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PROTOKOLL
2022-04-21
STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS
VATTENRÅD

Tid:

Torsdag den 21 april 2021, klockan 9.00 – 12.02.

Plats:

Kommunhuset i Sjöbo.

Bilagor:

1. Årsredovisning 2021 med bokslut och verksamhetsberättelse
2. Arbetsplan 2023
3a. Budget 2023, samt reviderad budget 2022
3b. Tjänsteskrivelse: omfördelning av kansliets lönekostnader.
4. Utdebitering 2023
5. Vattenvårdsplan: Aktuella åtgärder

Närvarande
Ledamöter:
Kommunrepresentanter

Areella näringar/markägarna

Thomas Quist
Peter Honeth
Miroslav Han
Anders Lindvall

Sjöbo kommun (ordf.)
Lunds kommun
Eslövs kommun
Kävlinge kommun

Håkan Lindqvist
Carl von Friesendorff

LRF
Jordägarna

Företag/industrier
Sydvatten
VA SYD

Paul Andersson

Ideella naturvården
Fiskevården
Ersättare:
Kommunrepresentanter

Anders Eklöv
Charlotte Ramel Andersson, Sjöbo kommun
Jimmy Runesson
Kävlinge kommun
Lennart Nilsson
Lomma kommun
Peter Boström
Tomelilla kommun

Areella näringar/markägare

Hans Ramel

VA SYD

Susanne Johansson

Övedskloster
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Adjungerade:

Pardis Pirzadeh
Florence Eberhardt
Karl Asp
Filip Hvitlock

Länsstyrelsens vattenenhet
Kävlingeåns vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Ekologigruppen

Övriga:

Hugo Lindbäck

praktikant, Länsstyrelsen

Thomas Quist förklarar styrelsemötet öppnat klockan 9.00
___________________________________________________________________________
§1

Val av justerare
Styrelsen beslutar:
- Att välja Anders Lindvall jämte ordförande att justera dagens protokoll

§2

Dagordningen
Föregående protokoll: Styrelsemöte 2021-02-18
Styrelsen beslutar:
- Att godkänna dagordningen,
- att lägga föregående protokoll till handlingarna, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

§3

Anmälningar
Administration
-

Beredningsgruppens minnesanteckningar 22-03-09
Vattenförvaltning

-

Remiss: Nordic Sugar AB (551-41796-2021) - ”Ansökan om dispens enligt
Industriutsläppsförordningen, fram till uppstarten av beteskampanjen
2026/2027 vid Örtofta Sockerbruk, Eslövs kommun.”
Remiss: ”Kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat
sätt” (04542-2021). Havs och vattenmyndigheten.
Remiss: Anmälan om nytt tillfälligt avloppsreningsverk t.o.m. mars 2023, på
fastighet Harlösa 60:1, Eslövs kommun. VA SYD (2022-04-13). Svarsdatum:
senast 2 maj.
Recipientkontroll

-

Öresunds Vattenvårdsförbund, månadsrapport mars 2022
SGS Analytics, månadsrapport mars 2022.
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-

-

Vattenvårdsprogrammet
Verksamhetsrapport LONA, 2022-04-05, för projektet ”Vattenvårdande
åtgärder Kävlingeåns avrinningsområde”.
Rapport Yrkesfiskets fångststatistik i Vombsjön, 1962 – 2020. Analys av
fiskfångst, siktdjup, totalfosfor. (22.04.04);
Fullmakt dikningsföretag Sandby 67-2;
Beställning av standardiserat provfiske i Vombsjön 2022;
Angående resultat av arkeologisk utredning inför planerad våtmark inom
fastigheten Sandby 67:2, Lunds kommun. Länsstyrelsen Skåne 431-3853-2021
(2022-01-13).
Beställning av nyttjande av option, Ekologigruppen, konsultuppdrag 20222023.

Styrelsen beslutar:
- Att lägga anmälningarna till handlingarna.

§4

Årsredovisning 2021
•

Bilaga 1

Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen för 2021 är färdiggranskade
och godkända av revisorer. Den signeras direkt efter styrelsemötet.

Carl v. F. betonar att allt är ekonomiskt korrekt, vill uppmärksamma mötet på de
statliga och kommunala medlen och uppmanar vattenrådet att verka för att ha
projekt till dessa (Not 6, sidan 26).
Styrelsen beslutar:
- Att godkänna årsredovisningen för år 2021 och förelägga den till stämman;
- att lägga övrig information till handlingarna.

§5

Arbetsplan, budget och utdebitering för 2023
•

Bilaga 2, 3a, 3b, 4

Florence redogör för förslaget till arbetsplan och budget för 2023; reviderad
budget för 2022; utdebitering 2023 samt för tjänsteskrivelsen angående
ändring av fördelningen av arbetstid för vattenrådets samordnare: från
vattenförvaltning till vattenvårdsprogram.
Charlotte R.A. lyfter förslag på att vattenrådet ska utveckla verksamhet med
natur- och vattenpedagogik. Mötet diskuterar exempel på andra vattenråd och
deras naturpedagogiska verksamhet, ex NKT vattenråds treåriga projekt med
”Österlens sköna vattendrag” med naturpedagogik i samarbete med byalag,
unga med flera - samt Vildmarkitekternas projekt i Veberöd. Styrelsen är
positiv till natur- och vattenpedagogisk verksamhet inom Kävlingeåns
vattenråd. Carl v. F. uttrycker dagens situation: att det inom vattenrådet
saknas personresurser; att vattenrådet behöver ha en särskild budget för
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pedagogik och att personal behöver anställas till en framtida pedagogisk
verksamhet.
Styrelsen beslutar:
- Att godkänna förslaget på arbetsplan för 2023;
- att godkänna förslaget på budget för 2023 samt reviderad budget 2022;
- att godkänna omfördelningen av kansliets lönekostnader enligt bilaga 3b;
- att godkänna utdebitering för 2023;
- att uppdra till kansliet att titta på finansieringsmöjligheter för att anställa
personal till natur- och vattenpedagogisk verksamhet.
§6

Vattenförvaltning
- Remiss: Kraftigt modifierade vatten.
På frågan om hur Kävlingeån kan komma att påverkas, svarade
Beredningsgruppen och kansliet att ån troligen inte kommer att påverkas i någon
större grad. Därför har KVR avstått från att lämna remissvar.
- Remiss: Nordic Sugar AB (551-41796-2021) - ”Ansökan om dispens enligt
Industriutsläppsförordningen, fram till uppstarten av betkampanjen
2026/2027 vid Örtofta Sockerbruk, Eslövs kommun.”
Beredningsgruppen hade inte synpunkter. Länsstyrelsen har meddelats.
-

Remiss: Anmälan om nytt tillfälligt avloppsreningsverk t.o.m. mars 2023, på
fastighet Harlösa 60:1, Eslövs kommun. VA SYD (2022-04-13). Svarsdatum:
senast 2 maj.
Susanne, VA SYD, informerade om remissen gällande anmälan om det nya
tillfälliga avloppsreningsverket i Harlösa. Carl v F. betonade att de
begränsningar som finns i Harlösa gör att det behövs bättre rening. Susanne
berättade att mycket vatten breddas, därför behövs ett extra reningsverk snarast
möjligt. VA SYD vill ha ett permanent reningsverk här på sikt men behöver lösa
problemet nu tillfälligt.

Styrelsen beslutar:
- Att inte lämna några invändningar eller synpunkter till remissen angående
anmälan om det nya tillfälliga avloppsreningsverket i Harlösa, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

§7

Vattenvårdsprogram Kävlingeån
•

Aktuella åtgärder

Filip, Ekologigruppen ger en lägesrapport för pågående projekt.

Bilaga 5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fokus Vombsjön
Florence informerar om Fokus Vombsjöns verksamhet:
Styrgruppsmöte hölls i går i Lund;
Professor i akvatisk ekologi, Karin Rengefors, tillträdde som representant för
Lunds universitet;
Karin driver två FORMAS projekt i Vombsjön;
Två studenter, Vera Sandell och Johanna Kier har startat sina examensarbeten
om Vombsjöns förvaltningsplan;
Provfisken är upphandlade och beställda: elfiske utförs i april och nätprovfiske
i augusti;
Vandringshinder i Torpsbäcken, SÖ Vombsjön, har besökts tillsammans med
fastighetsägare och länsstyrelse;
Habitatinventering – drönare kombinerad med ekolod;
Insamling av data för forskning om intern fosforbelastning avser provtagning
av fosfor i djuphålan (eventuellt samkörning med profilmätningar);
Förändrat klimat i tillrinningsområdet – modellering av påverkan på
vattenkvaliteten;
Maganalyser på skarv, bifångst vid nätfiske;
Provtagning i tillrinningsområdet ryms inte inom budget år 2022;
Inventering av strandvegetation utförs i sommar, utrustning är inköpt.
Upprepning vart 5 – 8 år;
Vertikal ekolodning av fisk planeras nu i vår, i sommar och höst. Undersöker
möjligheter till horisontell ekolodning m.fl. metoder för att dokumentera
fiskvandring;
Rapport om yrkesfiskedata är klar;
Temadag och informationsaktivitet: Smaka på Vombsjön, den 20 september,
eftermiddag och kväll.
LEVA åtgärdssamordnare 2019 - 2021
Florence informerar om att slutredovisningen för LEVA-projektet 2019 – 2021
är inskickad och godkänd av Havs och Vattenmyndigheten.

•

LONA verksamhetsrapportering 2022
Florence berättar att den årliga verksamhetsredovisningen för LONAprojektet från 2018, är inlämnad till Länsstyrelsen, tillsammans med
Rapporten "Flödesdämpande åtgärder i befintliga våtmarker”.

Styrelsen beslutar:
Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad
planering;
- att lägga övrig information till handlingarna.
-
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§8

Länsstyrelsen informerar
Pardis Pirzadeh presenterade länsstyrelsens praktikant, Hugo Lindbäck och redogjorde
för länsstyrelsens aktuella vattenstrategiska arbete och vattenvårdsarbete.

Styrelsen beslutar
-

§9

Att lägga informationen till handlingarna.

Recipientkontroll
Florence informerade om att årsrapporten för Kävlingeåns avrinningsområdes
”Vattenkontroll” är färdig. Florence berättade också att SGS Analytic och
Öresunds Vattenvårdsförbund har skickat in mars månadsrapporter till kansliet..
Florence frågade om styrelsen vill ha månadsrapporterna skickade till sig.
Styrelsen beslutar
-

Att kansliet skickar ut recipientkontrollens månadsrapporter till styrelsen och
beredningsgruppen, samt

-

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Övriga frågor
•

Sammanträdestider 2022, möten startar klockan 9.00
Styrelsen:
22/9
8/12

09.00
09.00

Eslöv
Kävlinge

Stämma och konstituerande styrelsemöte:
18/5
09.00
Lund

Styrelsen beslutar:
- Att godkänna publicering av protokoll, samt
- att lägga övrig info till handlingarna
Thomas Quist förklarar mötet avslutat klockan 12.02
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Lund som ovan
Florence Eberhardt
Vattenrådssamordnare

Justeras

Thomas Quist
Ordförande

Anders Lindvall
Justerare
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