PROTOKOLL
2022-05-18

KÄVLINGEÅNS VATTENRÅD
ÅRSSTÄMMA
Tid:

2022-05-18, klockan 9.00 – 11.30

Plats:

Lunds kommunhus

Bilagor:
1. a) Årsredovisning 2021 med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt
b) Revisionsberättelse.
2. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt revisorer.
3. Förslag till: a) budget 2023 samt reviderad budget 2022;
b) Tjänsteskrivelse angående omfördelning av kansliets lönekostnader och
c) Arbetsplan 2023 för Vattenförvaltning, Samordnad recipientkontroll samt
Vattenvårdsprogram Kävlingeån.
4. Förslag till utdebitering hos medlemmar 2023 för Vattenförvaltning, Samordnad
recipientkontroll, Vattenvårdsprogram Kävlingeån.
5. Vattenkontroll – Rapport från 2021 års undersökningar i Kävlingeån.
Närvarande
Stämmoombud

Styrelseledamöter:
Kommunrepresentanter

Thomas Nilsson
Anna Ramberg
Sofia Lindblom
Bo Nilsson
Magnus Weberg (led.)
Kent Ivan Andersson (ers.)
Carl von Friesendorff
Peter Ottosson
Nils Englesson
Hadil Karim
Magdalena Lindberg Eklund
Katarina Malmborg (led.)
Lena Fällström (ers.)

Eslövs kommun
Höörs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Sjöbo kommun
Sjöbo kommun
Jordägarförbundet
Kraftringen
Naturskyddsföreningen
Nordic Sugar
Sydvatten
VA SYD
VA SYD

Miroslav Han
Camilla Källström

Eslövs kommun
Höörs kommun
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Thomas Quist (ordf.)
Peter Honeth (vice ordf.)
Kenneth Strömbäck

Sjöbo kommun
Lunds kommun
Tomelilla kommun

Carl von Friesendorff
Peter Ottosson
Karolin Wennerbäck
Hadil Karim
Nils Englesson

Jordägarförbundet
Kraftringen
Sydvatten
Nordic Sugar
Naturskyddsföreningen

Eva Nielsen Osterman
Florence Eberhardt

Sjöbo kommun
Kävlingeåns vattenråd

Håkan Bjelkengren
Jimmy Runesson
Charlotte Ramel Andersson
Lennart Nilsson
Eleni Rezaii Liakou

Eslövs kommun
Kävlinge kommun
Sjöbo kommun
Lomma kommun
Lunds kommun

Pia Fröjd

Sjöbo kommun

Eva Nielsen Osterman
Susanne Johansson

Sjöbo kommun
VA SYD

Samordnare

Florence Eberhardt

Kävlingeåns vattenråd

Ersättare

Annika Söderman
Anna Helgesson
Frida Johansson
Pia Fröjd
Peter Ottosson

Eslövs kommun
Lunds kommun
Sjöbo kommun
Sjöbo kommun
Kraftringen

Konsult

Tette Alström
Filip Hvitlock

Ekologigruppen
Ekologigruppen

Revisor

Daniel Lantz

Ernst & Young AB

Valberedning

Kent Ivan Andersson

Sjöbo kommun

Övriga
Fokus Vombsjön
Recipientkontroll
Kommunalråd
Praoelev

Christian Alsterberg
Madeleine Svelander
Catharina Malmborg
Leopold Dahlkrans

Sydvatten
SGS Analytics AB
Eslövs kommun
Eslövs kommun

Areella näringar/markägare
Företag/industrier
Ideella naturvården

Adjungerade till styrelsen

Ersättare:
Kommunrepresentanter

Adjungerade till styrelsen
Beredningsgruppen
Ordinarie

§1

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Thomas Quist hälsar alla välkomna till 2022 års stämma
för Kävlingeåns vattenråd och förklarar stämman öppnad.
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§2

Val av ordförande att leda förhandlingarna
Årsstämman beslutar:
• att utse Thomas Quist att leda dagens förhandlingar.

§3

Justering av röstlängd
Thomas Quist förrättar upprop.
Årsstämman beslutar:
• att fastställa röstlängden enligt följande:
Thomas Nilsson
Anna Ramberg
Sofie Lindberg
Bo Nilsson
Magnus Weberg
Carl von Friesendorff
Peter Ottosson
Nils Englesson
Hadil Karim
Magdalena Lindberg Eklund
Katarina Malmborg

§4

Eslövs kommun
Höörs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Sjöbo kommun
Jordägarförbundet
Kraftringen
Naturskyddsföreningen
Nordic Sugar
Sydvatten
VA SYD

Godkännande av dagordning
Årsstämman beslutar:
• att godkänna dagordningen.

§5

Godkännande av kallelse
Årsstämman beslutar:
• att godkänna kallelsen till årsstämman, utskickad 8 april.

§6

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Årsstämman beslutar:
• att utse Lennart Nilsson och Kent Ivan Andersson, att jämte ordförande
justera stämmans protokoll.
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§7

Föredragning av styrelsens och revisorns berättelse
Florence Eberhardt redovisar förvaltningsberättelse och resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 2021 enligt bilaga 1a. Daniel Lantz redovisar
granskningen av årsredovisningen och konstaterar att den följer uppsatta
redovisningsprinciper. Daniel tillstyrker att stämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret (bilaga 1b).
Årsstämman beslutar:
• att godkänna årsredovisningen för 2021 enligt bilaga 1a, samt
• att lägga revisorns berättelse för 2021 enligt bilaga 1b till
handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det år verksamhetsberättelsen
avser
Årsstämman beslutar:
• att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet och
förvaltning.

§9

Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning samt
medelsdisponering
Årsstämman beslutar:
• att fastställa rådets resultat- och balansräkning samt medelsdisponering
för 2021 enligt bilaga 1a.

§ 10

Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Kent Ivan Andersson redogör för valberedningens förslag.
Årsstämman beslutar:
• att utse ledamöter och ersättare i styrelsen enligt följande:
Eslövs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Areella näringar/
markäg.
Dikningsföretagen

Ordinarie ledamot
Miroslav Han
Anders Larsson
Camilla Källström
Anders Lindvall
Jerry Ahlström
Peter Honeth
Thomas Quist
Kenneth Strömbeck
Håkan Lindqvist
Carl von Friesendorff
Josefine Wrage

Ersättare
Håkan Bjelkengren
Ruben Ström
Lars-Olof Andersson
Jimmy Runesson
Lennart Nilsson
Eleni Rezaii Liakou
Charlotte Ramel Andersson
Peter Boström
Per Persson
Hans Ramel
Håkan Olsson
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Företag/industrier
Nordic Sugar
Kraftringen
Sydvatten
VA SYD
Ideella naturvården
Fiskevården

§ 11

Hadil Karim
Peter Ottosson
Karolin Wennerbeck
Paul Andersson
Nils Englesson
Anders Eklöv

Eva Norrman
Vakant
Jörgen Johansson
Susanne Johansson
Vakant
Anders Persson

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Kent Ivan Andersson redogör för valberedningens förslag.
Årsstämman beslutar:
• att utse Thomas Quist till ordförande och Peter Honeth till vice
ordförande i styrelsen.

§ 12

Val av revisor och ersättare för denne
Kent Ivan Andersson redogör för valberedningens förslag.
Årsstämman beslutar:
• att utse revisionsbyrån Ernst & Young AB - med representanterna
Daniel Lantz, ordinarie och Lin Höglund, ersättare.

§ 13

Val av valberedning
Thomas Quist redogör för tidigare ledamöter i valberedningen: Kent Ivan
Andersson (Sjöbo kommun), Christer Wallin (Lunds kommun) och Stefan Frank
(LRF).
Årsstämman beslutar:
• att utse Kent Ivan Andersson, Sjöbo kommun, tillika sammankallande,
Christer Wallin, Lunds kommun, samt Stefan Frank, LRF, till ledamöter
i valberedningen.

§ 14

Fastställande av styrelsen uppgjord arbetsplan och kostnadsbudget för det
kommande verksamhetsåret 2023
Florence Eberhardt redogör för förslag till budget och arbetsplan år 2023 för
Vattenförvaltning, Samordnad recipientkontroll samt Vattenvårdsprogram för
Kävlingeån enligt bilaga 3. Eleni Rezaii Liakou föreslår att vattenrådet ska
presentera verksamheten för kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Sofie
Lindberg föreslår att vattenrådet, förutom att besöka kommunfullmäktige, även
ska bedriva ökad samverkan med skolorna. Thomas uppmanar till att läsa om
vattenrådets information och arbetsmaterial på hemsidan. Mötet diskuterar även
hur vattenrådet skulle kunna söka medel för att anställa personal till att arbeta
med vattenpedagogik och genomföra vattenexkursioner.
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Årsstämman beslutar:
• att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget 2023
för Vattenförvaltning, Recipientkontroll och Vattenvårdsprogram
Kävlingeån enligt bilaga 3;
• att förslagen om att besöka kommunfullmäktige och skolor beaktas av
kansliet, som i möjligaste mån med nuvarande personalresurser försöker
genomföra besöken;
• att lägga övrig information till handlingarna.

§ 15

Fastställande av styrelsens uppgjorda förslag till utdebitering hos
medlemmarna för det kommande verksamhetsåret 2023
Florence Eberhardt redogör för förslag till utdebitering hos medlemmarna 2023
för Vattenförvaltning, Samordnad recipientkontroll och Vattenvårdsprogram
Kävlingeån enligt bilaga 4.
Årsstämman beslutar:
• att fastställa styrelsens förslag till utdebitering hos medlemmarna 2023
för Vattenförvaltning, Recipientkontroll och Vattenvårdsprogram i
Kävlingeån enligt bilaga 4.

§ 16

Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga ärenden finns att behandla.

§ 17

Presentation av pågående och planerat arbete i Fokus Vombsjön
Christian Alsterberg, Sydvatten, informerar om projekt Fokus Vombsjöns syfte
och mål. Han berättar om arbetet under 2021 då man digitaliserade rapporter och
tillgängliggjorde information via ny hemsida. För att utforska Vombsjöns status
bedrevs samarbete med Lunds universitet och en medborgarforskning utfördes
med "algväktare". Man arbetade med en konkretisering av vattendirektivet, för
ett bättre förvaltande av Vombsjön. Det gjordes utökad miljöövervakning, ex. av
"djuphålan". Angående fiskförvaltning utfördes kartläggning av fiskbestånd
genom standardiserat nätprovfiske, sammanställning av data från yrkesfiske,
notprovfiske, elfiske, eDNA-studier samt maginnehåll analyserades från
bifångstskarvar. Kunskapen från dessa kartläggningar ska mynna ut i en fiskoch fiskeriförvaltningsplan för Vombsjön, som tas fram 2022. Avseende intern
och extern fosforbelastning har skiktning och syrehalter studerats.
Utredningsarbetet med fosforspridningens mekanismer och processer utförs i
samarbete med länsstyrelsen och Statens Lantbruksuniversitet. Vattendialoger,
vattenvårdsåtgärder och fördjupad provtagning utfördes i tillrinningsområdet.
Ett digitalt informationsmöte hölls för vattenrådets medlemmar, boende,
markägare och övriga verksamhetsutövare kring Vombsjön under våren 21.
Samma målgrupper bjöds in till en temadag i december: ”Fokus på Vombsjöns
miljöarkiv, nutid och framtid”.
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Christian berättade vidare att styrgruppen 2022 har fått förstärkning av professor
Karin Rengefors från Lunds universitet. Provfiske har utförts under våren och
ska upprepas under hösten; vandringshinder ska åtgärdas vid Torpsbäcken;
fosforprovtagningen i djuphålan fortsätter; en inventering av strandvegetation
ska genomföras under sommaren; förprojektering utförs för anläggning av två
våtmarker på omlandet ovanför nordvästra viken - samt eventuellt i framtiden en
”gäddvåtmark” i vattnet där utanför; examensarbete görs av två studenter från
miljövetenskapsprogrammet vid Lunds universitet.
Årsstämman beslutar:
• att lägga informationen till handlingarna

§ 18

Redovisning av 2021 års vattenundersökningar i Kävlingeån
Madeleine Svelander, SGS Analytics AB, redogör för resultaten från 2021 års
vattenundersökningar i Kävlingeån, i recipientkontrollprogrammet, bilaga 5.
Magnus Weberg frågar om SGS Analytics har jämfört våra resultat med resultat
från vattendrag i andra jordbruksområden i Sverige eller i andra medlemsländer
inom EU. Madeleine svarar att det har man inte gjort.
Årsstämman beslutar:
• att lägga informationen till handlingarna

§ 19

Redovisning av mål för gemensam förvaltning av vatten och exempel från
pågående åtgärdsarbete i Kävlingeåns Vattenvårdsprogram
Filip Hvitlock, Ekologigruppen, redogör för arbetet inom Kävlingeåns
Vattenvårdsprogram: Hur vattenvårdsarbetet ibland kan gå en mycket krokig
väg och hur man kan lyckas ta sig förbi alla hinder. Filip belyser nuläget för
statusklassning; åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Han tar upp exempel
på hur statusklassningen visar att Bråån har måttlig ekologisk status och inte
uppnår god kemisk status. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027 i Bråån.
Filip redogör för hur lagstiftningen förbjuder vattenanläggningar att påverka
vattnets status negativt. Han visar också hur Kävlingeåns vattenråd kan stötta
ägare till vattenanläggningar och fastigheter, i samverkan med myndigheter och
domstol, för att nå god ekologisk och god kemisk vattenstatus. Två exempel
inom Kävlingeåns avrinningsområde ges på vattenrådets projekt som berör
konnektivitet, det vill säga vattenlevande arters spridningsförmåga och arternas
resiliens, vilket är förmågan att stå emot och återhämta sig från naturmiljöns och
människoverksamheters påverkan. Exemplen är i tillflöden till Kävlingeån:
Mölledammen (Torpsbäcken) och Rolsberga kvarn (Bråån), där vattenrådet
under ett antal år utför projekteringar inom vattenvårdsprogrammet. Filip
avslutar med att visa exempel på indikatorarter för höga vattenvärden i Björkaån
och Bråån.
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Årsstämman beslutar:
• att lägga informationen till handlingarna

§ 20

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit.

§ 21

Stämmans avslutande
Thomas Quist tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar därefter
stämman avslutad (klockan 11:30).

Lund som ovan

Florence Eberhardt
Vattenrådssamordnare

Justeras

Thomas Quist
Ordförande
Sjöbo kommun

Lennart Nilsson
Lomma kommun

Kent Ivan Andersson
Sjöbo kommun
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