PROTOKOLL
2021-11-10
BEREDNINGSGRUPPEN FÖR
KÄVLINGEÅNS VATTENRÅD

Tid:

Onsdagen den 10 november 2021, klockan 9.00

Plats:

Eslöv, Stadshuset eller via länk

Bilagor:

Bilaga 1 – Budgetuppföljning
Bilaga 2 – Aktuella åtgärder inom vattenvårdsprogrammet

Närvarande:
Ledamöter:
Kommunrepresentanter:
Jonas Johansson
Eva Nielsen Osterman
Mikael Ulvholt
Patrik Lund
Helena Björn
Företag/industrier:
Magdalena Lindberg Eklund
Susanne Johansson

Eslövs kommun
Sjöbo kommun
Hörby kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Sydvatten
VA SYD

Ersättare:
Kommunrepresentanter:
Anna Helgeson
Åsa Abrahamsson
Maja Jonholm

Lunds kommun
Höörs kommun
Lomma kommun

Adjungerade:
Christian Magyar Alsterberg
Karl Asp

samordnare
samordnare

Konsult:
Tette Alström
Ea Baden

Ekologigruppen
Ekologigruppen

Övriga:
Medlemmar från Vildmarksarkitekterna
Florence Eberhardt
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Jonas J hälsar alla välkomna klockan 09:10
§ 1.

Val av justerare
Beredningsgruppen beslutar
-

§ 2.

Att välja Mikael Ulvholt till justeringsperson

Dagordningen
Föregående protokoll: beredningsgruppen 2021-09-01
Jonas J föreslår att Vildmarkitekterna presenterar sig och sitt projekt innan
beredningsgruppen fortsätter med mötet.
Helena B föreslår ett tillägg för Paragraf 6, vattenvårdsprogrammet, gällande
våtmark vid Hammarlunda och den grinden som skall byggas.
Magdalena LE föreslår ett tillägg gällande Sydvattens köp av Vombsjön under
paragraf 9. Övriga frågor.
Jonas J informerar om att uppdraget till kansliet att ta fram riktlinjer gällande
omvandling av miljödammar till bevattningsdammar inte är genomfört och att
uppdraget kvarstår.
Beredningsgruppen beslutar

§ 3.

-

Att godkänna dagordningen med föreslagna tillägg, samt

-

Att lägga föregående protokoll till handlingarna

Anmälningar
Administration
•
•

Ny ersättare i beredningsgruppen för Lomma kommun blir Maja Jonholm
Representant för fortifikationsverket i beredningsgruppen blir Per Johansson

Vattenförvaltning
•

Komplettering Utställning Översiktsplan 2020 Lomma kommun, 2021-08-30, Lomma
kommun
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•

Remiss miljöfarlig verksamhet DT Recycling i Eslöv AB, Länsstyrelsen, 2021-10-12

Vattenvårdsprogram
•

Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Lomma
kommun, 2021-08-25
Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Kävlinge
kommun, 2021-08-25
Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Sjöbo
kommun, 2021-08-30
Beslut Godkännande av samarbetsavtal Kävlingeåns vattenvårdsprogram, Hörby
kommun, 2021-10-06
Beslut angående vattenverksamhet på fastigheten Ilstorp 18:14, Sjöbo kommun
(översvämningsåtgärd), Länsstyrelsen, 2021-10-11

•
•
•
•

Recipientkontroll
Reparation och underhåll

Beredningsgruppen beslutar
§ 4.

Att lägga anmälningarna till handlingarna

Personal kansliet
•

Jonas J informerar om att Christian Alsterberg slutar som vattenrådssamordnare
på Kävlingeåns vattenråd. Florence Eberhardt kommer att ersätta Christian vid
årsskiftet 2021/2022 men påbörjar sin anställning redan den 1 december 2021.
Beredningsgruppen beslutar
-

§ 5.

Att lägga informationen till handlingarna

Budgetuppföljning
•

Bilaga 1

Christian A redogör för budgetuppföljning för vattenrådet. Följande bör noteras:
Intäkter för vattenvårdsprogrammet saknas fortfarande för de tre
bevattningsdammar som vattenrådet har anlagt. Här har vattenrådet betalt hela
entreprenaden men enligt överenskommelse så kommer vattenrådet fakturera
markägarna för den delen av entreprenaden som rör själva bevattningen.
Fakturering sker efter slutbesiktning i nov/dec.
Kostnader för entreprenad gällande reparation och underhåll ligger över budget.
Anledningen till detta var att man inte tagit höjd för dessa kostnader i
budgetarbetet. Dessa kostnader var dock förväntade och det finns medel inom
reparation och underhåll från tidigare år.
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Beredningsgruppen beslutar
-

§ 6.

Att lägga informationen till handlingarna

Vattenvårdsprogram Kävlingeån
•

Aktuella åtgärder
Bilaga 2
Tette Alström från Ekologigruppen ger en lägesrapport för pågående projekt
inom vattenvårdsprogrammet vilket innefattar både entreprenader, projektering
och intresseanmälningar. Man har noterat ett större antal intresseanmälningar i
de områden man tidigare haft vattendialoger.
Jonas J lyfter frågan kring omfattningen av projektering för varje enskilt projekt
då han noterat att man på andra håll inte alls är lika noggrann med projektering
som vi är i Kävlingeåns vattenråd. Frågan är om det projekteras det för mycket?
Behövs dessa ganska omfattande projekteringar för att driva projekten?

•

Fokus Vombsjön
Christian A informerar om det pågående arbetet inom fokus Vombsjön.
En temadag kommer att anordnas med fokus på det miljöhistoriska arkivet och
hur man ska göra för att möta framtidens utmaningar. Många av de utredningar
som projektet initierade för ett par år sedan är färdigskrivna och finns
tillgängliga på hemsidan. Man kommer också att börja titta på möjligheten att
anlägga en gäddvåtmark i sjöns nordvästra vik och i samband med framtagandet
av en fisk och fiskeriförvaltningsplan har man sammanställt yrkesfiskedata.

•

Samarbetsavtalet
Christian A informerar om att samarbetsavtalet för vattenvårdsprogrammet är
ute för underskrift av våra medlemmar. Alla medlemmar utom Eslövs kommun
har skrivit under och detta förväntas ske efter den 30:e november då
kommunstyrelsen förväntas ta beslutet om ett fortsatt samarbete. I och med nytt
samarbetsavtal så går vattenrådet in i etapp 4 av vattenvårdsprogrammet.

•

Vildmarkitekterna
Christian A informerar att styrelsen för vattenrådet beslutade att finansiera
Vildmarkitekterna. En överenskommelse mellan vattenrådet och Byutveckling
har signerats och där Byutveckling fakturerar vattenrådet för en delsumma vid
leverans av rapporter, presentationer etc.

•

LONA. Ansökan om utvecklingsprojekt för grundvattenbildande
våtmarker
Jonas J informerar att vattenråden (Kävlingeån och Höjeå) tillsammans planerar
att söka LONA medel för framtagande av underlag för arbete med
grundvattenbildning. Medfinansieringen blir 10% och något som de bägge
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vattenrådet delar på. Uppskattningsvis handlar det maximalt om ca 40 000 kr för
vattenrådet del.
•

Jonas J och Tette A redogör för Hammarlunda projektet och att stängsling
kring våtmarken har hindrat personer som rider. En grind ska placeras och
detta bör ske i samråd med ryttarna.

•

Övrigt
Patrik Lund undrar hur det har gått med skogning och rensning i de dammar som
vattenrådet skulle rensa i Kävlinge kommun. Christian A meddelar att detta är
genomfört och att han återkommer till detta under reparation och underhåll.

Beredningsgruppen beslutar
§ 7.

Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad
planering,
Att godkänna att vattenrådet skickar in en LONA ansökan för framtagande av
underlag för arbete med grundvattenbildning
Att lägga övrig information till handlingarna

Reparation och underhåll
•

Christian A ger en kortfattad uppdatering om sommarens reparation och
underhåll av 19 våtmarker i avrinningsområdet. Tyvärr så kunde inte alla 19
våtmarker underhållas. Anledningarna är olika men det handlar bland annat om
hantering av rensmassor med för höga halter av kadmium.
Susanne J undrar om vilka halter av kadmium det handlar om och var
gränsvärdena ligger. Beredningsgruppen diskuterar också att man kanske borde
börja jobba med denna fråga. Framför allt för man kommer vilja fortsätta rensa
anlagda dammar och då får detta inte fortsätta att hindra detta arbete. Det finns
i dagsläget flera utredningar och rapporter som visar på naturliga
bakgrundsvärden och detta underlag bör man ta med sig in i diskussionen med
kommunen och länsstyrelsen. Karl Asp kommenterar att det kanske är lämpligt
att ta ett bakrundsprov/halt på platsen där man tänker lägga massor. För att ha
någon referens att utgå ifrån och kontrollera så att bakgrundsvärde inte höjs.

•

Christan A informerar att Björka översilningsområde har genomgått underhåll
och att man bör ta fram en underhållsplan

•

Christan A informerar om att han har sökt Tomelilla kommun för att undersöka
möjligheten att man fortsätter bidra till underhåll av dammar genom att
finansiera vattenvårdsprogrammet istället. Anledningen är att reparation och
underhåll inte längre kommer vara ett verksamhetsområde inom vattenrådet.
Tomelilla kommun har inte återkopplat till vattenrådet.

Beredningsgruppen beslutar
-

Att lägga information till handlingarna
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-

§ 8.

Att föreslå styrelsen att vattenrådet ska meddela Tomelilla kommun att
vattenrådet inte längre tar ansvar för reparation- och underhållsinsatser i
dammar och våtmarker i Tomelilla kommun samt att vattenrådet kommer
genomföra en återbetalning av Tomelilla kommuns andel av kvarvarande
medel efter bokslut 2021

Sammanträdestider 2022
•

Christian A föreslår följande tider och platser: 19/1 (Kävlinge), 9/3 (Sjöbo),
7/9 (Höör) och 16/11 (Hörby)

Beredningsgruppen beslutar
-

§ 9.

Att schemalägga föreslagna sammanträdestider för beredningsgruppen 2022

Övriga frågor
Magdalena LE informerar att Sydvattens köp av Vombsjön nu har genomförts samt
att yrkesfiskaren i sjön kommer bedriva skyddsjakt av skarv.

Beredningsgruppen beslutar
-

Att lägga övrig information till handlingarna

Lund som ovan
Christian Magyar Alsterberg
Samordnare

Justeras:
Jonas Johansson
Eslövs kommun
Ordf. beredningsgruppen

Mikael Ulvholt
Hörby kommun
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Handlingarna är undertecknade av
2021-11-15 07:38:26 (CET)

Christian Magyar Alsterberg
christian.magyaralsterberg@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-11-15 12:45:22 (CET)

Per Jonas Johansson
jonas.johansson@eslov.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-11-15 10:23:21 (CET)

John Peter Mikael Ulvholt
mikael.ulvholt@horby.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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