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PROTOKOLL 

 

2022-12-08 

  

STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS 

VATTENRÅD 

 

Tid: Torsdag den 8 december 2022, klockan 9.10 – 11.46. 

 

Plats: Kommunhuset i Kävlinge.  

 

Bilagor:  1. Aktuella åtgärder i Vattenvårdsprogrammet för Kävlingeån. 

 

2. Förvaltningsplan för Björka översilningsängar. 

 

3. Recipientkontroll, miljöövervakning, statusklassning -  

    Beredningsgruppens frågor samt svar från länsstyrelsen. 

 
 

Närvarande  

 
 

Ledamöter: 

Kommunrepresentanter Miroslav Han Eslövs kommun 

 Camilla Källström  Höörs kommun 

 Anders Lindvall Kävlinge kommun 

 Jerry Ahlström  Lomma komm kl 9.10-10.00 

 Thomas Quist Sjöbo kommun (ordf.) 

 Kenneth Strömbeck Tomelilla kommun

    

     

Areella näringar/markägare  Carl von Friesendorff 

 

    

       Företag/industrier Karoline Wennerbeck Sydvatten kl 9.10 -11.00 

 Paul Andersson VA SYD 

  

       Fiskevården Anders Eklöv  

 

Ersättare: 

       Kommunrepresentanter Håkan Bjelkengren  Eslövs kommun 

  Jimmy Runesson Kävlinge kommun  

  Lennart Nilsson Lomma kommun 

  Eleni Rezaii Liakou Lunds kommun 

 Charlotte Ramel Andersson, Sjöbo kommun 
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Adjungerade: Florence Eberhardt Kävlingeåns vattenråd   

  Karl Asp  Kävlingeåns vattenråd 

  Elin Svensson Höje å vattenråd 

  Filip Hvitlock Ekologigrupp kl 9.10 -10.05 

 

  

  

Thomas Quist förklarar styrelsemötet öppnat klockan 9.10 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 § 1  Val av justerare  

   

  Styrelsen beslutar: 

- Att välja Anders Lindvall jämte ordförande att justera dagens protokoll. 

 

 § 2 Dagordningen 

Föregående protokoll: Styrelsemöte 2022-09-30 - inga synpunkter. 

Inga tillägg till dagordningen inkommer.  

 

 

  Styrelsen beslutar: 

- Att godkänna dagordningen, samt  

- att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

  Anmälningar  

  Anmälningar kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte.  

 

 

 § 3.  Vattenvårdsprogram Kävlingeån   

                      

 

Aktuella åtgärder                                            Bilaga 1 

 

Högsta prioritet, meddelar Filip Hvitlock, är för närvarande att åtgärda Tolånga 

kvarndämmes vandringshinder i Björkaån Bråån. Samråd förs med samfälligheten 

som äger fastigheten i ån och med byalagets Försköningsförening.  

Anders Eklöv förtydligar att fiskfällan som omnämns är en ålkista, som är vanligt 

förekommande i Kävlingeån. Anders undrar om det går att restaurera själva åfåran.  

Filip svarar att han vill sänka av ån och rensa bort sediment: att detta innebär små 

åtgärder som behöver förankras med byborna.  

Vanstad ”plankdämme”: projektet slutbesiktigades i fredags, 2 december. 

Slutbesiktning av Södra Sandby våtmark kommer att ske på Luciadagen. 

 

Veberöd vattenflödesfördröjningsprojekt med ”plankdämmen” har varit vilande under 

hösten, för att vattenrådet ska sammanfatta och utvärdera kostnaderna för projektet 

med Vanstads plankdämmen.  
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Uppskattningen som JKN AB gjorde tidigare av kostnaderna för Veberöd 

plankdämmeprojekt var 1,5 – 2,5 miljoner kronor. Nu bedömer JKN AB att den totala 

entreprenadkostnaden kan bli 0,9 – 1,5 miljoner kronor. 

Camilla Källström undrar vad det är som gör att osäkerheten är så stor som 600 000 

kronor? Filip svarar att det är entreprenörens osäkerhet gällande tidsåtgång för att slå 

ner balkarna i marken, oförutsedda händelser på plats under entreprenaden samt en 

brantare lutning i Veberöd än i Vanstad. 

Jerry Ahlström säger att priset för Veberöds plankdämmen är oskäligt. Jerry betonar 

att priset bör jämföras med fler företags prisuppskattningar. Jerry anser att vattenrådet 

behöver hitta en bredare massa och att det vore bra att vi går ut brett. 

Thomas Quist håller med om att priset är oskäligt dyrt och tror att en mindre 

leverantör kan hitta ett pris som är mer gynnsamt för vattenrådet.  

Anders Lindvall undrar om Lunds kommun kommer att bistå ekonomiskt.  

Kommunen finansierar främst arbeten inom tätorten Veberöd. För detta projekt behövs 

extern finansiering.  

 

Projektet Vassen och Mölledammen har varit vilande sedan mötet med länsstyrelsen i 

november 2021, på grund av vakant tjänst på länsstyrelsen samt 

dammsäkerhetsutredning.  

Nytt möte hölls i förrgår på länsstyrelsen med markägaren Övedskloster, 

Kulturmiljöenheten, Vattenenheten, Vattenrådet samt konsult.  

Ny tidsplan: besked om dammsäkerhet, dess klassning och eventuella dammskydds- 

och åtgärdskrav beräknar länsstyrelsen att de levererar under sommaren 2023. Därefter 

kommer Övedskloster att besluta om man önskar engagera Vattenrådet. 

 

 

LONA ansökan Vattenvårdsåtgärder 2023 – 2026.  

 

Florence berättar om entreprenader som planeras, som hon gett exempel på i ansökan: 

- våtmarksanläggningar i Brösarp, Hammarlunda, Blentarp och vid Grimstoftabäcken; 

- skapande av öppet vattendrag genom uppbrytande av kulvert i Hejdeholm samt  

- åtgärder av vandringshinder i Björkaån. 

Syftet med dessa vattenvårdsåtgärder är att gynna biologisk mångfald, minska 

övergödningen och stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera 

vattenflöden samt att magasinera grundvatten. 

 

För vattendialoger; projektering, tillståndsansökningar, entreprenadkostnader, 

entreprenadkontroll, besiktning har vi totalt sökt 8 640 000 kronor. Av dessa är 90 % 

sökta LONA-medel och 10 % - det vill säga 864 000 kronor - är medfinansiering i 

kontanter, som vattenrådet betalar.  

Beslut angående bidrag väntas komma under våren/försommaren 2023. 

  

        

Björka översilningsanläggning, Förvaltningsplan.                                         Bilaga 2 

          

           Florence visar ansvarsfördelningen mellan aktörerna för underhållsarbetet. 

              

Fastighetsägare 

- Ansvarar för fortlöpande tillsyn och skötsel 

- Identifierar, åtgärdar, dokumenterar skötselbehov 
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Sjöbo kommun 

- Bekostar tillsyn och skötselarbete fram till år 2043 

Årlig kostnad fastställd 2023 – 2027 

- Sammankallar skötselråd  

- Skriver protokoll på möten 

- Uppdaterar kontaktlista 

 

Vattenrådets kansli 

- Administration, fakturering 

 

Vattenrådet, via konsult 

- Skötselrådets kontakt gällande skötselbehov 

- Redovisning vid Skötselrådets årsmöte 

        

    

           Fokus Vombsjön.     

     

Florence redogör för årets sista Styrgrupps- och arbetsgruppsmöte, som hölls 

gemensamt den 23 november i Sjöbo. På detta möte sammanfattades det gångna året 

och framtida arbetsteman diskuterades. 

 

2022 har det utförts bl. a. 

Habitatinventering 

Strandvegetationsinventering 

Projektering: vandringshinder, gäddvåtmarker 

Provfisken: maj (el-) och augusti (nät-) 

Yrkesfiske, reduktionsfiske (av yrkesfiskare), sportfiske 

Förvaltningsplan – fisk och fiske – samt examensarbeten angående denna 

Forskning:  

- intern fosforbelastning 

- modellering algblomning – klimat 

Årlig TEMA-dag: ”Smaka på Vombsjön”    

Ny webbyrå har anlitats för att färdigställa den nya hemsidan. Denna kommer även att 

arbeta med driften av Kävlingeåns och Höje å vattenråds hemsidor. 

 

 

  Styrelsen beslutar: 

 

- Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering; 

- Att godkänna LONA ansökan för 2023 – 2026; 

- Att Vattenrådet, via konsult, ska ta in offerter på beräknade kostnader för 

Veberöds vattenflödesfördröjningsprojekt med ”plankdämmen”. Offerterna ska 

vara beslutsunderlag och färdiga till nästa beredningsgrupps- och styrelsemöte; 

- Att godkänna förvaltningsplanen för Björka översilningsanläggning; 

- Att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

Assently: 232ca38044d155299ff3941fcf1749d6a042658b63a154170b4f74b3d9fce131de4d3d72a1076e2c284fd422da4125764cac1f0a114785e1eff5937327a27e93



    Styrelsemöte 2022-12-08     

5 (10) 

 

 

 § 4  Recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram. Statusklassning.  Bilaga 3  

 

Utökat kontrollprogram avseende läkemedelsrester och metaller? 

Under föregående styrelsemöte väcktes frågan angående utökat kontrollprogram 

avseende läkemedelsrester och metaller. Kansliet fick i uppdrag att utreda frågan 

om eventuell utökad provtagning av metaller och läkemedelsrester inför nästa 

kontrollprogram, som startar i januari 2024.  

Som ett led i detta arbete, bjöd vattenrådet in länsstyrelsen till beredningsgrup-

pens möte den 17 november. 

Beredningsgruppen ställde frågor och diskuterade med länsstyrelsen angående 

provtagningar och klassning av recipienten. Se bilaga 3 med förberedda frågor 

från beredningsgruppen och svar från länsstyrelsen.  

 

Styrelsemötet diskuterade frågorna och svaren. 

Eleni Rezaii Liakou gav eloge till Vattenrådet, för att ha tagit initiativ till 

dialogen med länsstyrelsen i god tid i dessa frågor, innan nästa kontrollprogram, 

som startar den första januari 2024. 

Carl von Friesendorff höll med och var glad över att Kävlingeåns vattenråd och 

Höje å vattenråd hade gjort ett gott intryck på de skånska vattenrådens 

samverkansdag med länsstyrelsen den 16 november, där även recipientkontroll- 

och miljöövervakningsprogram samt statusklassning diskuterades. 

 

   Styrelsen beslutar: 

 

- Att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 § 5   Omvandling av miljödammar till bevattningsdammar 

 

    

Beredningsgruppen föreslår för styrelsen att Kävlingeåns vattenråd inte 

generellt, med projektering och anläggning, ska bekosta omvandling av 

miljödammar till bevattningsdammar.  

Beslut om detta behöver tas från fall till fall. Dock kan vattenrådet bidra med 

kunskap och erfarenheter.  

Motivering: att en omvandling, där miljödammen enbart grävs djupare, inte 

bidrar till ökad näringsretention eller ökad biologisk mångfald, vilket är syftet 

med vattenrådets verksamhet. 

 

                    
 
 Styrelsen beslutar: 

 

- att vattenrådet inte generellt ska bekosta en omvandling från miljödamm till 

bevattningsdamm, utan att man bedömer det från fall till fall;  
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- att vattenrådet kan ändra avtalet, så att markägaren på egen bekostnad kan 

göra om en miljödamm till bevattningsdamm, under förutsättning att 

vattenrådet godkänner detta; 

-  att vattenrådet kan bidra med kunskap och erfarenheter vid dammomvandling; 

-  att lägga övrig information till handlingarna.   

   

 

 

 § 6  Länsstyrelsen informerar 

 

Eftersom länsstyrelsens representanter inte kan närvara, är Florence ombedd att 

berätta om samverkansdagen den 16 november i Malmö och vad länsstyrelsen 

har för planer med framtida samverkan. 

 

Tolv vattenråd i Skåne deltog i samverkansträffen och delade med sig av sina   

lärdomar, goda exempel och tips. 

Länsstyrelsens representanter höll därefter föredrag, som bland annat handlade 

om de frågor som vattenråden hade lämnat in i förväg: till exempel två 

ämnesområden från Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd, som gällde 

recipientkontroll samt hur länsstyrelsen ser på frågan angående omvandling från 

miljödammar till bevattningsdammar. 

 

Framtida samverkan: den 18 december. 

Då ordnar länsstyrelsen en utbildning, via Zoom, om vattendatabasen VISS, 

Utbildningen är särskilt riktad till vattenråden. 

 

  Styrelsen beslutar: 

 

- att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

       § 7 Referensgrupp 

 

Teknisk geologi (LTH) tillsammans med Sydvatten och SGU genomför ett 

pilotprojekt i Vomb. De planerar ett första referensgruppmöte för att presentera 

projektet och dess aktiviteter. De undrar om det är möjligt för någon från 

Kävlingeåns Vattenråd att delta i referensgruppen och vara med i deras första 

möte. 

 

Eleni anmäler att hon är intresserad av att delta i referensgruppen. 

 

  Styrelsen beslutar: 

 

- att utse Eleni som representant för Kävlingeåns vattenråd i referensgruppen; 

- att lägga informationen till handlingarna. 
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  § 8   Vattenrådens kansli – utökning med en tjänst 

  

   Det föreligger önskemål angående att utöka kansliet med en tjänst. Ett förslag är 

en ny tjänst med fördelning 50% för Kävlingeåns vattenråd och 50% för Höje å 

vattenråd. Föreslagna arbetsuppgifter: administration, ekonomi, 

sekreteraruppgifter. Motivering: att nuvarande personal ska kunna arbeta med 

vattenvårdsprogram, recipientkontroll, vattenförvaltning, strategiskt 

vattenarbete, uppsökande verksamhet, samordnarfunktioner samt långsiktig 

planering.  

   Detta tas upp här som en informationspunkt, för styrelsen att lämna synpunkter 

på, till nästkommande beredningsgrupps- och styrelsemöte. 

 

   Thomas: stadgarna säger att Vattenrådet kan köpa in erforderliga tjänster för att 

bedriva aktuell verksamhet. Det märks att verksamheten behöver förstärkas och 

att vi behöver få in en tjänsteperson till. Processen att utöka med en tjänst har 

pågått i ett år. 

   Carl: vi behöver utvidga anställningsavtalet med Lunds kommun och skriva om 

detta. 

   Camilla: hur finansieras en ny tjänst? Finns det någon person som skulle kunna 

passa till den föreslagna tjänsten? 

   Carl: Det finns redan medel – De båda Vattenråden har 15 miljoner kronor i 

balansräkningen. – Mer projekt skulle kunnat genomföras om mer 

personalresurser hade funnits. Finansiering av den nya tjänsten görs dels utifrån 

ackumulerade kommunala medel som redan finns; dels kommer den externa 

ökade statliga finansieringen medföra att en mindre del av de kommunala 

medlen går till projekt (ex i den nya LONA-ansökan 2023-2026, söks medel på 

90% jämfört med tidigare ansökningar på 50%) och kan användas till den nya 

tjänsten framöver. 

   Karl Asp: 2021 kostade en vattenrådstjänst 800 000 kronor (400 000 kr per 

Vattenråd). 

   Förslag på lämplig person är Elin Svensson, som för närvarande arbetar som 

projektanställd i Höje å vattenråd.   

 

   Thomas: man skulle även kunna söka LEADER–medel, som skulle kunna 

finansiera ytterligare personal för informations- och kunskapshöjande 

verksamhet, exempelvis som NKT-vattenråd har gjort.  

   Carl: Det är viktigt att permanenta arbetet för tre personer, så att det kan bli mer 

hållbart. Vi har redan, över längre tid arbetat med tre personer i de båda 

vattenråden (där en tredje varit projektanställd). Därför vore det bra att nu göra 

det långsiktigt. 

   Eleni efterlyser mer arbete med skolor, ex. med projektanställda vilket skulle 

kunna ske om ytterligare en anställd jobbar, som leder de projektanställda.  

   Anders: exempelvis Saxån-Braån jobbar också med information och pedagogik. 

   Carl: från nästkommande budget, så detta kommer upp på stämman maj 2023. 

 

  Styrelsen beslutar:  

 

- att ge kansliet i uppdrag att göra en skrivelse angående den nya tjänsten till 

kommande beredningsgrupps- och styrelsemöte; 
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- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 § 9   Ny ordförande för Beredningsgruppen  

 

Ny ordförande för Beredningsgruppen behöver utses för år 2023, då Anna 

Helgeson ska vara föräldraledig. 

 

Thomas önskar få styrelsens uppdrag att prata med Eva Ostermans chef, som 

hittills sagt nej. Thomas föreslår att Karl Asp blir tillförordnad ordförande på 

beredningsgruppens möte i januari, om beslut då ännu inte är fattat. 

 

 

 Styrelsen beslutar: 

 

- att Karl Asp blir tillförordnad ordförande för beredningsgruppen, tills beslut 

om ny ordförande är fattat;  

 

- att ge Thomas i uppdrag att prata med Eva Ostermans chef angående förslaget 

om Eva som ordförande i beredningsgruppen under 2023; 

 

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 § 10   Medlemmarna informerar  

 

Detta är en nytillkommen punkt, som föreslås vara en stående punkt i framtiden, 

för vattenrådets medlemmar att kunna lämna aktuell information till eller ställa 

frågor.  

 

Camilla: det är superbra att ha en sådan här punkt för medlemmarna att kunna ta 

upp sin information och sina frågor på! 

Eleni: jättebra förslag med denna punkt. Man kan se på dagordningen vad som 

kommer upp.  Att medlemmarna kan ta upp olika ämnen, gör att andra 

medlemmar blir inspirerade till att göra likadant.  

 

10.1 Sydvatten informerar:  

- Det är extremt låga vattennivåer i Vombsjön. 

 

- Man har funnit onormalt höga andelar av mundelsskador hos fjädermygglarver 

i sedimenten i Vombsjön – de kan vara orsakade av bekämpningsmedel.  

 

- Den invasiva arten vandringsmusslan Dreissena polymorpha, som upptäckts i 

Skåne sommaren 2022, ska utrotas från Saxtorpssjöarna. Vandringsmusslan 

skulle kunna få en snabb spridning exempelvis till Vombsjön. I Kanada och 

USA har vandringsmusslan koloniserat dricksvattentäkter och hindrat driften av 

vattentäkterna. Frågan om ekonomiskt bistånd till denna utrotning bordlades av 

Beredningsgruppen till januarimötet. 
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10.2 Eleni, Lunds kommun, informerar: 

Under 2022 fick två av Vattenrådets kommuner - Eslöv och Kävlinge – hjälp av 

SMHI och länsstyrelsen, som tillsammans har initierat ett projekt för att bistå 

kommunerna att komma igång med sina klimatanpassningsplaner. 

Nästa projektomgång startar i april 2023. 

Anmäl intresse till: gerd.lundquist@lansstyrelsen.se 

 

10.3 Thomas, Sjöbo kommun, informerar:  

Vollsjöån hade behov av att få massor upprensade – länsstyrelsen sa nej p.g.a. 

fisklek – men ån var ”snustorr.” Då hade det varit det bästa tillfället för rensning 

när det är torrlagt. 

Camilla: hur gick det? Thomas: det blev ingen rensning.  

 

10.4 Carl, Areella näringarna, angående Kävlingeåns översvämningar: 

När Kävlingeån svämmar över, sker det ganska kraftigt och kan orsaka skador. 

Exempelvis Revinge by och regementet har inkommit med önskan om hjälp från 

Vattenrådet. Hur hanterar Vattenrådet detta? 

Thomas vill tillsätta en utredning och göra en omvärldsanalys ca 20 år framåt i 

tiden. Thomas berättar att Sydvatten är beredd att samarbeta med Vattenrådet 

angående detta – för att ta fram en långsiktig verksamhet för vattenrådet. 

Paul Andersson: Detta är en mycket bra idé. Det har även varit uppe hos VA 

SYD, som gärna kan bistå. 

Thomas: Man skulle kunna börja arbetet under våren. Senast detta gjordes var 

2012. 

Eleni: Det är bra att få fokus på vad vi kan göra, i relation till alla ökade krav 

som ställs, angående förändrat klimat m.m.  

Camilla: Det är en bra idé. Det kan emellertid komma att innebära att vissa 

projekt som vi gör kanske inte passar längre. 

Thomas: Hjularpsdammens vatten börjar ta slut – beror detta på Vattenrådets 

åtgärder uppströms? Vi vet inte, vi behöver titta på detta. Vattenrådet ska vara 

informationskälla och föra dialog med kommunerna och därför behövs 

omvärldsanalys. 

 

 

 Styrelsen beslutar: 

 

 

- att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 § 11   Sammanträdestider 2023 

•  Beredningsgruppen, onsdagar:  

18/1   Sjöbo. 

8/3   Tomelilla 

6/9   Lund 

15/11  Eslöv 
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• Styrelsemöten, torsdagar: 

16/2  Höör 

20/4  Tomelilla 

28/9  Hörby 

7/12  Lomma 

 

• Stämma onsdagen den 24 maj, lokal i Södra Sandby. Gemensam lunch och 

studiebesök till den nyanlagda våtmarken i Södra Sandby. 

 

Thomas informerar om att de som är politiskt valda till Vattenrådets styrelse 

sitter kvar efter årsskiftet - fram till och med årsstämman.  

 

 

Styrelsen beslutar: 

 

- att årsstämma hålls onsdagen den 24 maj, i lokal i Södra Sandby med 

gemensam lunch samt därefter studiebesök till den nyanlagda våtmarken; 

 

- att godkänna publicering av protokoll, samt  

 

- att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 

 § 12   Övriga frågor 

   Inga övriga frågor har inkommit. 

 

 

 

Thomas Quist förklarar mötet avslutat klockan 11.46. 

 

 

 

Lund som ovan 

 

Florence Eberhardt 

Vattenrådssamordnare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Thomas Quist   Anders Lindvall 

Ordförande    Justerare 
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