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Bilagor:  1. Budgetuppföljning 

2. Aktuell projektlista 

 

  

  

Thomas Quist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat klockan 09:01 

 

  

 § 1.  Val av justerare  

   

  Styrelsen beslutar: 

 

 Att välja Miroslav Han jämte ordförande att justera dagens protokoll 

 

 § 2. Dagordningen 

  Föregående protokoll: Styrelsemöte 2020-09-24 

 

 

  Styrelsen beslutar: 
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 Att godkänna dagordningen, samt 

 Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

 § 3.  Anmälningar  

   Administration  

 Per Persson ej längre ersättare för areell näring/markägare.  

 

Christian A informerar att Håkan Lindqvist har hittat en möjlig ersättare som heter  

Håkan Nilsson, Rönås Sjöbo. Håkan har tackat ja till en plats som ersättare. 

   

 

   Vattenförvaltning 

 Remiss LundaEko, Lunds kommun, 2020-09-17 

 Samråd enligt miljöbalken för gård med djurhållning, Wressmarks Jordbruks 

AB, Eslövs kommun, 2020-09-24 

 Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om miljötillstånd för Nordic 

Suger AB, Örtofta sockerbruk, 2020-09-30, Eslövs kommun 

 Yttrande av Lunds kommun friluftsplan inskickad 2020-10-08 

 Samrådsmöte. Utlysning från Södra Östersjöns vattendistrikt Syftet med ett 

samrådsmöte är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig i förvaltningsplanen 

och åtgärderna som presenteras, samt diskutera synpunkter på 

samrådsmaterialet. Samråd pågår 1 nov -  30 april 2021, 2020-10-14  

 Yttrande av samrådsunderlag för Nordic Sugars verksamhet vid Örtofta 

sockerbruk inskickat 2020-10-21 

 Remiss, ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, Djurhållning med 

unghöns och slaktkyckling på del av fastigheten Skibaröd 1:1 i Eslövs 

kommun, länsstyrelsen, 2020-10-26 

 Underrättelse, Samråd detaljplan för Gåsen 11 m.fl. i Veberöd, Lunds kommun, 

2020-10-29 

 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027, Vattenmyndigheten, 2020-10-30 

 Yttrande av LundaEko inskickat 2020-11-11 

 

 

Recipientkontroll  

 Förnyat recipientkontrollprogram 2021 – 2023 publicerat för offentlig 

upphandling, 2020-10-20 

 

 

Reparation och Underhåll 

 Eslövs kommuns yttrande gällande vattenrådets överklagan om avslag på 

ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Gårdsstånga 17:5, 2020-10-06 

 Vattenrådets bemötande gällande Eslövs yttrande om strandskyddsdispens på 

fastigheten Gårdsstånga 17:5 inskickat till länsstyrelsen 2020-10-16 

 

 

Vattenvårdsprogrammet 
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 Beslut om betydande miljöpåverkan i samband med anläggande av 

vandringsväg i Vassen och utrivning av dämme i Mölledammen, Sjöbo 

kommun, Länsstyrelsen, 2020-09-17 

 LEVA, havs och vattenmyndigheten, ändringsbeslut med förlängning 2021 av 

projektet ”Vombsjöns tillrinningsområde”, 2020-09-22 

 Förhistoriska boplatslämningar och historisk bebyggelse vid Örtofta, 

Arkeologisk utredning, Arkeologerna, Rapport 2020:121, 2020-09-29 

 Förnyat samarbetsavtal för vattenvårdsprogrammet utskickat på remiss till 

medlemmarna, Lunds kommun, 2020-09-28 
 Beslut, anmälan om vattenverksamhet samt dispens från bestämmelser om 

biotopskydd för bevattningsdamm på fastigheten Skarhult 13:36, Eslövs 

kommun, 2020-10-06 

 Slutbesiktningsprotokoll avseende miljöersättning och miljöinvestering för 

anlagd våtmark på fastigheten Hammarlunda 7:1 i Eslövs kommun, 2020-10-20 

 Entreprenad för bevattningsdamm på fastigheten Skarhult 13:36 publicerad för 

offentlig upphandling 2020-10-21 

 Begärd förlängning av projektet ”Fördjupad vattenvårdsplan med fokus på 

multifunktionella vattenvårdsåtgärder – från vattendialog till minskad 

övergödning i Vombsjöns tillrinningsområde” inskickad till 

Vattenmyndigheten Södra Östrasjön, 2020-10-22   

 Slutrapportering LOVA, Reduktionsfiske Sövdesjön, inskickad till 

länsstyrelsen 2020-10-27 

 Beslut om avslag och förbud gällande anmälan om vattenverksamhet och 

ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av omlöp vid Rolsberga kvarn 

på fastigheten Böstofta 19:3, Höörs kommun, 2020-11-11 

 

 

 Styrelsen beslutar: 
  

 Att Håkan Nilsson skall erbjudas en plats i KVR styrelse som ersättare i 

areell näring och markägare, samt 

 Att lägga anmälningarna till handlingarna  

 

  

 § 4. Budgetuppföljning    Bilaga 1. 

   

Christian A redovisar budgetuppföljning De största förändringarna i 

budgetuppföljning till nästa styrelsemöte kommer framförallt att vara på 

vattenvårdsprogrammet. Entreprenadkostnader kommer att öka med ca 2 miljoner. 

Dock är dessa kostnader för bevattningsdammar där vattenrådet efter slutbesiktning 

kommer att fakturera markägare för delar av entreprenaden. Gällande Fokus 

Vombsjön så har vattenrådet tagit många kostnader detta år. Inom Fokus Vombsjön 

går vi just nu igenom budget och vattenrådet kommer att fakturera Sydvatten för 

delar av kostnaderna, ca 150 – 200 000 SEK. Kostnader gällande övrigt inom 

vattenförvaltningen beror framförallt på flytt av hemsida.  

  

  Styrelsen beslutar: 

 Att lägga informationen om budgetuppföljning till handlingarna 
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 § 5. Vattenförvaltning 

 

Uttag av vatten ur Tolångabäcken 

Thomas Q, Sjöbo kommun, informerar att det är mycket uttag av vatten i 

vattendragen vilket leder till lägre flöden och eller torrläggning. Detta är ett problem 

som vi bör diskutera med länsstyrelsen.  

 

Camilla K, Höör kommun, undrar om man vet hur detta uttag har skett? Behövs 

tillstånd?  

 

Christian A informerar att vattenrådet redan under hösten har varit i kontakt med 

länsstyrelsen då vi i dagsläget anlägger 2 bevattningsdammar i Eslövs kommun och 

planerar för en tredje. Länsstyrelsen har själva insett att i och med att sydvatten 

slutar kompensationstappa i kombination med ett ökat uttag att man måste se över 

de rekommendationer och riktlinjer som finns gällande uttag för bevattning. Det är 

möjligt att flera markägare/jordbrukare kommer behöva söka tillstånd och att 

riktlinjerna ändras/snävas åt. Christian informerar också att det inte alltid behövs 

tillstånd att ta vatten, snarare så är de flesta uttag som sker ej associerade med 

tillstånd då man får plocka ner till 30% av medelvattenföringen.  

 

Pardis P, länsstyrelsen, menar att det är bäst att boka tid med länsstyrelsen för att 

diskutera detta. 

 

Samråd om ny förvaltnings- och åtgärdsplan 2022-2027 

Christian A informerar om samrådsunderlaget gällande samråd om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. Vattenmyndigheten föreslår 

sextio åtgärder och beskriver vem som skall göra vad. Detta är ett mycket 

omfattande material och förslaget är att en arbetsgrupp tillsätts som gemensamt 

arbetar med yttrandet. Förslaget är Karl Asp, Jonas J, Lin Linde, Helena Björn samt 

Christian Alsterberg. 

  

Carl V, F undrar om yttrande kan genomföras gemensamt med HöjeÅ vattenråd? 

 

Thomas Q, Sjöbo kommun, anser att detta är en bra idé och vi absolut borde göra så. 

  

  Styrelsen beslutar: 

 Att kansliet tar kontakt med länsstyrelsen gällande bevattningsuttag och att 

man påbörjar en dialog hur detta skall hanteras, 

 Att uppdra åt kansliet att bilda en arbetsgrupp tillsammans med HöjeÅ för att 

yttra sig om den nya förvaltningsplanen, samt 

 Att lägga övrig information till handlingarna  

 

 § 6. Recipientkontroll  

Christian A informerar att i måndags den 30/11 var det anbudsöppning. Deltagande 

var Karl Asp samt Susanne Johansson från VASYD. Tre stycken anbud hade 

inkommit. Samtliga anbudsgivare uppfyllde SKALL krav gällande ackreditering 

och erfarenhet, varpå endast pris utvärderades. Det företag som hade lämnat lägst 

pris var Synlab Analytics and Services Sweden AB med ett totalpris på 904 506 sek 

över tre år, vilket innebär 301 502 sek. Budget för 2021 är 239 000 sek. Detta 
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innebär att 62 500 måste skjutas till från vattenvårdsprogrammet för att finansiera 

recipientkontrollprogrammet. 

 

  Styrelsen beslutar: 

 Att teckna avtal med Synlab Analytics and Services Sweden AB för 

Kävlingeåns vattenråd recipientkontrollprogram 2021-2023 

 

   

 § 7. Vattenvårdsprogram Kävlingeån                      

 

 Aktuella åtgärder     Bilaga 2 

Karl H, Ekologigruppen ger en lägesrapport för pågående projekt. 

Två bevattningsdammar är snart färdigställda och redo för slutbesiktning. Ett 

omlöp via en gammal åfåra har anlagts vid Högseröd kvarn och en liknande 

lösning skall man försöka tillämpa vid Rolsberga kvarn. Startmöte för 

anläggning av ytterligare en bevattningsdam vid Skarhult, Eslövs kommun hölls 

i veckan. Arbetet med temporär översvämning uppströms Veberöd löper enligt 

tidsplan. Markägare är positiva och man har nu börjat se över avtal. Det samma 

gäller åtgärder som planeras i Vanstadsbäcken.   

 

Karl H meddelar också att man har börjat söka projekt i Kävlinge kommun. 

Förslag till åtgärder i Kävlinge kommun kommer att hanteras i nästa 

beredningsgruppsmöte och presenteras därefter på år 2021 första styrelsemöte i 

februari. 

 

Carl F undrar vad kostnaderna är för ett omlöp? Karl H menar på att detta inte 

är ett traditionell omlöp utan kan snarare betraktas som en sidodamm där man 

leder vatten i en tidigare åfåra. Vid högre flöden, dvs över 30% av 

medelvattenföringen så kommer dock vatten att också ledas in i själva 

kvarndammen.  

 

 Nya projekt 2021     

  

Christian A informerar om beredningsgruppens förslag till nytt projekt för 2021 

vilket är en kombination av fosfordammar och temporär fördröjning. Markägare 

har visat stort intresse för åtgärderna. Tillrinningsområdet är ca 90 ha, varav 90% 

är åkermark. Av de tre förslag som presenterades så var två likvärdiga gällande 

miljönytta och kostnadseffektivitet. Det andra projektet var i Eslövs kommun men 

eftersom väldigt många åtgärder har genomförts i Eslöv valde beredningsgruppen 

att föreslå styrelsen att initiera detta projekt i Hörby kommun.  

 

 

 Fokus Vombsjön 

Christian A informerar kortfattat om aktiviteterna inom Fokus Vombsjön samt ett 

provfiske nu också har genomförts med not. Detta innebär att 2 provfisken med 

olika metoder har genomförts under sensommaren/vintern och att man nu planerar 

att elfiska under våren,  
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Karoline W Sydvatten, informerar kort om att provfisket med not i Vombsjön och 

att man hade hjälpts åt både teknisk personal på verket och fiskare för att lyckas 

genomföra provfisket.  

 

Christian A kompletterar informationen med att ca 9.52 ton vitfisk plockades upp. 

Mest stor mört plockades upp, abborre och mört yngel. Väldigt stora mängder av 

dessa små fiskar. Dessa småfiskar livnär sig på djurplankton, vilket innebär att det 

inte finns några som direkt äter växtplankton. Detta är därför en av anledningarna 

till algblomningar i sjön. Det var heller ingen jätte bra kondition på fisken. Det 

hade varit bra att komplettera med fiske som genomförs tidigare på året under 

2021 och att man då också kan fiska på hela sjön.  

 

Christian A meddelar också att samarbetsavtalet mellan vattenrådet och Sydvatten 

sträcker sig fram till december 2021. Thomas Q nämner också att Sydvatten har 

varit i kontakt med honom gällande detta avtal och att ett möte är planerat till 

början på nästa år. Där kommer ett nytt avtal/överenskommelse att diskuteras. 

Detta kommer även diskuteras på styrgruppsmötet för Fokus Vombsjön.  

 

Camilla K, Höörs kommun, undrar när publicering av artiklar/rapporter från 

Fokus Vombsjön kommer att ske och var dessa rapporter går att hämta. Christian 

informerar att rapporter för provfiske bör vara färdiga innan jul och att de då 

skickas ut till styrelsen samt publiceras på hemsidan för både Fokus Vombsjön 

och KVR.  

 

Charlotte R, A Sjöbo kommun, nämner bara att vi inte ska glömma de lokala 

tidningarna.   

 

 Uppföljning av reduktionsfisket i Sövdesjön 

Christian A informerar om uppföljningen av reduktionsfisket i Sövdesjön och 

att på grund av sikten så var fisken utspridd eller gömd och det var därför svårt 

att genomföra ett notfiske.  

 

 Provfiske Snogeholmssjön 

Christian A informerar att provfisket genomfördes under november månad. 

Slutsatsen är att åtgärden kan vara väldigt effektiv att förbättra vattenkvalitén i 

sjön. Under provfisket observerades en hel del Sjögull (en invasiv vattenväxt 

som inplanterades på 1800-talet och som kan nå massutveckling i vissa sjöar). 

 

 LOVA och LONA ansökningar 

 

Christian A informerar att vattenrådet har sökt LONA och LOVA medel. Dessa 

ansökningar skickades in förra fredagen.  

 

Det ena projektet är vattenvårdande åtgärder i Vanstadsbäcken, sjöbo kommun. 

Syftet är att minska övergödningen samt skapa bättre förutsättningar för  

vattenhushållning i landskapet. Totalkostnad är ca 400 SEK varav vattenrådet 

har sökt LONA medel som skulle täcka 90% av kostnaderna. 
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Det andra projektet är ett fullskaligt reduktionsfiske i Snogeholmssjön. Fisket 

kommer behöva bedrivas både vår- och höstfiske med bottengarn och not. För 

att underlätta logistiken kommer man behöva förbättra en gammal väg till 

båtplatsen. Totalsumman blir ca 1.4 miljoner där vi söker 80% LOVA bidrag på 

fisket samt hantering av Sjögull vilket blir ca 1 miljon. Vattenrådet skulle 

behöva skjuta till ca 400 – 500 000 om projektet blir beviljat. 

 

 Övrigt 

 

  Styrelsen beslutar: 

 Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering,  

 Att förslag på nytt samarbetsavtal mellan vattenrådet och Sydvatten tas fram, 

 Att vattenrådet arbetar vidare med projektet Östraby 12:1, Hörby kommun,  

 Att godkänna inskickade LONA och LOVA ansökningar, samt 

 Att lägga övrig information till handlingarna 

 

 § 8.  Reparation och underhåll 

Karl Asp informerar om den senaste informationen om masshanteringen vid 

Gårdsstånga. Eslövs kommun yttrade sig över KVRs överklagande varpå KVR 

bemötte Eslövs yttrande. Samtliga handlingar hanteras nu av länsstyrelsen i väntan 

på beslut.   

 

  Styrelsen beslutar: 

 Att lägga information till handlingarna 

 

 § 9.  Biosfärsområdet Vombsjösänkan 

Thomas Q informerar att vattenrådet inte blev kallat till site-visit som genomfördes 

av projektgruppen för biosfärområdet för några veckor sedan. Här förstår vi inte hur 

konsulterna har agerat i denna fråga och att förslaget är att man författar en skrivelse 

som skickas till styrgruppen för Biosfärsområdet där man ifrågasätter deras 

agerande och att man där också vill säkerställa att vattenrådet fortsättningsvis är med 

i de diskussioner och möten som genomförs. 

 

Eva N,O Sjöbo kommun, nämner att vattenrådet togs upp på styrgruppsmöte och 

koordinatorerna för biosfärsområdet hade planerat att också bjuda in vattenrådet på 

site-visit. Tyvärr insåg man att det inte fanns tid för detta. Dock så blev vattenrådet 

och dess verksamhet presenterad. Det kommer en förfrågan om hur vi skall 

samverka framöver i form av en workshop eller liknande där vattenrådet kommer 

bli inbjuden. 

 

Carl V,F, tycker att gränserna för området är otydligt? Vilka gränser gäller för 

biosfärområdet? 
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EVA N,O Sjöbo kommun menar att det finns en preliminär gränsdragning från 

länsstyrelsen men att detta skall utredas under nästa år. Eva nämner också 

organisationen för de som arbetar med Vombsjösänkan.  

 

Camilla K, Höör kommun, undrar vart framställan skall skickas? 

 

Peter H, Lunds kommun tycker att vattenrådet ska skicka en skrivelse. Där skall man 

erbjuda att redovisa den verksamhet som vattenrådet sysslar med.    

 

Thomas Q, Sjöbo kommun, framställan skall skickas till arbetsgruppen bestående av 

tjänstemän i första hand. 

 

  Styrelsen beslutar: 

 Att vattenrådet författar en framställan där man vill informera om sin 

verksamhet för arbetsgruppen med Biosfärsområdet Vombsjösänkan  

 

 

 § 10. Övriga frågor                      

 

Förslag nya sammanträdestider 2021 

 

 

 

Styrelsen: 

 18/2 09.00 Höör 

 22/4 09.00 Sjöbo   

 23/9 09.00 Kävlinge 

 9/12 09.00 Lomma 

 

Stämma och konstituerande styrelsemöte: 

 20/5 09.00             Lund 

 

  

Thomas Q Sjöbo kommun, nämner att man kanske borde samköra vattenrådets 

temadag med Fokus Vombsjön, under hösten. 

 

Camilla K Höör kommun, undrar om den stående punkten i kallelsen gällande 

Öresundsvattenvårdsförbund.  

 

Kenneth S, Tomelilla kommun nämner det leaderprojekt som har pågått under 3-

år hos Österlens vattenråd samt vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. 

Detta projekt avslutas i början på 2021 men man har nu anställt en ny 

åtgärdssamordnare och man kommer att gå ifrån informationsspridning till 

handling gällande vattenvårdande åtgärder.  

 

Carl V,F informerar om att HöjeÅ vattenråd kommer att vidareutveckla 

VattenAtlas där planen är att VattenAtlas skall täcka hela Skåne. Det är region 
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Skåne som hjälper till med finansieringen och de övriga medel som saknas söker 

HöjeÅ vattenråd från LOVA.  

 

  Styrelsen beslutar 

 Att fastställa de nya sammanträdestiderna för året 2021, 

 Att godkänna publicering av protokollet, samt 

 Att lägga övrig info till handlingarna 

 

Thomas Q förklarar mötet avslutat 10:52 

 

 

Lund som ovan 

Christian Magyar Alsterberg 

Vattenrådssamordnare 

 

 

Justeras: 

 

 

Thomas Quist   Miroslav Han 
Ordförande     Eslövs kommun 
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