för ersättning till markägare i samband med anläggande 

av marker som temporärt skall svämmas över.  

 

Camilla K undrar om denna ersättning revideras varje år genom index eller 

liknande? Tette A svarar att eftersom ersättning betalas ut enbart en gång så är 

detta inte tanken. Men eftersom detta är ett pilotprojekt så är det mycket möjligt 

att ersättningsmodellen kommer att revideras. 

 

Lennart N undrar hur effektiva dessa åtgärder är på att rena vatten från näring? 

Tette A svarar att de kan vara effektiva under högflöden gällande partikulärt 

fosfor.   

 

 

 Totalentreprenad    Bilaga 8. 
 

Tette A förklarar att vissa projekt med fördel kan använda totalentreprenad. 

Projektet i Södra  Sandby är ett sådant exempel. Höjeå vattenråd har testat på ett 

antal projekt (2-3 stycken). Totalentreprenad är särskilt lämpliga för projekt med 

många olika moment och där man vill kunna undvika ÄTOr eftersom detta 

projekteras och beräknas inom en totalentreprenad. Utformningen sker av 

konsulterna och det är snarare frågor som exempelvis massberäkningar som 

faller inom totalentreprenaden.  
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  Styrelsen beslutar 

 Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering,  

 Att godkänna våtmarksprojektet vid Hjularöd 21:1, 

 Att godkänna nytt förslag för Rolsberga kvarn 

 Att godkänna nytt våtmarksförslag vid Oderup 10:19 

 Att godkänna rapporterna inom LEVA projektet, 

 Att godkänna en tilläggsbeställning för förlängning av LEVA 2021  

 Att vattenrådet avsätter 250 – 300 000 till rekreation vid Sandbyvåtmarken, 

 Att godkänna ersättning till markägare för temporär översvämning 

 Att vattenrådet prövar totalentreprenad vid Sandbyvåtmarken 

 Att vattenrådet ser över möjligheterna att anlägga bevattningsdammar i 

samarbete med markägare som är berörda av vattenuttag ur Kävlingeån, 

 Att lägga övrig information till handlingarna 

 

 § 8.  Reparation och underhåll 

 Inventeringen av 60 våtmarker är genomförd. En prioriteringslista gällande 

underhåll av våtmarker håller på att upprättas.  

 

Christian MA informerar att prioriteringslistan är färdig och att man nu håller på 

att sammanställa upphandlingunderlag. Planen är att upphandlingen av entreprenad 

sker under mars-april så att underhåll av våtmarkerna kan starta under sommaren.  

 

 Förslag att reparation och underhåll skall ingå i vattenvårdsprogrammet från 

och med 2022 

 

Christian MA och Jonas J informerar att det har diskuterats hur man ska göra med 

reparation och underhåll efter 2021. Detta föll bort i det nya samarbetsavtalet. 

Förslaget är att detta, i och med att nya avtal tecknas, skall ingå i 

vattenvårdsprogrammet. 

 

  Styrelsen beslutar 

 Att reparation och underhåll ingår i vattenvårdsprogrammet från och med 

januari 2022, samt  

 Att lägga information till handlingarna 

 

Assently: 79e467ba21354669a9293385f14d747c9134853b59637747cd7b428c4a97ecbd577e0d2cb7cabfe1f0aa99515accae5be5a58aefa477dd8a87a02dfbcf38adcd



10 

 

 § 9. Övriga frågor  

 Biosfärsområdet Vombsjösänkan 

Thomas Q & Christian MA informerar att man har haft ett möte med koordinatorerna 

för biosfärområdet där man har presenterat vattenrådets verksamhet samt diskuterat 

hur vattenrådet kan bistå i arbetet med ansökan om ett biosfärområdet.  

                     

 Förnyat samarbetsavtal – Lägesrapport 

Christian MA, informerar att vattenrådet fått in yttrande från 8 av 8 kommuner samt 

från sydvatten. Samtliga kommuner är positiva till ett nytt samarbetsavtal vilket är 

mycket glädjande. Samtliga yttrande kommer nu att granskas och samarbetsavtalet 

ev. justeras. Generellt sätt har man inte haft några kommentarer på avtalen förutom 

en och annan liten detalj 

 

 Kollekt från Svenska kyrkan 

Christian MA informerar att Kävlinge församling som tagit upp kollekt till särskilda 

ändamål. Barnen i församlingen ville värna om natur och miljö och därför har man 

beslutat att skänka dessa pengar till vattenrådet.  

 

 Krankesjön 

Carl VF informerar att man rensar bort träd och buskar vid strandkant vid 

Kranskesjön eftersom de ej skall vara där. Detta arbete har underlättats av att det 

finns is på sjön. Man har också lagt ut ett antal träd och buskar på isen som kommer 

sjunka till botten när isen smälter. Detta skapar bra lek och skyddsmiljöer för fisk 

och annan vattenlevande fauna i sjön  

 

 Sammanträdestider 2021 

 

Styrelsen: 

  

 22/4 09.00 Sjöbo   

 23/9 09.00 Kävlinge 

 9/12 09.00 Lomma 

 

Stämma och konstituerande styrelsemöte: 

 20/5 09.00             Lund 

 

 

  Styrelsen beslutar 

 Att godkänna publicering av protokollet, samt 

 Att lägga informationen till handlingarna 
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Lund som ovan 

Christian Magyar Alsterberg 

Vattenrådssamordnare 

 

 

Justeras: 

 

 

Thomas Quist   Håkan Lindquist 
Ordförande     LRF 
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