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Bilagor: 1. Budget och arbetsplan 2021 

 2. Makrofytundersökningen Sövdesjön 

 3. VVP: Aktuella åtgärder 

  

Mötet öppnas och Jonas Johansson hälsar alla välkomna 
 

§ 1.  Val av justerare 

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 

 att välja Eva Nielsen Osterman att jämte ordföranden justera dagens 

minnesanteckningar 

 

§ 2.  Dagordningen 

 

 Föregående minnesanteckningar 

 

 Följande tillägg till dagordningen: 

 

 Provfiske Snogeholmssjön (§ 7 Vattenvårdsprogram Kävlingeån) 

 Rolsberga kvarn, skrivelse till Länsstyrelsen (§ 7 Vattenvårdsprogram Kävlingeån) 
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 Pedagogisk verksamhet (§ 9 Övrigt) 

 Nya stambanan för höghastighetståg (§ 9 Övrigt) 

 Sydvatten informerar om bevattningsuttag (§ 9 Övrigt) 

 Provtagning i tvåstegsdike (§ 9 Övrigt) 

 

Beredningsgruppen beslutar: 

 att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar, 

 att godkänna minnesanteckningarna från föregående möte 2020-01-22, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

§ 3.  Anmälningar 
Administration 

 Styrelsens protokoll 2020-02-13 

 

Vattenförvaltning 

 Samråd nybyggnation för slaktsvinsproduktion, Eslöv kommun, 2020-01-30  

 Avsiktsförklaring gällande medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund, 2020-01-19 

samt protokoll från ÖVF gällande deras förslag med 2 medlemskap samt 

administrativa kostnader 

 Remiss om prövotidsredovisning  för täktverksamhet på Ågerup 2:26 m fl i Sjöbo och 

Skurups kommun, länsstyrelsen, 2020-02-17 

 Samråd enligt kulturmiljölagen inför anläggande av bevattningsdamm Örtofta 21:1, 

Eslövs kommun, 2020-02-14 

 Betänkande av: Utredning om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete 

överlämnad till regeringen den 2020-02-28 

 Ansökan om medlemskap till ÖVF för 2021 inskickad 2020-03-09 

 

Recipientkontroll 

 Tillägg provtagning vid punkt 3 och 27a gällande metaller, BaP, PAH, Oljeindex, 

DEHP, TBT, Cl, Mg etc. VA SYD täcker kostnaderna. 

 Förfrågningsunderlag för ålgräsundersökning i Lommabukten utskickat 2020-03-06 

 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

 Offertförfrågan provfiske Sövdesjön (2020-2021) och Snogeholmssjön (2020), 2020-

02-05 

 Hammarlunda 7:1, ansökan om slututbetalning inskickad till jordbruksverket 2020-01-

23 

 LEVA delrapportering inskickad till HaV 2020-02-14 

 Rapport, Makrofytinventering Sövdesjön, 2020-02-14 

 LONA verksamhetsrapport 2019 inskickad 2020-02-26 

 Underlag för undersökningssamråd för planerade åtgärder vid Vassen och 

Mölledammen inskickad till Länsstyrelsen 2020-02-25 

 Beställning av utökad vatten- och planktonprovtagning i Sövdesjön 

 Beslut om dispens från biotop-, fridlysnings- och strandskyddsbestämmelser samt 

anmälan om vattenverksamhet för restauriernig – samt omledning av Bråån vid 

fastigheten Högseröd 13:1 i Eslövs kommun, 2020-03-16 

 Beslut om bifall, anmälan om vattenverksamhet för att anlägga våtmark på fastigheten 

Lilla Skeglinge 1:1 och 3:1, Eslövs kommun, 2020-03-24 

 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet i form av nyanläggning av våtmark på 

fastigheten Örtofta 21:1 Eslövs kommun, 2020-03-24 

 

Reparation och underhåll 

 Holländarehusen, Lomma kommun, Naturentreprenad, 2020-02-05 
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 Besiktning av underhåll på fastigheterna Bjärröd 6:4 (K109), Vallarum 13:4 (K51 

A&B), Flyinge 22:40, Ekeber 1:4 (K30A2), Flyinge 22:40 (K30A3), Östraby 7:2 

(K301A), Nöbbelöv (K190), 2020-01-30 

 Elskåp för pump och nivågivare i Lödde ängar, elektriker är beställd 2020-02-2 

 Inkommit anbud för stängsling av Hammarlunda 7:1, Eslövs kommun från 

Djurgårdens stängselmontage AB, 2020-03-29 

 
Beredningsgruppen beslutar 

 att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna. 

 

 

§ 4. Budget och arbetsplan 2021 
 

Christian informerar kort om  budget samt arbetsplan för 2021. En uppräkning av budget har 

gjorts med entreprenad index E84, littera 8011 Allmänna kostnader = 3.7%. Arbetsplanen är 

mer eller mindre återanvänd från tidigare år, dock med två tillägg gällande kommunikationsplan 

samt pedagogisk verksamhet. 

 

Beredningsgruppen beslutar 

 att tillstyrka redovisat förslag till budget och arbetsplan för 2021 samt 

reviderad budget för 2020, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna 

___________________________________________________________________________ 

 

§ 5. Recipientkontroll 
 

Komplettering av provtagning 

VA SYD informerar om tillägg till recipientkontrollen 2020 för Kävlingeåns avrinningsområde. 

För Kävlingeån handlar det om punkt 3 (Högsmölla) och 27a (Bråån). Utöver det som redan 

undersöks vill VA SYD bland annat göra följande tillägg: provtagning för metaller, BaP, PAH, 

Oljeindex, DEHP, TBT, Cl, Mg etc. Den extra kostnad som uppstår tas av VA SYD. 

Provtagningen håller just nu på att stämmas av med Ekologigruppen som sköter 

recipientkontrollprogrammet. Anledningen till detta tillägg är att VA SYD vill undersöka 

påverkan på hela recipienten med hjälp av mjukvaruprogrammet Stormtac och behöver därför 

mer recipientdata. Med hjälp av stormtac kommer man få reda på hur stort åtgärdsbehov som 

finns för att nå uppsatta miljömål. 

 

Arbetsgrupp för förnyat recipientkontrollprogram  

Ett första möte är planerat till den 31 mars. Totalt är 9 personen inblandande i arbetsgruppen. 

Nuvarande recipientkontrollprogram är utskickat.  

Helena lyfter frågan om plast och att detta bör bevakas i samband med nytt 

recipientkontrollprogram. Pia nämner att även Sjöbo kommun eventuellt vill lägga till ett antal 

punkter i recipientkontrollen. 

      

Beredningsgruppen beslutar 

 att lägga information till handlingarna 
 

 

 

§ 6. Vattenförvaltning 
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Övergödningsutredningen  

Christian informerar om att syftet med övergödningsutredningen är att hitta lösningar för att 

hantera konflikter mellan olika aktörer som vill uppfylla sina egna mål och som därmed också 

bidrar till övergödningen. Här vill man föreslå hur övergödning kan minskas genom stärkt 

lokalt åtgärdsarbete, exempelvis genom att analysera vilka styrmedel som kan bidra till att 

stärka åtgärdsarbetet samt hur detta skall finansieras. Utredningen har lämnat ett antal förslag 

på nya etappmål i miljömålssystemet, samordning av lokalt åtgärdsarbete, åtgärder för att 

stärka lokalt åtgärdsarbete, en stärkt finansiering och uppföljning samt vidare utredningsbehov. 

Etappmålen hanterare ex enskilda avlopp, våtmarker etc. Behovet av samordnare tas upp som 

en viktig del för att kommuner skall lyckas med sitt arbete med vattenfrågor. En bättre 

uppföljning av utbetalda stöd (LOVA) samt att detta stöd utökas nämns också. Utredningen 

identifierade också ett par områden av ytterligare behov gällande nuvarande regelverk: 

Markavvattningsföretag, miljöhänsyn för hästhållare, stöd till näringsupptag från havet. 

Kanske det behövs en nationell plan mot övergödning? (ett inriktnings/vägledningsdokument 

för myndigheter och kommuner samt verksamhetsutövare).   

Jonas kompletterar med att informera om att mer ansvar också kan hamna lokalt hos 

kommunerna samt ett förslag om en ändring i miljöbalken som innebär att strandskydd ej skall 

gälla vid anlagda våtmarker och dammar.  

 

 

Beredningsgruppen beslutar 

• att lägga informationen till handlingarna 

 
 

 

§ 7. Vattenvårdsprogram Kävlingeån 

 

 Aktuella åtgärder 

Tette Alström informerar om aktuella åtgärder enligt bilaga 3.  
 

I nuläget pågår projektering av ca 22 hektar dammar/våtmarker och ca 2 km tvåstegsdike. Det finns 

ytterligare ca 10 nya intresseanmälningar som ännu inte bedömts och fältbesökts. Dessa kommer att 

besökas i fält och bedömas under våren 2020. Vidare kommer arbetet under våren fokuseras på att skriva 

anbudsunderlag och handla upp de projekt som är klara för detta i nuläget minst två (Högseröds kvarn 

och Lilla Skeglie 1:1). Närmast på tur står Örtofta 21:1 och Skarhult 13:36. Sammanlagt ca 8,5 ha 

våtmark samt en fiskevårdande åtgärd.  

 

777 Sandby 67:2. Våtmarksprojektet håller på att samordnas med det verksamhetsområde som Lunds 

kommun planerar i anslutning till våtmarken. Våtmarken kommer att ingå som en del av detaljplanen 

för verksamhetsområdet och i området runt omkring våtmarken planeras förstärkning för rekreation. 

Även hänsyn till dagvattenhantering (befintlig och kommande) arbetas igenom. Våtmarksytan har 

minskat till knappt 5 ha vilket innebär att en prövning i miljödomstol inte blir nödvändig. Innan 

upphandling och anläggning skall detaljplanen beslutas och därför blir anläggning av våtmark med 

anslutande rekreation först under 2021.  

 

Karl Asp gör ett tillägg gällande kostnader för rekreation. Om kostnader för detta inte tas inom ramen 

för exploateringen av området, är det då möjligt att vattenrådet kan bekosta rekreationsåtgärder kring 

dessa våtmarker? Karl Holmström menar att vattenrådet brukar bekosta rekreation men att det ibland 

kan vara problem med att hitta externa medel till medfinansiering. 

 

794 Vassen och Mölledammen. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt dämme, anläggande av 

omlöp och utrivning av dämmet vid Mölledammen. Underlag för ett undersökningssamråd (första delen 
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av prövningsprocessen i Miljödomstolen) har skickats till länsstyrelsen. Ett samrådsmöte kommer att 

hållas mellan länsstyrelsen, markägaren (Övedskloster), vattenrådet och Ekologigruppen i början av maj 

där betydande eller icke betydande miljöpåverkan skall fastställas. Därefter går ärendet till 

Miljödomstolen för tillståndsprövning. Planen är att upphandla och genomföra projektet under 2021.  

 

793 Högseröds kvarn. Anmälan om vattenverksamhet är klar och beslut finns från länstyreslen med ett 

antal villkor gällande hänsyn till musslor och genomförandetid. Därmed kan anbudsunderlag skrivas 

och åtgärderna genomföras under sommaren 2020. 

 

796 Oderup 10:19. Anläggning av tvåstegsdike. Kontakt med dikningsföretag har tagits. Markägaren 

vill inte genomföra projektet förrän sommaren 2021, så fördjupad projektering, omprövning av 

dikningsföretag m.m. sker till hösten.  

 

804 Karaby 1:3. Anläggning av tvåstegsdike. Projektering pågår samt beräkning av flöden för att 

fastställa terrass nivå. Möte planeras med dikningsföretaget under våren.  

 

806 Örtofta 21:1. Bevattningsdamm planeras. Innan slutgiltig projektering och upphandling kan ske 

ska en arkeologisk undersökning utföras. Detta sker tidigast i början av maj. Genomförande planerat att 

ske under 2020, förutsatt att inge större fornlämningar påträffas i området.  

 

722 Oppmahus 1:11 samt 805 Ängshög 4:27. Två dammar. Något svårt att avgöra i bägge fallen om 

de ska genomföras. Underlag för klargörande ska tas fram, men prioriteras lågt just nu. 

 

807, Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn. Länsstyrelsen kan komma att begära tillståndsprövning innan 

åtgärder genomförs, se separat förslag.  

 

Lilla Skeglie 1:1. Dammen har flyttats för att undvika strandskydd på grannens mark. Dammen har 

projekterats om och ytan minskat från 4,6 – 3,4 ha. Schaktmassor kommer att placeras i anslutning till 

dammen istället för att markägaren lägger upp dem som en bullervall. Anmälan om vattenverksamhet 

har kompletterats med dessa ändringar och beslut väntas snart. Därmed kan anbudsunderlag skrivas och 

upphandling ske i under maj.  

 

819 Örtofta 15:4. Rekreation utmed Kävlingeån i Örtofta by. Vattenrådet ger visst stöd till Eslövs 

kommun för att genomföra projektet. Jonas Johansson är ansvarig för projektet på Eslövs kommun.  

 

812 Hjularöd 1:2. En fördjupad genomgång av jordartsförhållanden visar att det är komplicerande 

förutsättningar för schakt. I princip består schakten (under ca 0,3 m torv) av lös gyttja. Ännu ej avgjort 

om detta går att lösa tekniskt. Kommer att avgöras snarast.  

 

524 Skarhult 13:36. Bevattningsdammen har projekterats och en anmälan om vattenverksamhet ska 

skickas in till länsstyrelsen snarast. Om allt flyter på kan entreprenaden möjligen upphandlas under 

sommaren.  

 

769 Sandby 23:9 m.fl. I samband med anläggning av våtmarken i projekt 777 prövas möjligheten att 

leda vatten från våtmarken till två bevattningsdammar nedströms. En första enkel projektering har 

genomförts med förslag till markägarna, se nedan. Förutsatt att de är fortsatt intresserade planeras 

dammarna att genomföras under 2021. Förslaget på utformning av bevattningsdammarna bygger på att 

vatten överförs från den planerade våtmarken i väster till bevattningsdammar i öster via en dykarledning 

under diket. Vatten överförs från våtmarken när vattennivån i våtmarken ligger mellan ca +22,4 - +21,9. 

Vid lägre vattennivåer i våtmarken överförs inget vatten till bevattningsdammarna från våtmarken. 

Genom att valla in dammarna kan en större volym vatten då lagras och schakten blir betydligt mindre. 

Vattenrådet bekostar intags och överföringsledningar och markägarna står för den hantering av massor 

som överstiger 0,7 m schakt/ha i enlighet med vattenrådets principer för bevattningsdammar. 

 

Kvarnhem, Bjärröd 7:4. Christian informerar: Vattenrådet har blivit uppvaktade av Länsstyrelsen 

gällande ett eventuellt omlöp vid Kvarnhem (uppströms Vassen). Länsstyrelsen ser gärna att vattenrådet 
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löser detta i samband med Vassen och Mölledammen. Vidare kommunikation med Länsstyrelsen samt 

markägare kommer att ske. Vattenrådet kommer se över möjligheten att söka fiskevårdsmedel.  

 

Övriga pågående projekt - med finansiering från LONA-bidraget 
 

400 Flödesdämpande åtgärder Veberöd. Markägare har identifierats i området uppströms Veberöd. I 

projektet kommer även samråd ske med Lunds kommuns som håller på med en fördjupad översiktsplan 

i området samt med VA SYD som ska hitta lösningar för dagvatten. Målet med projektet är att hitta 

lämpliga lägen för temporär fördröjning vid högre flöden. I dessa lägen ska olika metoder prövas 

(avledning, vis dämning m.m.). Projektet innebär även utredning av förväntade flöden med olika 

återkomst. Åtgärder genomförs under 2021. 

 

401 Lokal samverkan vattendialog – LONA. Det område som valt ut för denna nya dialog är ”Östra 

Ströbäcken”, Eslövs kommun. Arbete har påbörjats med att identifiera markägare. Själva dialogen 

genomförs hösten 2020 och våren 2021.  

 

402 Tekniska förbättringar i befintliga anläggningar. Arbetet har påbörjats men kommer att till 

största delen genomföras under hösten 2020 och våren 2021. Det ska inte resultera i genomförande av 

åtgärder och rapporteras senast i december 2021.  

 

 

 Förnyat samarbetsavtal 
Christian informerar, Vattenrådet har varit och pratat inför KSAU i Eslöv samt pratat med Britt Steiner, 

planeringschef – Lunds kommun och inväntar nu en inbjudan från kommunen. För övriga 

medlemskommuner så är vattenrådet nu inbjuden att komma och prata för KSAU under våren. Ett nytt 

samarbetsavtal bör tas fram redan under våren och borde också stämmas av innan nästa 

beredningsgruppsmöte.   

 

 Åtgärdssamordnare Vombsjöns tillrinningsområde 

 
Tette informerar: Under våren har två vattendialoger hållits i Vanstadsbäcken. Ytterligare ett bjöds in 

till men anmälda deltagare var för få för att ta dit den externa föredragshållare som var bokad. Mötet 

genomförs under hösten 2020. Information har getts till Vanstad Röddinges LRF grupp (årsmöte) som 

kommer att fokusera på vatten under 2020.  

 

Den 3 mars hölls en större dialog med fokus på drivkrafter för att avsätta mark till vattenvårdsåtgärder. 

25 personer deltog. Dialogen hade stöd av en externt anlitad facilitator och gav svar på en mängd olika 

frågor. Sammanställning av resultat och utvärdering (enkät till deltagarna) av metoden kommer att 

redovisas vid ett senare tillfälle.  

 

Arbetet med vattendialoger har genererat ett antal nya intresseanmälningar som kommer att bedömas 

under våren. Till hösten planeras ytterligare en vattendialog. Denna gång med fokus på Tranåsbäcken.  

 

 

 Fokus Vombsjön 
 

Christian informerar: Arbetet med Fokus Vombsjön har kommit igång med Christian Alsterberg som 

biträdande projektledare. Länsstyrelsen har meddelat att de delvis finansierar en provtagning i 

Vombsjön inom projektet RichWaters även under 2020. Denna provtagning är en del av aktiviteten 5.1 

” Utredning mekanismer och processer för internbelastning av Vombsjön”. Provtagning startar i april 

 

Arbetsplanen och budget för 2020 och är uppdaterad. Förhoppningen är att många pågående aktiviteter 

avslutas och blir slutrapporterade innan sommaren. Ett informationsmöte och temadag kommer att ske 

samtidigt under hösten. Datum för detta kommer redan under våren så alla hinner planera in denna 



                                          7 (11) 

aktivitet.  Inom aktivitet 2.1-2.2 (status Vombsjön) har också ett medborgarforskningsprojekt (via ett 

formas projekt på Lunds Universitet) startat som kallas Algväktare. 

 

Frågan gällande köp av Vombsjön togs upp. Sydvatten meddelar att detta ej ännu är aktuellt eftersom 

man först måste hantera fiskerifrågan samt att man vill genomföra en provtagning i fiskehamnen.  

 

 Reduktionsfiske Sövdesjön 

 
Christian informerar: Enligt avsiktsförklaring för reduktionsfiske i Sövdesjön så skall vattenrådet under 

2018-2021 provfiska en gång per under hösten för att bestämma kondition på braxen och rovfiskyngel. 

Vattenrådet skickade under februari ut ett förfrågningsunderlag för prov- och underhållsfiske i 

Sövdesjön och har mottagit en offert från Klara Vatten för år 2020 och 2021. Enligt offert så handlar det 

om 6-10 dagar notfiske, etablering och rapportering (för bägge åren) för en kostnad mellan 90 – 150 000 

SEK exklusive moms.  

 

Utöver provfiske så skall vattenrådet under 2018-2021 också provta växt- och zooplankton, klorofyll a, 

mäta siktdjup, undersöka djuputbredning av makrofyter samt provta näringsämnen 6ggr per år. 

Vattenrådet har gjort en tilläggsbeställning på detta för år 2020 samt 2021 hos Ekologigruppen där vi 

även inkluderade en fördjupad provtagning av vattenkvalitén (pH, grumlighet, konduktivitet, tot-P, 

PO4-P, tot-N, NH4-N, NO3+NO2-N) samt en syrgas/tempprofil över djuphålan.   

 

 Rinnebäck 
 

Christian informerar: Det har nyligen varit ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och 

Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla. 

Kävlingeåns-Löddeåns FVO äger dammen vid Rinnebäcks Mölla som utgör ett partiellt vandringshinder 

för svagsimmande fiskar. Syftet med projektet är att möjliggöra fiskvandring för samtliga 

förekommande fiskarter förbi dammen samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk. 

Vidare så har vattenrådet besökt Rinnebäck och pratat med Lennart Bengtsson (ordf. Kävlingeåns-

Löddeåns FVO). Beredningsgruppen har 2018-11-07 beslutat om medfinansiering på 200 tkr till 

projektet. 

 

 Övrigt 

 

Provfiske Snogeholmssjön. Christian informerar: För att öka förutsättningarna att förbättra 

vattenkvalitén i Sövdesjön har vattenrådet diskuterat med Klara vatten om möjligheterna att även 

reduktionsfiska i Snogeholmssjön. Snogeholmssjön rinner vidare till Sövdesjön via mindre vattendrag 

och visar idag tecken på övergödning och dålig vattenkvalité. För att kunna genomföra ett 

reduktionsfiske måste ett provfiske först genomföras. Enligt offert från Klara Vatten skulle ett provfiske 

i Snogeholmsjön kosta 58 000 SEK exklusive moms. Detta innefattar 3 dagar notfiske, etablering och 

rapportering.   

  

Rolsberga kvarn. Karl Holmström informerar: Länsstyrelsen har handlagt ärendet kring faunapassage 

vid Rolsberga i Bråån på ett sätt som vi menar skadar vattenvårdsarbetet. Uppmuntran och initiativ för 

att ta fram åtgärdsförslag i Bråån kom från början (2018) från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar nu 

(mars 2020) att de avser att förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för planerade åtgärder, 

d.v.s. prövning i domstol. Det finns därför skäl att framföra klagomål mot handläggningen och om 

möjligt få Länsstyrelsen att ändra sin inställning och ståndpunkt om krav på tillståndsprövning. 

 

Passage – Lödde å. Det planeras att bygga någon typ av passage för gång/cykel över Lödde å som då 

sammankopplar Lomma kommun med Kävlinge kommun. Passagen ökar möjligöheten förr rekreation 

i området. Lomma kommun har sökt om LONA-bidrag till en förstudie. Frågan som diskuterats är om 

vattenrådet skall vara engagerade i denna fråga?  

 
Beredningsgruppen beslutar 
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 att godkänna fortsatt arbete med provfiske i Snogeholmssjön 

 att godkänna fortsatt arbete med prov- och undershållsfiske i Sövdesjön 

 att godkänna fortsatt arbete med projekt 769 utanför Sandby 23:9 

 att uppdra åt kansliet och Ekologigruppen att ta fram förslag på skrivelse till 

Länsstyrelsen angående hantering av Rolsberga kvarn 

 att uppdra åt kansliet att arbeta fram ett nytt förslag på samarbetsavtal  

 att godkänna medverkan från kansliet i förstudien om passage över Lödde å 

 att i övrigt godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt 

redovisad planering, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna.  

 

 

 

 

§ 8. Reparation och underhåll 
 

 Pågående arbete  

Christian informerar. Holländarehusen. Ett visst underhåll har behövts, framförallt vid 

utloppet då bland annat kor hade trampat sönder utloppströskeln. Detta är nu åtgärdat och en 

ny grind skall monteras som kan stänga sig själv så kor inte kan komma in och förstöra (då 

besökare inte stängt grinden efter sig). 

 

Harlösa. Det finns behov av erosionsskydd. Anledningen till detta är att efter vi rev dämmet så 

har en hel del material transporterats ner och vattennivån har höjts (pga höjd botten). Vid höga 

flöden kan det därför uppstå erosion. Offert på detta har mottagits och godkänts.  

 

Lödde ängar. Stängsel repareras. En elektriker är beställd för att reperara pumpen.  

 

Björka översilningsdammar. Ett fältbesök är planerat till den 26:e mars. Karl Holmström 

skall då demonstrera anläggningen samt visa vilka åtgärdas som måste genomföras. Planen är 

sedan att ta fram ett underlag för reparation och underhåll som sedan skall skickas ut på 

direktupphandling så att detta arbete kan genomföras under 2020.   

 

 Underhåll av befintliga äldre våtmarker - LOVA 

 

Tette informerar: Projektet innebär urval och fältbesök av äldre våtmarker och har en budget på 

1 Mkr för att vidta åtgärder. Åtgärder ska inte genomföras i de fall markägaren har skötselstöd 

och en åtgärd ingår i detta åtagande (t.ex.) rensning vid in- och utlopp. I de fall markägaren inte 

har skötselstöd eller om åtgärdsbehovet bedöms ligga utanför vad som krävs av skötselstödet 

kommer åtgärder genomföras. Arbetet påbörjas under maj 2020 och entreprenader genomförs 

främst under 2021.  
 

Beredningsgruppen beslutar: 

 att lägga informationen till handlingarna. 
 

 

§ 9. Övriga frågor 

 

 

 

 Enskilda kommuners upphandlingsregler 
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Helena informerar: I samband med upphandling av stängsel/grindar vid Holländarehusen kom 

diskussion upp gällande materialval. Enskilda kommuner har olika upphandlingsregler och det 

bör kanske finnas ett beslut på att konsulten skall följa kommunens upphandlingsregler? Större 

tydlighet med miljökrav i upphandlingar/beställningar? BG konstaterar att det är viktigt med en 

tydlig kommunikation samt insyn och att kommunens regler gäller inför varje upphandling.  

 

 Tema på årsstämman 

 

Christian presenterar följande förslag: 

Ålgräs. Vi besöker marin kunskapscenter i Malmö, lyssnar på populärvetenskaplig föreläsning 

om ålgräs och varför de är viktiga samt att vi kan titta på hur ålgräs ser ut i akvarier etc.   

Grundvatten. Exkursion till Tvedöra. En exkursion till sandtag i Tvedöra där man kan se och 

visualisera grundvatten med provpumpning samt titta på rullstensåsarna vid Torna Hällestad.   

Kalkfilter. Ökad kunskap kring Nordkalks samarbete om fosforfällorna. Någon typ av 

exkursion samt föreläsning. Kanske någon från Nordkalk?  

 

BG konstaterar att det är viktigast att reda ut hur årsstämman skall hanteras först innan man 

börjar planera något eventuellt tema.  

 

 Kommunikation med politiker 

 

Helena Björn initierade denna diskussion i och med att politiken efterfrågar presentationer på 

stämman som är roligare och mer politikertillvända. Helena menar att det behövs det nya grepp 

för att hantera kommunikationen med politikerna. BG håller med om detta. Helena jobbar fram 

ett underlag som man kan utgå ifrån när man gör presentationerna inför stämman. 

 

 Pedagogisk verksamhet  

 

Christian undrar om vattenrådet borde undersöka möjligheten till att anordna mer organiserade 

pedagogiska aktiviteter längs våra vattendrag och våtmarker. Jonas informerar att detta har 

diskuterats tidigare men avfärdats på grund av finansieringen. Karl Holmström menar också att 

det finns risk att dålig eller fel information undervisas vid dessa tillfällen så att det är viktigt att 

hitta rätt person/företag/konsult för detta. 

 

 Nya stambanan för höghastighetståg 

 

Anna Helgeson undrar om det inte hade varit bra att vattenrådet på något sätt är med och 

påverkar eller bevakar var den nya övergången för stambanan över Kävlingeån placeras. Viktigt 

att skaffa sig en bild var det är mer eller mindre olämpligt eller lämpligt var denna övergång 

sker någonstans. Jonas nämner att Kävlingeåns vattenråd har sammanställt en rekreationsplan 

som bland annat innehåller områden med olika naturvärden. Denna rapport hade varit ett 

lämpligt utgångsläge för att identifiera lämpliga eller olämpliga områden. Vattenrådet bör också 

initiera kontakt med trafikverkets projektledare.  

 

 Sydvatten informerar om bevattningsuttag 

 

Magdalena från Sydvatten informerar om en ökad förfrågan gällande bevattningsuttag från 

Kävlingeån. Detta har framförallt ökat sedan sommaren 2018. Sydvatten har senaste tiden fått 

väldigt många frågor gällande bevattning och att många vill ta vatten direkt ur ån. Sydvatten är 

ej positiva till detta och menar också att den hydrologiska undersökningen som länsstyrelsen 

genomfört gällande uttag ur Kävlingeån har många brister.   
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 Provtagning i tvåstegsdike 

 

SLU planerar att studera och utvärdera bland annat tvåstegsdiket i Torpsbäcken vid Brandstad 

norr om Sjöbo. I samband med detta undrar de om vattenrådet möjligtvis skulle kunna hjälpa 

till med månatliga provtagningar för vatten.  

 

 Sammanträdestider 2020 

 

 Sammanträdestider 2020 

Styrelsen: 

  

 16/4 09.00 Höör 

 24/9 09.00 Kävlinge 

 3/12 09.00 Lomma 

 

Stämma och konstituerande styrelsemöte: 

 20/5 09.00             Lund 

 

Beredningsgrupp: 

 26/8 9.00 Kävlinge 

 4/11 9.00 Eslöv 

 
Beredningsgruppen beslutar: 

 att uppdra åt kansliet att ta kontakt med Trafikverkets projektledare för 

höghastighetsbanan och be dem sätta upp vattenrådet på sändlistan för 

remissinstanser 

 att besluta att respektive kommuns miljökrav för upphandling tillämpas i 

projekt i den aktuella kommunen 

 att uppdra åt kansliet att hantera stämman på bästa möjliga sätt med hänsyn till 

omständigheterna 

 att uppdra åt kansliet att återkomma till beredningsgruppen med ett förslag på 

hur vattenrådet kan jobba med pedagogisk verksamhet 

 att uppdra åt kansliet och Jonas att återkomma angående avstämningsmöte i 

juni 

 att tillstyrka att prover vid tvåstegsdiket i Brandstad tas i samband med 

recipientkontrollen eller provtagning inom Fokus Vombsjön, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 
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Lund som ovan 

 

 

 

Christian Magyar Alsterberg 

Samordnare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Johansson Eva Nielsen Osterman 

Eslövs kommun Sjöbo kommun 

Ordf. beredningsgruppen  


