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Närvarande:    

Ledamöter: Cecilia Backe Lunds kommun 
 Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun 
 Håkan Bergknut Höörs kommun 
 Patrik Lund Kävlinge kommun  
 Gert Andersson Nordic Sugar  
  (t.o.m. del av § 7, kl. 11.15)  
 Kent Johansson Fortifikationsverket 
 Stellan Nilsson Kraftringen 
Ersättare: Cecilia Sjöö VA SYD (tjg § 1-7) 
Vattenrådsmedarbetare: Anna Olsson Kävlingeåns vattenråd 
Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson Kävlingeåns vattenråd 
Konsult: Tette Alström Ekologgruppen  
  (t.o.m. del av § 7, kl. 10.55)  
 Karl Holmström Ekologgruppen 
  (t.o.m. del av § 7, kl. 10.55)  
    

Plats: Kommunhuset Kävlinge 
   

Tid: Onsdagen den 26 augusti, kl. 08.30 – 11.30 
 
Bilagor:  1. VVP: Aktuella åtgärder 

2. VVP: Budget för slutförande av etapp I 
3. VVP: Skrivelse angående tilläggsbeställning 
4. Budgetuppföljning 

 
§ 1. 

Val av justerare 
Dagordningen 

Föregående protokoll 
 
Mötet öppnas och Cecilia Backe hälsar alla välkomna.  
 
Tillägg till dagordning: 
§ 3, Recipientkontroll: 

- Upphandling: inventering av ålgräs 
 

Beredningsgruppen beslutar: 
• att välja Håkan Bergknut att jämte ordföranden justera dagens 

minnesanteckningar,  
• att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt 
• att lägga övrig information till handlingarna. 

 
§ 2.  

Anmälningar 
 

• Protokollsutdrag, 2015-02-03, från Eslövs kommun gällande val av ombud och ersättare 
till årsstämman 2015 

• Protokollsutdrag, 2015-03-04, från Lunds kommun gällande val av ledamot och 
ersättare i Kävlinge åns vattenråd 2015-2018 samt val av ombud och ersättare till 
Kävlingeåns vattenråds årstämma 2015 

• Protokollsutdrag, 2015-03-10, från Eslövs kommun gällande val av ledamot och 
ersättare i Kävlingeåns vattenråd 2015-2018 
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• Protokollsutdrag, 2015-03-18, från Hörby kommun gällande val av ledamot och 
ersättare i Kävlingeåns vattenråd 2015 samt ombud och ersättare till Kävlingeåns 
vattenråds årstämma 2015 

• Beslut, 2015-05-08, från VA-Syd gällande val av ledamot och ersättare i Kävlingeåns 
vattenråd 2015 samt ombud och ersättare till Kävlingeåns vattenråds årstämma 2015 

• Beslut, 2015-05-11, från Hörby kommun gällande delegation för tecknande av 
förhandsförbindelse, avtal om markupplåtelse, samt upphandling och attest för 
Kävlingeåns vattenråd 

• Remissvar, 2015-05-04, på vattenmyndighetens samråd beträffande åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för 2015-2021 

• Ansökan, 2015-05-28, från Pålstorps Mjölk, Sjöbo kommun, till Länsstyrelsen 
angående miljöfarlig verksamhet; utökad ekologisk mjölkproduktion 

• Yttrande, 2015-07-02, angående detaljplan för del av Stångby, Lunds kommun 
• Beslut, 2015-05-20, från Vattenmyndigheten om årligt bidrag till vattenråden 
• Beslut, 2015-06-08, från Havs- och vattenmyndigheten om bidrag för ”Vattenpriset 

Sjöstjärnan 2015” 
• Beslut från Region Skåne, 2015-04-16, om förlängning av projekttid, Projekt 

Kävlingeån friluftsliv, natur 
• Överenskommelse, 2015-02-26, mellan KVR och sydvatten angående 

vattenvårdsprogrammet för åren 2016-2018 
• Förhandsförbindelse, 2015-07-03, angående avfasning på fastighet Sandby 54:1 i Lunds 

kommun, projekt Sularpsbäcken 
• Förhandsförbindelse, 2015-07-03, angående avfasning på fastighet Flyinge 6:7 i Lunds 

kommun, projekt Sularpsbäcken 
• Förhandsförbindelse, 2015-07-03, angående avfasning på fastighet Flyinge 2:2 i Lunds 

kommun, projekt Sularpsbäcken 
• Meddelande, 2015-04-24, från Länsstyrelsen om delutbetalning för projekt Vattendialog 

Torpsbäcken 
• Beslut, 2015-04-29, från Länsstyrelsen angående anmälan av vattenverksamhet för att 

anlägga fosfordamm på fastighet Alestadtorp1:2, projekt Torpsbäcken 
• Beställning, 2015-05-08, av tilläggsarbeten (tilläggsbeställning 6) för Björka i Sjöbo 

kommun, projekt nr 372 
• Artikel, 2015-05-22, i Skånska dagbladet om Björka i Sjöbo kommun, projekt nr 372 
• Artikel, 2015-05-22, i Ystads Allehanda om Björka i Sjöbo kommun, projekt nr 372 
• Beställning, 2015-06-08 av tilläggsarbeten (tilläggsbeställning 7) för Björka i Sjöbo 

kommun, projekt nr 372 
• Beställning, 2015-06-22, av tilläggsarbeten (tilläggsbeställning 8) för Björka i Sjöbo 

kommun, projekt nr 372 
• Meddelande om utbetalning, 2015-04-13, av miljöinvestering för Harlösa 21:7 i Eslövs 

kommun, projekt nr 702 
• Meddelande om utbetalning, 2015-04-13, av miljöinvestering för Askeröd 1:3 i Hörby 

kommun, projekt nr 705 
• Beställning, 2015-04-22, av uppsättning av stängsel för Askeröd 1:3 i Hörby kommun, 

projekt nr 705 
• Beställning, 2015-04-28, av tilläggsarbete för Ry 4:1 i Eslövs kommun, projekt nr 706 
• Besiktningsprotokoll, 2015-07-06, från Länsstyrelsen för Ry 4:1 i Eslövs kommun, 

projekt nr 706 
• Meddelande om utbetalning, 2015-08-06, av miljöinvesteringsstöd för Ry 4:1 i Eslövs 

kommun, projekt nr 706 
• Meddelande om utbetalning, 2015-04-13, av miljöinvestering för Källstorpsgården 1:21 

i Eslövs kommun, projekt nr 707 
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• Beslut, 2015-06-18, från Länsstyrelsen gällande ändring av ersättning för 
miljöinvesteringsstöd för Stora Harrie 6:9 i Kävlinge kommun, projekt nr 712 

• Meddelande om utbetalning, 2015-07-06, av miljöinvesteringsstöd för Stora Harrie 6:9 i 
Kävlinge kommun, projekt nr 712 

• Avtal, 2015-05-05, angående markupplåtselse på fastighet Borgeby 11:29 i Lomma 
kommun, projekt nr 713 

• Komplettering, 2015-06-04, gällande LOVA-ansökan för Furulund 3:1 m.fl. i Kävlinge 
kommun, projekt nr 714 

• Beslut, 2015-06-18, från Länsstyrelsen gällande komplettering av LOVA-ansökan för 
Furulund 3:1 m.fl. i Kävlinge kommun, projekt nr 714 

• Länsstyrelsens beslut, 2015-03-06, om ersättning för miljöinvestering för anläggning av 
våtmark på fastigheten Nöbbelöv 8:2 i Eslövs kommun, projekt nr 733 

• Meddelande om utbetalning, 2015-03-11, av miljöinvestering för Nöbbelöv 8:2 i Eslövs 
kommun, projekt nr 733 

• Anmälan, 2015-05-13, om vattenverksamhet på fastighet Östra Strö S:2 i Eslövs 
kommun, projekt nr 746 

• Förhandsförbindelse, 2015-06-04, om godkännande av dammanläggning på fastighet 
Östra Strö S:2 i Eslövs kommun, projekt nr 746 

• Beslut, 2015-06-17, från Länsstyrelsen gällande ansökan om vattenverksamhet på 
fastighet Östra Strö S:2 i Eslövs kommun, projekt nr 746 
 

Tillägg till anmälningar: 
• Yttrande, 2015-08-25, angående ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för 

utökad verksamhet vid Borgeby avloppsreningsverk i Lomma kommun 
• Ansökan om utbetalning, 2015-06-11, av bidrag för fiske- och vattenvårdsprojekt på 

fastigheten Hasslemölla 1:1 i Lunds kommun, projekt  nr 731 
• Beställning, 2015-08-04, av entreprenad för avfasning av Sularpsbäcken i Lunds 

kommun, projekt nr 742 
• Beställning, 2015-08-03, av entreprenad för anläggning av groddamm på fastigheten 

Östra Strö S:2 i Eslövs kommun, projekt nr 746 
• Ansökan om utbetalning, 2015-07-23 av bidrag för stängsling vid vattenvårdsprojekt på 

Mossagården i Lunds kommun, projekt nr 760 
 
Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna  
 

§ 3. 
Recipientkontroll 

 
Upphandling: inventering av ålgräs 
Pågående ålgräsundersökning är upphandlad för 2014-2015. En ny upphandling för perioden 2016-
2019 ska göras i höst. 

 
Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 4. 
Vattenförvaltning 

 
Vattenstrategiskt planeringsunderlag för Kävlingeåns avrinningsområde 
Jacob Levallius som arbetar med det vattenstrategiska planeringsunderlaget (VSPU) för Kävlingeån 
har fått förlängt till 6 maj 2016 för att omarbeta VSPU för Höje å respektive Segeå som tagits fram i 
tidigare projekt.  
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Kartering av natur- och rekreationsvärden längs Kävlingeån 
Rapport från Ekologgruppen är lämnad till kansliet. En lågupplöst version skickas ut till 
beredningsgruppen efter mötet och synpunkter lämnas till kansliet senast den 14 september. Därefter 
görs en slutlig redovisning till region Skånes miljövårdsfond. 
 
Inventeringsrapporten innefattar förslag på åtgärder längs Kävlingeåns huvudfåra, från mynningen till 
Vombsjön. Inventeringen har genomförts med fältbesök och kontakter med berörda. Förslagen 
omfattar gång- och promenadstråk, bryggor, broar, gömsle och cykelstråk. Resultaten från 
inventeringen ska läggas in i VSPU:n. 
 
Patrik Lund påpekar att tillgängligheten i ån inte har undersökts. Det bör finnas med förslag på 
åtgärder för en förbättrad framkomlighet för kanot och båt och inte bara åtgärder längs med 
vattendraget. 
 
Vattenkraftsanläggningar i Kävlingeån – diskussion angående yttrande 
Vattenrådet har fått ansökan i miljömål för vattenkraftsanläggningarna vid Lilla Harrie, Kvarnvik och 
Bösamöllan för yttrande. 
 
Beredningsgruppen diskuterar vilken inriktning vattenrådet ska ha på sitt yttrande.  Elproduktionen 
vid respektive vattenkraftsanläggning utgör endast en tiondel av den produktion som fås från ett 
normalt vindkraftverk. Jonas Johansson har diskuterat ärendet med Anders Eklöv som anser att de 
föreslagna åtgärderna för vandrande fisk inte är tillräckliga. Cecilia föreslår att man kräver en 
uppföljning av de fiskvägar som anläggs för att reda ut om de är tillräckliga. 
 
Patrik meddelar att Kävlinge kommun har beslutat att man inte ska föreslå några ytterligare krav på 
verksamhetsutövarna i sitt yttrande. 
 
Kansliet tar fram ett förslag till yttrande till styrelsemötet i oktober. Cecilia kommer att svara för 
Lunds tekniska nämnds räkning till Lunds kommunstyrelse. 
 
Natur i fokus – information om Ingegerd Ljungbloms exkursioner och pedagogiska arbete 
Ingegerd Ljungblom har kontaktat kansliet och vill gärna komma och berätta för styrelsen om det 
pedagogiska arbete hon driver genom Natur i fokus. Företaget genomför guidade turer för skolor och 
allmänhet samt tar fram pedagogiskt material med fokus på hur man arbetar med åar i västra Skåne. 
Verksamheten sponsras av Rååns vattenråd och Saxån-Braåns vattenvårdskommitté. 
 
Ingegerd kommer till styrelsen på första mötet 2016. Anna Olsson kontaktar Ingegerd och frågar om 
hon har möjlighet att komma och presentera sitt arbete för beredningsgruppen i höst. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga informationen till handlingarna.  
 

§ 5. 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån  

Bilaga 1-3 
 
Aktuella åtgärder 
Tette Alström informerar kort om pågående arbete enligt bilaga 1.  
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Dammar/våtmarker 
Drygt 20 ha har anlagts under etappen, inklusive 1 km återmeandring. 
 
Gäddängar Kävlinge kommun, nr 714, grävs i september. 
 
Veberöds ljung, nr 726, avtalsförslag togs fram i våras, men har inte undertecknats än. Jonas föreslår 
att projektet läggs ner då det blir svårt att hinna genomföra LOVA-projektet innan slutredovisning i 
oktober. 
 
Östra Strö, nr 746, mindre groddamm, entreprenad pågår.  
 
Elva intresseanmälningar har inkommit, varav 4-5 är intressanta att gå vidare med i etapp II. En av 
dessa är ett område lämpligt för en större våtmark vid Hjularöd och Säljaröd. 
 
Avfasning av dikeskanter, tvåstegsdike, Sularpsbäcken 
Planerat tvåstegsdike i Sularpsbäcken har utgått. Avfasning ska göras på sträckan nedströms Södra 
Sandby. Förhandling med Mark- och miljödomstolen pågår, arbetena påbörjas efter meddelad dom. 
Projektet påverkar markägarnas EU-stödrätter vilket eventuellt innebär en extra kostnad för 
vattenrådet på ca 10 tkr.  
 
Åtgärder med tillståndsprövning från Kävlingeåprojektet etapp IV 
Björka, nr 372, projektet invigdes i maj. Stängselentreprenad slutförd. Arbete med inkörning och 
justering kvarstår. Översilningen kommer att kräva mer skötsel än vanliga våtmarker. Ansvaret för 
markägarna respektive Sjöbo kommun regleras i avtal. Några av de närboende har inte översilning på 
sin mark och kan därmed inte få skötselstöd, men berörs på annat sätt, exempelvis har någon en 
reglerbrunn att sköta. För att skötseln ska fungera föreslås att man bildar en gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening. 
 
Projekt Hjularöd 
Våtmarken anlades 2006-2007 och visade vid provtagning 2007-2009 på läckage av fosfor. Resultaten 
från den nya provtagningen visar att retention av kväve sker, men tyvärr sker det åter ett läckage av 
fosfor. Retention av fosfor skedde i höstas men därefter har fosforhalten ut ur våtmarken varit högre 
än in i våtmarken. Rapport från provtagningen beräknas vara klar till hösten. Cecilia undrar om man 
kan anlägga ett kalkfilter i anslutning till dammen. Tette förklarar att kalkfilter inte klarar att ta emot 
hela flödet från dammen, utan man kan endast leda in ett delflöde. Dessutom är kalkfilter pH-höjande 
vilket kan ge skador på biologiska värden nedströms då pH redan är relativt högt i vattnet. 
 
Vattendialog Torpsbäcken 
Vattendialogen med markägare, som nu har avslutats, hade fokus på fosfor och bekämpningsmedel. 
Åtgärder i området pågår, 3 fosfordammar är klara, 2 dammar anläggs i september och ytterligare 3 
dammar är på gång. Inplantering av vattenväxter kommer att testas i två av dammarna. 
 
En märgelgrav vid Övedskloster utreds för eventuell åtgärd. Hushållningssällskapets Odlarservice har 
anlitats som underkonsult för strukturkalkningen, vilken genomförs före sådd. Inventering av erosion i 
dikeskanter har genomförts. 
 
Då några åtgärder har varit svåra att genomföra har en förfrågan skickats till Länsstyrelsen om att byta 
ut dessa mot reglerad dränering.  
 
Provtagning med avseende på analys av näringsämnen har gjorts vid fyra tillfällen hittills, och 
avseende bekämpningsmedel vid sex tillfällen. 
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Projektmedel har sökts för tre år (2014-2016), men beviljades för två år. Kansliet fick dock besked om 
att det eventuellt finns möjlighet till finansiering även för det tredje året. Inget slutligt besked har 
kommit än.  
 
Prognos etapp I 
Anna redogör för budget för etapp I enligt bilaga 2. Etappen beräknas i nuläget generera ett överskott 
på drygt 2,2 Mkr. I detta överskott har inte kostnader för tilläggsbeställningen i nedanstående punkt 
räknats av. 
 
Tilläggsbeställning inom etapp I 
Karl Holmström redogör för skrivelse gällande tilläggsbeställning enligt bilaga 3. 
 
I grundanbudet ingick ca 10 000 konsulttimmar. Av dessa är ca 700 timmar kvar och det kommer att 
behövas drygt 1000 timmar extra för att slutföra etappen, vilket är ett tillägg på motsvarande 10 % av 
antalet timmar i grundanbudet. Orsaken är oförutsedda händelser inom Björkaprojektet som krävt 
extra förhandlingar med markägare och entreprenör, samt att LBU-stödet togs bort och annan 
finansiering fick sökas. Den ändrade finansieringen har krävt extra administration i 
ansökningsförfarandet.  
 
Del två av aktuell tilläggsbeställning gäller Ekologgruppens arbete med reparation och underhåll som 
gjordes tidigare i etappen innan vattenrådet beviljats medel av medlemskommunerna för detta arbete. 
Förhoppningen var att arbetet skulle rymmas inom de upphandlade timmarna, och om detta inte var 
möjligt skulle detta regleras i slutet av etappen. 
 
Den tredje delen av tilläggsbeställningen rör arbete med att ta fram ett förslag till hur den framtida 
skötseln av översilningsängarna vid Björka ska samordnas.  
 
Totalt rör det sig om tilläggsbeställning av 1500 timmar till en kostnad av 890 tkr.  
 
Beredningsgruppen är överens om att en felmarginal på 10 % inte är orimlig. Det är även viktigt att 
den framtida skötseln fungerar för ett så stort projekt som Björka. 
 
Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
Beredningsgruppen beslutar 

• att tillstyrka en tilläggsbeställning på totalt 890 tkr till Ekologgruppen för 
slutförandet av etapp 1 av Vattenvårdsprogram Kävlingeån, för arbetet med 
reparation och underhåll och för arbete med den framtida skötseln av 
översilningsanläggningen vid Björka, samt  

• att lägga övrig information till handlingarna.  
 

§ 6.  
Reparation och underhåll 

 
Anna informerar kort om arbetet med reparation och underhåll.  
 
Gårdstånga, nr 244. Spolning av ledning genomförd. För tillfället är det väldigt låg nivå i dammen. 
Kansliet får ha koll på nivån, möjligt att en dränering har letts om vid anläggningen av den nya 
busshållplatsen vid Gårdstånga-avfarten. 
  
Assmåsa, nr 201. Vilande, eventuellt kan det bli aktuellt att se över dräneringen. Mark- och 
miljödomstolen tog beslut i ärendet utan att involvera verksamhetsutövaren. 
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Kvarndamm vid Slogstorps mölla. En mindre ersättning har lämnats för arbetet med dränering. 
 
Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga informationen till handlingarna.  
 

§ 8.  
Övriga frågor 

 
Sammanträdestider 2015 

Styrelsen: 
 1/10 09.00  Tomelilla 
 3/12 09.00  Eslöv 
 
Beredningsgrupp: 
 11/11 08.30  Lomma 

 
 
Budgetuppföljning 
Anna redogör för budgetuppföljning i enlighet med bilaga 4. 
 
Upphandling av konsult inför etapp II – information och diskussion 
Kansliet har ett uppdrag att ta in anbud för genomförandet av etapp II. Beredningsgruppen diskuterar 
etappens inriktning och vilka åtgärder man ska satsa mer eller mindre på. Det är viktigt att vattenrådet 
tar ett helhetsgrepp och satsar på arbete i delavrinningsområden så som man redan arbetar i 
Torpsbäcken. Eventuellt kan man upphandla ett visst antal timmar istället för arbete med x antal 
våtmarker/dammar, x km återmeandrade vattendrag o.s.v. 
 
Anna och Jonas tar fram ett förslag till förfrågningsunderlag som kommuniceras med 
beredningsgruppen innan upphandling görs. 
 
Övrigt 
Eva Nielsen Osterman lämnar en intresseanmälan för anläggning av våtmark från en markägare vid 
Åsumsån. Eva skickar uppgifter till kansliet som för in dessa i listan över intresseanmälningar inför 
nästa etapp.  
 
Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga informationen till handlingarna. 
 
Lund som ovan 
 
 
 
Anna Olsson 
Vattenrådsmedarbetare 
 
Justeras: 
 
 
 
Cecilia Backe Håkan Bergknut 
Ordf. beredningsgruppen Höörs kommun 


