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Mötet öppnas och Jonas Johansson hälsar alla välkomna  

 

  

 § 1.  Val av justerare  

  Val av vice ordförande för beredningsgruppen 

   

Styrelsen har beslutat att bilda ett arbetsutskott på senaste styrelsemötet. Ordförande 

för beredningsgruppen sitter som ordinarie i arbetsutskottet men behöver en 

ersättare. Tanken är att vice ordförande för beredningsgruppen tar denna roll. I 

dagsläget finns det ingen vice ordförande.  Finns det någon som kan tänka sig att ta 

sig an denna roll? 

 

Pia F, Sjöbo: poängterar vikten av transparens och att man helst inte vill se att beslut 

tas på arbetsutskottet som egentligen först skall behandlas i beredningsgruppen.    

 

Jonas J, Eslöv: Viktigt att alla tjänstemän känner att de kan ta del av all information 

och beslut från styrelse- och beredningsgruppsmöten. Om man upplever att detta är 

ett problem är det viktigt att man påtalar detta. Jonas ber beredningsgruppen att 

fundera på en vice ordförande till nästa beredningsgruppsmöte.  

  

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

 

- Att välja Patrik Lund till justeringsperson jämte ordförande 

- Att lägga övrig information till handlingarna  

 

 

 § 2. Dagordningen 

   

  § 9. Övrigt Presentatörerna Henrik Nordholm och Maria Rodriguez presenterar 

sina projekt innan beredningsgruppens möte fortsätter 

 

Henrik Nordholm presenterar sitt företag Limeq AB och lite olika innovativa 

metoder som kan användas för att förbättra vattenkvalitén/funktionen av 

anlagda våtmarker. 

 

  Frågor till Henrik:  

Pia F, Sjöbo: Kan dessa metoder ersätta våtmarksrening eller ska detta ses som ett 

komplement? Både och menar Henrik, det beror lite på vilken typ av damm/våtmark 

man arbetar med samt vad syftet med projektet är.  

 

Pia F, Sjöbo: Kan metoderna appliceras på dagvatten och eller avloppsrening? 

Egentligen alla områden enligt Henrik. Sjöar, våtmarker, minireningsverk, enskilda 

avlopp osv.  
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Susanne J, VA SYD: De ämnen som mikroberna fungerar på, är det mest organiska 

ämnen? Kan de även ta upp suspenderat material som fosfor, metaller osv? Vad 

händer med dem sedan? Binds de till sediment i botten? Enligt Henrik så används 

både kväve och behöver fosfor i de mikrobiella processerna  

 

Patrik L, Kävlinge: Det fanns en överenskommelse om mätningar och data i tidigare 

projekt (vid Lomma/Kävlinge). Kanske vattenrådet kan ta över mätningar om 

Nordkalk inte kommer att fortsätta med detta projekt? Hade även varit bra om 

vattenrådet kunde ta del av mätserierna.  

 

 

Maria Rodriguez från Kävlinge och Lomma kommun, informerar om 

projektet ”Förbindelse över Lödde å”  

 

Frågor till Maria: 

Jonas J, Eslöv: Undrar om det finns några förslag till placering av bron? Man har 

enligt Maria börjat titta på de förslag som Kävlinge föreslog 2006 i en förstudie. 

Man försöka använda befintliga vägar så att det blir ett så litet ingrepp som möjligt. 

En teknisk undersökning kommer också titta på detta och/eller komma fram med 

andra alternativ.  

 

Jonas J, Eslöv: Hur lång fram i tiden ligger en ev. förbindelse? Svårt att svara på 

enligt Maria med enligt Helena B, Lomma säkert mer än 10 år fram i tiden pga. 

finansiering, vattendom etc. 

 

 

 Föregående protokoll: beredningsgruppen 2020-08-26 

 

   

  Beredningsgruppen beslutar: 

 

- Att godkänna dagordningen,  

- Att kansliet kontaktar Henrik Nordholm om möjligheter att ta del av mätserien, 

- Att lägga föregående protokoll till handlingarna, samt 

- Att lägga övrig information till handlingarna 

 

 § 3.  Anmälningar  

   Administration  

 

   Vattenförvaltning 

 Tillsynsbeslut om tappning från Vombsjön. Länsstyrelsen bedömer att 

Sydvattens förslag om att upphöra med kompensationstappning ryms inom 

Sydvattens vattenhushållningsbestämmelser, 2020-08-28  

 Remiss LundaEko, Lunds kommun, 2020-09-17 

 Samråd enligt miljöbalken för gård med djurhållning, Wressmarks Jordbruks 

AB, Eslövs kommun, 2020-09-24 
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 Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om miljötillstånd för Nordic 

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

 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  

 

 

Recipientkontroll  

 Förnyat recipientkontrollprogram 2021 – 2023 publicerat för offentlig 

upphandling, 2020-10-20 

 

 

Reparation och Underhåll 

 Överklagande av avslag på dispensansökan om strandskydd vid Gårdsstånga 

17:5, Eslövs kommun, 2020-08-20 
 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 

 

 Anmälan om vattenverksamhet inskickad till länsstyrelsen för bevattningsdam 

på fastigheten Skarhult 13:36, Eslövs kommun 2020-08-17 

 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   

 

 Beredningsgruppen beslutar: 

  

- Att lägga anmälningarna till handlingarna  

  

 § 4. Budgetuppföljning 
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Christian informerar, 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.  

 

   Beredningsgruppen beslutar: 

- Att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 § 5. Vattenförvaltning 

 

Christian informerar, Utlysning från Södra Östersjöns vattendistrikt gällande ett 

samrådsmöte för vattenråden. Syftet med ett samrådsmöte är att ge deltagarna 

möjlighet att fördjupa sig i förvaltningsplanen och åtgärderna som presenteras, samt 

diskutera synpunkter på samrådsmaterialet.  

 

Patrik L, Kävlinge och Helena B, Lomma: Menar att vattenrådet inte bör engagera 

sig i detta. Hur information gällande vattenförvaltningen sprids beror på många 

olika faktorer och allmänheten kan få olika information gällande 

samrådsinformation vilket kan vara väldigt förvirrande. 

 

Jonas J, Eslöv: Vi bör informera om vattenförvaltningsarbetet varje gång vi är ute 

och träffar press, markägare etc. Men att presentera denna information för 

allmänheten är inte vår uppgift.  

 

Lin L, Lund: I Höje Å vattenråd har man bjudit in länsstyrelsen till nästa möte för 

att låta dem presentera detta samt skapa en dialog med länsstyrelsen i frågan. Någon 

från Kävlingeåns vattenråd borde kanske delta och lyssna in vad de har att säga. 

 

Man kanske borde kolla upp om länsstyrelsen kan komma till Kävlingeåns vattenråd 

nästa beredningsgruppsmöte .  

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att kansliet inte ska arrangera samrådsmöten om vattenförvaltningen för 

allmänheten, 

- Att bjuda in Länsstyrelsen till nästa beredningsgruppsmöte, samt 

- Att lägga övrig information till handlingarna  

 

 § 6. Recipientkontroll  
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Christian informerar: Det förnyade recipientkontrollprogrammet ligger ute på 

offentlig upphandling och planen är att nytt avtal skrivs innan jul för perioden 2021-

2023.  

   

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att lägga informationen till handlingarna 

    

   

 § 7. Vattenvårdsprogram Kävlingeån                      

 

 Aktuella åtgärder     Bilaga 1 

Karl Holmström, Ekologigruppen: Ger en lägesrapport för pågående projekt 

 

 Nya projekt 2021    Bilaga 2 

Karl Holmström, Ekologigruppen: Presenterar förslag på nya projekt som skulle 

kunna genomföras 2021 men att det bara är tidsmässigt möjligt att genomföra 

ett av dem. Någon typ av prioritering måste göras och att förslaget är 

fosfordammar och temporär fördröjning på fastigheten Östraby 12:1 i Hörby 

kommun. Anledningen till detta är delvis att få projekt har genomförts i Hörby 

kommun den senaste tiden medan många projekt just nu pågår i Eslövs kommun.   

 

Jonas J, Eslöv: Instämmer att man bör lägga fokus någon annanstans än i Eslöv 

just nu. 

 

Pia F, Sjöbo: undrar om de andra projekten har ungefär samma miljönytta?  

Karl Holmström påpekar att det är ytterligare en bevattningsdamm i Eslöv och 

att det redan anläggs/ska anläggas tre stycken i Eslöv just nu och att i  Östraby 

är det mer fokus på flödesdämpning och näringsupptag. Alla projekt har god 

nytta men på olika sätt.  

 

Jonas J, Eslöv: Menar därför att man bör prioritera Östraby i första hand.  

 

Christian informerar kort om den senaste situationen med Övedskloster där man 

nu har meddelat att man måste bestämma sig hur man vill göra med 

bevattningen. Nu har man bland annat tankar på ett bevattningsuttag ur 

Mölledammen. Om detta blir fallet så kan det inte anläggas någon fiskväg. Dock 

så kan vattenrådet engagera sig i dämmet för Vassen.  

 

Jonas J, Eslöv: Övedskloster måste bestämma sig först sen får vattenrådet ta 

ställning till hur man kan engagera sig. 

 

 Fokus Vombsjön 

Christian informerar: Ett provfiske med not kommer troligtvis inte bli av under 

2020 utan skjuts till 2021. Denna fråga har tagit mycket tid för projektledningen 

inom Fokus Vombsjön vilket bland annat har inneburit att informationsmötet 

blev inställt.  
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 Reduktionsfiske Snogeholmssjön 

Christian informerar: Ett provfiske genomförs i Snogeholmssjön under 

november. Detta är en förstudie för att man eventuellt sedan skall kunna söka 

LOVA medel för ett fullskaligt reduktionsfiske i sjön.  

 

 Avtal och ersättning vid temporär översvämning    Bilaga 3 

Förslag på avtal för Veberödsbäcken/Vanstadsbäcken 

 

Christian informerar: Denna punkt flyttas till nästa beredningsgruppsmöte 

 

 Övrigt 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad 

planering,  

- Att föreslå styrelsen att arbeta vidare med projekt i Östraby 12:1 

Hörbykommun,  

- Att kansliet skickar ut det förslag på avtal och ersättning vid temporär 

översvämning som har tagits fram i Höjeå vattenråd, samt 

- Att lägga övrig information till handlingarna 

 

 § 8.  Reparation och underhåll 

Karl Asp informerar: Vattenrådet har yttrat sig över Eslöv kommuns yttrande i 

frågan om sediment vid dammen i Gårdstånga och ärendet behandlas nu av 

Länsstyrelsen. 

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att lägga information till handlingarna 

 

 § 9. Övriga frågor                      

 LOVA och LONA ansökningar 

 

Christian informerar: Vattenrådet planerar att söka LOVA och LONA medel för 

vattenvårdande åtgärder. 

 

 Multifunktionella åtgärder i Vanstadsbäcken – Vombsjöns 

tillrinningsområde (LOVA & LONA).  

Markägare har godkänt åtgärderna och projektering har påbörjats. Detta finansieras 

av extra erhållna medel från vattenmyndigheten. Syftet är att minska övergödningen 

av vattenförekomsterna i avrinningsområdet nedströms Vanstadsbäcken samt skapa 

bättre förutsättningar för  vattenhushållning i landskapet. Målet med projektet att 

anlägga multifunktionella vattenvårdsåtgärder utmed nedre delen av 
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Vanstadsbäcken där varje enskild åtgärd skall generera så många ekosystemtjänster 

som möjligt. Totalkostnad är ca 400 – 800 000 SEK varav LOVA/LONA täcker 

50% av kostnaderna. 

 

  Reduktionsfiske i Snogeholmssjön (LOVA) 

 Precis som för Sövdesjön var vattenrådet tvungna att genomföra ett provfiske innan 

eventuella medel kan sökas för reduktionsfiske. För själva fisket kommer man 

behöva bedriva ett 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 måste alltså skjuta till ca 

400 – 500 000 om projektet blir beviljat.  

  

 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 

 

Beredningsgrupp: 

 20/1 09.00 Lund 

 24/3 09.00 Hörby 

 1/9 09.00 Kävlinge 

 10/11 09.00 Eslöv  

 

  Beredningsgruppen beslutar: 

- Att godkänna förslag till LOVA/LONA ansökningar 

- Att lägga övrig information till handlingarna 

 

Lund som ovan 

 

 

Christian Magyar Alsterberg 

Samordnare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Jonas Johansson Patrik Lund 

Eslövs kommun Kävlinge kommun 

Ordf. beredningsgruppen  
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