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PROTOKOLL 

 

2022-09-30 

  

STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS 

VATTENRÅD 

 

Tid: Fredag den 30 september 2022, klockan 9.00 – 12.00. 

 

Plats: Kommunhuset i Eslöv.  

 

Bilagor:  1. Budgetuppföljning 2022. 

2. Slutrapport, Fiskevårdsåtgärder Kävlingeån, Kävlinge, Rinnebäck. 

  3. Rapport "Flödesdämpande åtgärder i befintliga våtmarker." 

4. Skötselplan, Björka översilningsängar. 

5. Inmätning i Kävlingeån vid Getingefabriken i Gårdstånga. 

6. Aktuella åtgärder i Vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån. 

 
 

Närvarande  

 
 

Ledamöter: 

Kommunrepresentanter Miroslav Han Eslövs kommun 

 Camilla Källström  Höörs kommun 

 Peter Honeth Lunds kommun 

 Thomas Quist Sjöbo kommun (ordf.) 

 Kenneth Strömbeck Tomelilla kommun

    

     

Areella näringar/markägare  Håkan Lindqvist LRF 

 

Företag/industrier Hadil Karim Nordic Sugar  

 Josefine Wraghe Dikningsföretagen 

 Karoline Wennerbeck Sydvatten 

 Paul Andersson VA SYD 

 

Ersättare: 

       Kommunrepresentanter Håkan Bjelkengren  Eslövs kommun 

  Jimmy Runesson Kävlinge kommun  

  Eleni Rezaii Liakou Lunds kommun 

 Charlotte Ramel Andersson, Sjöbo kommun 

     

Areella näringar/markägare Hans Ramel Övedskloster  

 Håkan Nilsson LRF  

 

Företag/industrier Håkan Olsson Dikningsföretagen

 Susanne Johansson VA SYD 
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Adjungerade: Annika Söderman Eslövs kommun 

  Pardis Pirzadeh Länsstyrelsen Skåne 

  Florence Eberhardt Kävlingeåns vattenråd   

  Karl Asp  Kävlingeåns vattenråd 

  Filip Hvitlock Ekologigruppen 

 

  

  

Thomas Quist förklarar styrelsemötet öppnat klockan 9.03 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 § 1  Val av justerare  

   

  Styrelsen beslutar: 

- Att välja Miroslav Han jämte ordförande att justera dagens protokoll. 

 

 § 2 Dagordningen 

Föregående protokoll: Styrelsemöte 2022-04-21; Årsstämma samt konstituerande 

styrelsemöte 2022-05-18. 

  

Tillägg informationspunkter:  

§ 4a. Framtida arbetsområden 

§ 4b. Yrkesfiske i Vombsjön. 

 

 

  Styrelsen beslutar: 

- Att godkänna dagordningen samt tillägg,  

- att lägga föregående protokoll till handlingarna, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 § 3 Anmälningar  

   Administration 

Beredningsgruppens minnesanteckningar 22-09-07 
 Styrelsens protokoll: 2022-04-21 

2022-05-18 Årsstämma 

2022-05-18 Konstituerande styrelsemöte 

• Redovisning, 2022-04-29, av samverkansbidrag till Vattenmyndigheten i Södra 

Östersjödistriktet för verksamhet 2021. 

• Ansökan, 2022-04-29, om årligt samverkansbidrag för 2022 till Vattenmyndigheten 

i Södra Östersjödistriktet.  

• Ny representant, 22-05-23, i Beredningsgruppen från Tomelilla kommun:  

Therese Parodi, projektledare. 
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• Protokollsutdrag från Hörby kommun, 22-05-30, gällande val av Christina Nilsson 

som ombud till Kävlingeåns vattenråd, efter avsägelse från Marie Friberg. 

• Beslut, 2022-06-21, länsstyrelsen Kalmar län, från Vattenmyndigheten i Södra 

Östersjödistriktet, beviljat årligt samverkansbidrag till Kävlingeåns vattenråd. 

• Inkomstdeklaration, 22-06-30, Skatteverket, för verksamhetsår 2021. 

 

 

Vattenförvaltning  

• Ansökan, 2022-02-28, om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för verksamhet vid 

Malmö Airport. 

• Vattenrapport, 22-03-28, Örtoftaverket, Kraftringen Energi AB, år 2021. 

• Yttrande, 22-04-19, samråd gällande ansökan om tillstånd till berg- och 

moräntäkt Ågerup 2:26-2:27; 2:30-2:32; 2:83-2:84, Sjöbo kommun, 2022/357. 

• Beslut, 22-05-05, Miljöprövningsdelegationen lst Skåne, om tillstånd till 

djurhållande verksamhet, Tomelilla kommun, 29080-2021. Månslunda 12:1 

och del av 3:1. 

• Beslut, 22-06-07, Regeringen, Miljödepartementet, Vattenmyndigheternas 

förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027. M2021-01783/M2022-

00641/M2022-00906. 

• Beslut, 22-07-07, Miljöprövningsdelegationen lst Skåne, om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet gällande djurhållning, Eslövs kommun, 29236-2021. 

• Beslut, 22-07-07, Miljöprövningsdelegationen, lst Skåne, om tidsbegränsad 

dispens enligt industriutsläppsförordningen vid Örtofta Sockerbruk, Eslövs 

kommun, 41796-2021. 

 

 

Recipientkontroll  

• Årsrapport, 22-03-25, recipientkontrollprogrammet för 2021. SGS Analytics. 

• Framflyttad provtagning i Kävlingeåns avrinningsområde från ordinarie 

tidpunkt vecka 24 till vecka 25 (den 23 juni), på grund av sjukdom. 

• Månadsrapporter skickas ut till beredningsgrupp och styrelse. 

 

 

Vattenvårdsprogrammet 

• Rapport, 22-02-01,”Konkretisering av vattendirektivet och vad det innebär för 

vattenförvaltningsarbetet med Vombsjön”. 

• Rapport, 22-03-02, Fångstdatastatistik, yrkesfiske i Vombsjön.  

• Beställning, 22-03-30, Kvalitativt elfiske i Vombsjöns tillrinningsområde våren 

2022. Eklövs fiske och fiskevård. 

• Beställning, 22-04-05, Standardiserat nätprovfiske, Vombsjön. Klara Vatten. 

• Beslut, 22-04-29, lst Skåne, beviljat LONA-bidrag "Ökad kunskap, rekreation 

och biologisk mångfald vid tätortsnära våtmark, Södra Sandby, Lunds 

kommun, 47297-2021. 

• Tilldelningsbeslut, 22-05-04, Upphandling av Refnr 22/48 i Tendsign 

”Entreprenad för anläggande av våtmark med tillhörande rekreationsåtgärder 

på fastigheten Sandby 67:2 mfl, Lunds kommun”. 

• Beslut, 22-05-13, länsstyrelsen Skåne, beviljad miljöinvestering för 

Multifunktionell våtmark, Södra Sandby, Lunds kommun, 2020-2093-1. 

• Beställning, 22-05-18, entreprenad för anläggning av våtmark och 

rekreationsåtgärder på Sandby 67:2 m.fl, Lunds kommun 
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• Slutbesiktning, 22-05-23, Översvämningsvåtmark Oderup 10:19, Projekt 796, 

Hörby kommun. 

• Resultat, 22-05-30, Sedimentprovtagning PAHer m.m. Vollsjödammen, SGS 

ST2214579_0COA. 

• Avtal, 22-06-07, Vattenvårdande åtgärder i Bråån vid Rolsberga kvarn, Höörs 

kommun. 

• Rapport, 22-06-09, till länsstyrelsen, Verksamhetsrapport för år 2022 angående 

LONA-projektet ”Vattenvårdande åtgärder i Vanstadsbäcken - Vombsjöns 

tillrinningsområde”. 

• Beslut, 22-06-09, länsstyrelsen Skåne, förlängning av LONA-projektet 

”Vattenvårdande åtgärder i Vanstadsbäcken - Vombsjöns tillrinningsområde” 

till 2023-06-30.   

• Beslut, 22-06-16, lst Skåne, bifall angående vattenverksamhet och dispens från 

biotopskyddsbestämmelser för igenläggning av dike, Sandby 67:2, Lunds 

kommun, 14799-2022, 13761-2022. 

• Beställning, 22-06-16, Inventering av strandvegetation vid Vombsjön 2022.  

• Beställning, 22-06-16, Projektering av vandringshinder i Lilla Torpsbäcken, i 

Vombsjöns tillrinningsområde.  

• Rapport, 2022-06-21, Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom 

fastighet Harlösa-Hjälmaröd, Eslövs kommun, Ensucon AB. 

• Beslut, 22-07-04, lst Skåne, bifall angående vattenverksamhet och dispens från 

biotopskyddsbestämmelser för att anlägga en temporär våtmark, Veberöd 

21:10, Lunds kommun, 36016-2021, 33898-2021. 

• Beställning, 22-07-06, eDNA provtagning och analys i Vombsjön. AquaBiota. 

• Utlåtande, 22-07-06, Inmätning Kävlingeån, Getinge. Metria. Ekologigruppen. 

• Slutrapport, 22-07-12, Rinnebäck, Fiskevårdsåtgärder i Kävlingeån. 

• Rapport, 22-08-08, Sandby 67:2 – förhistoriska aktivitetsspår vid Sandby 

mosse, Rapport 2022:60, Lunds kommun, Lst Skåne, Södra Sandby socken. 

  

 

 Styrelsen beslutar: 

- Att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 

  

 § 4.  Val av ordförande i beredningsgruppen    

Frågan angående den vakanta posten för ordförandeskap i beredningsgruppen, togs 

upp vid det konstituerande styrelsemötet i maj. Styrelsen gav presidiet i uppdrag 

att söka efter en ordförande till beredningsgruppen. Presidiet föreslår Anna 

Helgeson, kommunekolog, Lunds kommun, till ny ordförande. 

 

 

      § 4a.  Avsättning av tid för långsiktig planering 

 

Ordförande Thomas och vattenrådssamordnarna Karl och Florence har haft två 

möten under sommaren och diskuterat framtidsvisioner. Thomas föreslår för 

styrelsen att vattenrådssamordnarna, eventuellt tillsammans med konsult, ska 

avsätta tid för den långsiktiga planeringen. För att friställa tid till detta föreslår 

Thomas att vattenrådet anlitar annan personal till vissa av de nuvarande 
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administrativa arbetsuppgifterna. Mötet stödjer förslaget: ”Vi behöver arbeta 

långsiktigt och höja blicken.” 

 

 

 § 4b.  Yrkesfiske i Vombsjön. 

 

Sydvatten har fått ett erbjudande från nuvarande yrkesfiskare Carlos Piekkari om 

att fortsätta fiska i Vombsjön samt att introducera en ny efterföljande yrkesfiskare. 

Förslag har lagts fram om att göra en omfördelning av budgeterade medel och att 

använda 100 000 kronor – av de som per år tilldelas Fokus Vombsjön från 

Sydvatten – till reduktionsfiske i Vombsjön.  
 

 Styrelsen beslutar: 

- att välja Anna Helgeson till ordförande i vattenrådets beredningsgrupp; 

 

- att stödja förslaget på att 100 000 kronor årligen avsätts, från de medel som 

Sydvatten tilldelar Fokus Vombsjön, till reduktionsfiske i Vombsjön;  

 

- att viss administration kan delegeras, för att ge mer tidsutrymme till 

vattenrådssamordnarnas långsiktiga planering; 

  

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

  

 § 5. Budgetuppföljning           Bilaga 1 

 

                  Florence informerar om budgetuppföljning.  

  
  Styrelsen beslutar: 

 

- att lägga informationen till handlingarna.  

 

   

 

 

 § 6. Omvandling av miljödammar till bevattningsdammar 

   

  Beredningsgruppen föreslår för styrelsen att vattenrådet inte ska betala för att 

omvandla miljödammar till bevattningsdammar och att fastighetsägaren själv bör 

stå för hela denna kostnad. Beredningsgruppen menar att vattenrådet emellertid 

kan ändra avtal, under förutsättning att fastighetsägaren följer vattenrådets 

principer för släntlutning, vattendjup, vattenvolymuttag etc. Beredningsgruppen 

föreslår också att riktlinjerna ändras i enlighet med länsstyrelsen. 

  Beredningsgruppens motivering till detta är att det är svårt att ha en rättvis process. 

Vattenrådet bör inte ta partiska beslut på subjektiva bedömningar. 

Kostnadseffektiviteten i biologisk mångfald och renad mängd fosfor och kväve, 

blir större i en ny bevattningsdamm än den blir i en befintlig miljödamm som 

grävs djupare. 
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  Mötet diskuterade huruvida vattenrådet ska bekosta geoteknisk undersökning och 

övrig projektering för omvandling av miljödamm till bevattningsdamm; 

dammprioriteringar; att fortsätta ge fastighetsägarna stöd med kunskap och 

erfarenhet; stadgar och vattenrådets uppgifter. Thomas vill att vi avstår från att ta 

beslut idag och funderar vidare på formuleringar.  

 

 

                  Styrelsen beslutar: 

 

- att återremittera frågan till beredningsgruppen, för förtydligande; 

 

                -      att lägga övrig information till handlingarna. 

 

   

 § 7. Ny medlem, ny medlemsavgift           

Hushållningssällskapet har meddelat att Synteleje Kyckling AB, Ystadvägen 993 - 

73, Sjöbo, vill ansöka om medlemskap i Kävlingeåns vattenråd. 

I samband med att en ny medlem söker medlemskap har beredningsgruppen 

diskuterat den nuvarande medlemsavgiften och jämfört den med Höje å vattenråds 

medlemsavgift.  

 

 Styrelsen beslutar: 

- att godkänna en medlemsansökan från Synteleje Kyckling AB; 

 

- att nuvarande medlemsavgift kvarstår tills vidare men att ny medlem 

informeras om att det kan bli aktuellt med en översyn och därmed höjning av 

medlemsavgifterna i recipientkontrollen framöver; 

 

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 § 8 Länsstyrelsen informerar 

 

Länsstyrelsen informerar om två nya åtgärdsprogram för vatten:  

1) ”Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022 – 2027.” Detta berör 

rådgivning för vatteneffektivisering; tillsynsvägledning för vattenuttag samt att 

underlätta vattenhållande åtgärder. Uthållighet för ytvattnet vid vintertorka och 

sommartorka samt grundvattenbildning i små magasin illustreras. 

 

2) ”Åtgärdsprogram för vatten 2022 – 2027” 

Syftet är: färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till 

dricksvatten. Åtgärder som riktas mot kommunerna: förvaltningsövergripande 

planering; miljötillsyn och prövning; dricksvattenskydd; fysisk planering enligt 

plan- och bygglagen; VA-plan inklusive dagvatten samt dioxiner från småskalig 

förbränning. 

 

Vikten av vattenrådens arbete belyses: genomförande av vattenhållande och 

vattenrenande åtgärder; underlag för vattenbrist – till exempel vattenbalanser; 
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Recipientkontroll som följer upp verksamheters påverkan på miljökvalitetsnormen 

för vatten – samt att vattenråden ger ett avrinningsområdesperspektiv som kan 

användas för kommuners förvaltningsövergripande planering.   

 

Här finns åtgärdsprogrammen: 

Åtgärdsprogrammen kraftfulla verktyg för bättre vatten | Vattenmyndigheterna 

 

Diskussion fördes. 

 

  Styrelsen beslutar: 

-   Att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 § 9 Recipientkontroll 

 

Angående länsstyrelsen krav på recipientkontrollen i Kävlingeåns 

avrinningsområde 

Frågan har väckts angående utökat kontrollprogram avseende läkemedelsrester 

och metaller. Läkemedel finns inte med i nuvarande provtagningsprogram för 

recipientkontrollen. Eventuellt skulle de kunna vara med i nästa 

recipientkontrollprogram från januari 2024. Det är ganska dyrt. 

 

 

   Styrelsen beslutar: 

- Att ge kansliet i uppdrag att utreda frågan om eventuell provtagning av 

metaller och läkemedelsrester inför nästa kontrollprogram 2024 samt att 

redovisa kostnaderna.  

 

 

 

      § 10        Vattenförvaltning 

 

 Inga inkomna ärenden 

 

 

      § 11   Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

 

Florence informerar om:  

 

11.1 Fiskevårdsåtgärder i Kävlingeån, Rinnebäck        Bilaga 2 

Ål och öring, elritsa, grönling, sandkrypare, lake och mört har snabbt  

etablerat sig i omlöpet (enligt elfiske 19/8).  

 

11.2 LONA-projekt Flödesdämpande åtgärder i befintliga våtmarker     Bilaga 3 

Av vattenrådets ca 200 dammar har 15 studerats i fält och tre av dessa  

har goda kostnadseffektiva möjligheter till förbättrad flödesdämpning. 

Kansliet kommer att ta fram underlag för eventuellt beslut. 
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11.3 Fokus Vombsjön 

- Styrgruppsmöte hölls i går på Övedskloster.  

- Provfisken är genomförda: elfiske (utfördes i april) och nätprovfiske (i augusti); 

- Vandringshinder i Torpsbäcken. Projektering utförd.  

- Inventering av strandvegetation är genomförd.  

- Våtmarker, 2 st i NV samt utökning av gäddvåtmark i öst, projekteras. 

- Fisk o fiskeriförvaltningsplan, går snart ut på remiss. 

- Algblomningsmodellering – forskningsarbete förbereds inför vintern. 

- Temadag ”Smaka på Vombsjön”, genomförd 20/9 med 100 deltagare; fem 

föreläsare; provsmakning av typer av vatten, rökt braxen, inlagd mört, 

vetebröd, rostbiff - samt exkursioner om ätliga vilda strandväxter längs 

Vombsjön. 

 

 

11.4 Sövdesjön – uppföljningsfiske och fortsatta undersökningar 

”Klara Vatten” fortsätter det uppföljande reduktionsfisket i höst och har 

önskemål om en ny provtagningspunkt i Sövdesjön. 

 

    

   Reparation och underhåll  

11.5 Hantering av rensningsmassor i framtiden, ex. Vollsjödammen. 

Sedimentprovtagning har utförts. I dialogen med Sjöbo kommun delar 

kommunen vattenrådets uppfattning: det är inte risk för människors hälsa och 

miljö att lägga upp rensmassor intill våtmarken. 

 

 

   11.6 Björka översilningsanläggning, skötselplan         Bilaga 4 

Vattenrådet har tagit fram förslag till aktualiserad skötselplan. Markägarna är 

positiva till kontinuerlig skötsel och tillsyn. Sjöbo kommun har lämnat muntligt 

besked om att kommunen önskar upphöra med ansvar, administration och 

finansiering av skötseln av huvudkanalen. Beredningsgruppen, kansliet och 

presidiet vill bjuda in kommunen till samtal. Kommunen har nu svarat att man 

vill ta sitt ansvar. Först vill kommunen diskutera klart hur man ska finansiera 

skötseln. 

 

 

   11.7 Uppföljningsarbete - Biologiska studier i bevattningsdammar 

Framtaget förslag kostar 506 200 kronor. Beredningsgruppen har diskuterat 

syfte och alternativa möjligheter till att genomföra uppföljningsarbete av 

biologiska studier i bevattningsdammar, till exempel i samarbete med Lunds 

universitet. 

 

 

11.8 Inmätning av Kävlingeån, Getingefabriken, Gårdstånga                  Bilaga 5 

Ekologigruppens slutsats av inmätningen är att 

dämmet vid Håstad mölla påverkar den vattenavledande kapaciteten på den 

inmätta sträckan. Därför menar man att det är mindre troligt att en 
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rensningsinsats, på denna sträcka, märkbart skulle öka den vattenavledande 

kapaciteten vid högflödessituationer. 

Dikningsföretagets representanter, Josefine Wraghe och Håkan Olsson berättade 

om dikningsföretagets situation.  Håkan visade flygbild på ån från 1955 - 1967 

och jämförde med flygbild över området från idag.  

Mötet diskuterade vattenrådets roll i relation till dikningsföretagens och 

kommunernas verksamheter samt problematiken med miljögifterna i sedimenten 

i Kävlingeån vid Getinge. 

Thomas föreslår att vattenrådet skriver till Eslövs kommun och påtalar 

svårigheterna för dikningsföretaget vid Getinge samt att vi inbjuder kommunen 

till dialogmöte. 

 

 

11.9 Aktuella åtgärder inom Vattenvårdsprogrammet        Bilaga 6 

Filip informerar om pågående projekt. 

   

 

Styrelsen beslutar: 

- Att inte gå vidare med Ekologigruppens förslag på uppföljningsarbete med 

biologiska studier i bevattningsdammar i nuläget; 

 

- att vattenrådet bjuder in Sjöbo kommun till samtal om finansieringen och 

skötseln av Björka översilningsanläggning, som förberedelse för beslut om ny 

skötselplan;  

 

- att vattenrådet kontaktar Eslövs kommun och påtalar svårigheterna som 

dikningsföretaget har i rensningsfrågan av Kävlingeåns huvudfåra vid 

Getingefabriken - samt har en dialog med kommunen om rensning och 

situationen med miljögifterna i bottensedimenten i ån;  

 

- att i övrigt godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt 

redovisad planering. 

 

§12  Övriga frågor 

 

     12.1  Våtmarkspedagogisk verksamhet Södra Sandby 

Nästa vecka samlar vattenrådet tillsammans med skolor in vilda växters fröer 

och sprider intill den nyanlagda våtmarken. 

 

12.2  Vattenrådskonferens 5 – 6 oktober 

Konferensen hålls för Vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt på Jordberga 

Gods på Tullstorpsåprojektet. 

 

12.3 Samverkansdag för Skånes vattenråd den 16 november 

Den genomförs på länsstyrelsen i Malmö. 

 

12.4 Ny metod Blå målklassning i jordbrukslandskapet 

Tips från länsstyrelsen på trailer: 

 https://www.youtube.com/watch?v=F-dqr9FINew 
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12.5  Sammanträdestider 2022 samt förslag på agenda 2023 

Beredningsgrupp (börjar klockan 09.00): 

Fredag 18/11 (obs nytt datum) Höör 

 

Styrelse (börjar klockan 09.00): 

Torsdag 8/12               Kävlinge  

 

 

Förslag på agenda 2023  

 

Styrelse 

Torsdag 16/2 (innan sportlovet)             Höör 

Torsdag 20/4              Tomelilla 

Torsdag 28/9              Hörby 

Torsdag 7/12              Lomma 

 

 

                 Styrelsen beslutar: 

- Att schemalägga föreslagna sammanträdestider och platser för styrelsen; 

 

- Att låta kansliet undersöka möjligheterna att ha stämman 2023 i mitten på maj 

i Södra Sandby med lunch samt studiebesök till Sandby våtmark på 

eftermiddagen; 

  

- att godkänna publicering av protokoll, samt 

 

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 

Thomas Quist förklarar mötet avslutat klockan 12.01. 

 

 

 

Lund som ovan 

 

Florence Eberhardt 

Vattenrådssamordnare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Thomas Quist   Miroslav Han 

Ordförande    Justerare 
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