PROTOKOLL
2022-02-17
STYRELSEN FÖR KÄVLINGEÅNS
VATTENRÅD

Tid:

Torsdagen den 17 februari 2022, klockan 9.00 – 12.00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Bilagor:

Bilaga 4.1 Årsredovisning 2021 Kävlingeåns vattenråd.
Bilaga 5.1 Undersökning av fiskfauna och vandringshinder Höje å –
Kävlingeån 2021.
Bilaga 5.2 Biologiska inventeringar i Skogsmöllebäcken och Kvarndammen.
En undersökning av kiselalger, fisk och bottenfauna 2021.
Bilaga 6.1 Aktuella projekt
Bilaga 6.2 Makrofytinventering 2021 Sövdesjön.
Bilaga 6.3 Vattenkemi och plankton 2021 Sövdesjön.
Bilaga 6.4 Uppföljningsfiske 2021 Sövdesjön.
Bilaga 6.5 Konkretisering av vattendirektiven för Vombsjön, 22-01-26.
Bilaga 6.6 LONA-projektansökan Ökad kunskap, rekreation och biologisk
mångfald vid tätortsnära våtmark, Södra Sandby
Bilaga 6.7 Kunskapsunderlag för översiktsplanering av vatten i
jordbrukslandskapet.
Bilaga 6.8 Myndighetsrekommendationer (till Bilaga 6.7).
Bilaga 6.9 Exempelsamling översiktsplaner (till Bilaga 6.7).
Bilaga 6.10 Kartor (till Bilaga 6.7).
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Karl Asp
Christian Alsterberg
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Kävlingeåns vattenråd
Sydvatten
Länsstyrelsen

Ersättare:
Annika Söderman

Eslövs kommun avvek kl 11

Konsult:
Tette Alström
Ea Baden
Birgitta Bengtsson

Ekologigruppen avvek11:30
Ekologigruppen
Ekologigruppen anslöt 9:45

Thomas Quist förklarar styrelsemötet öppnat klockan 09:00
§ 1.

Val av justerare
Styrelsen beslutar:
- Att välja Carl von Friesendorff jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 2.

Dagordningen
Föregående protokoll: Styrelsemöte 2021-12-09.
Punkten ”Länsstyrelsen informerar” benämns 6a
Håkan Olsson vill föra in en punkt under övrigt gällande vattenvårdsprogram och
sanering vid Gårdstånga
Jimmy Runesson önskar ta upp ett utsläpp i Kävlingeån
Styrelsen beslutar:
- Att godkänna dagordningen, samt
- Att lägga föregående protokoll till handlingarna.
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§ 3.

Anmälningar

-

Administration
Jonas Johansson, ordförande i Beredningsgruppen, kommer att vara tjänstledig
2022-03-01 – 2022-08-31.
Ordförandeposten i Beredningsgruppen är vakant från och med den 1 mars.
Vice ordförande i Beredningsgruppen, förslag: Pia Fröjd, Sjöbo kommun.
Carin Holst slutar som ersättare för Hörby kommun i Beredningsgruppen. Ny ersättare
för Hörby kommun blir Karolina Allu, Miljöstrateg.

Vattenförvaltning
- Remiss – Vägledning för kraftigt modifierade vatten, Havs och vattenmyndigheten,
2021-12-21;
- Remiss miljöfarlig verksamhet – Djurhållning (551-29080-2021), Länsstyrelsen
Skåne 2022-01-26, angående befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna
Månslunda 12:1 och del av 3:1, Tomelilla kommun;
- Nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster, 08FS 2021:11,
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, 2021-12-22.
Vattenvårdsprogram
- Beslut om arkeologisk utredning och tilldelning av konsult för utredning Södra
Sandby 67:2, Länsstyrelsen, 2021-10-27.
- Beslut om utökad finansiering av arkeologisk utredning Södra Sandby 67:2,
Ordförande KVR, 2021-10-27.
- Avtal med arkeologikonsult gällande utredning Södra Sandby 67:2,
2021-11-29
- Samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 – 2027, 2021-12-30
- Överenskommelse mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten angående Sydvattens
engagemang i Vattenvårdsprogram Kävlingeån, 2022-01-10

Styrelsen beslutar
§ 4.

Att lägga anmälningarna till handlingarna

Årsredovisning 2021
•

Bilaga 4.1

Karl Asp föredrog förslag till årsredovisning med verksamhetsberättelse och
bokslut. Föreningen har vid årsskiftet totalt ca 13 540tkr i eget kapital och
projektskulder, varav ca 147 tkr i eget kapital. Övriga skulder i not 6 bör enligt
revisor specificeras med statliga bidrag och kommunernas anslag. Synpunkter
på text i verksamhetsberättelse lämnas till Florence och Karl snarast men
senast 2 mars. Revisionen granskar och lämnar eventuella synpunkter på
årsredovisningen innan den går till styrelsen för slutgiltigt beslut om
godkännande på nästa styrelsesammanträde i april. Revisor bjuds in till
årsstämman.
Styrelsen beslutar
-

Att justera not 6 genom att specificera statliga bidrag och kommunala anslag

-

Att godkänna preliminär årsredovisning för 2021 samt att tillsända
revisorerna för granskning densamma.
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§ 5.

Recipientkontroll
•

Undersökning av fiskfauna och vandringshinder
Bilaga 5.1
Anders Eklöv har på uppdrag av Lunds kommun genomfört undersökningar i
Kävlingeån som bland annat visar på mellanårsvariation i täthet av öring kan
bero på vandringshinder i Kävlingeåns huvudfåra som gör att öringen inte
varje höst kan simma förbi hinder och leka i biflöden.

•

Biologiska inventeringar i Skogsmöllebäcken Veberöd
Bilaga 5.2
Karl Asp informerade om biologiska undersökningar som beställts av Lunds
kommun.

Styrelsen beslutar
§ 6.

Att lägga informationen till handlingarna.

Vattenvårdsprogram Kävlingeån
•

Aktuella åtgärder
Bilaga 6.1
Tette Ahlström informerade om pågående entreprenadarbeten i Oderup, Hörby
kommun och i Hjularöd, Eslövs kommun. En våtmark strax öster om Södra
Sandby planeras att upphandlas och anläggas under 2022 och åtgärder för
vattenansluten rekreation skapas. Ea Baden, tar framöver över ansvaret för
vattenvårdsprogrammet och presenterade ett årshjul över åtgärdsarbete inom
Kävlingeåns vattenvårdsprogram. En mall presenterades som kan användas vid
prioritering av projekt.

•

Reparation och underhåll
Ea Baden lämnade en lägesrapport på planerade åtgärder.

•

Information om rapporter gällande undersökningar i Sövdesjön Bilaga 6:2-6:3
Birgitta Bengtsson presenterade bakgrunden till reduktionsfiske och resultat av
efterföljande kemiska och biologiska undersökningarna 2020 och 2021.

•

Uppföljningsfiske i Sövdesjön 2021
Bilaga 6.4
Jonas Johansson informerade om att 115 ton vitfisk tagits upp sedan 2017
vilket motsvarar 425 kg/ha och målet var 200 kg/ha. Antalet stora abborrar har
ökat och även yngre gösar. Beredningsgruppen får ta ställning till fortsatta
undersökningar och fiske.

•

Fokus Vombsjön och rapporten Konkretisering av vattendirektivet Bilaga 6:5
Christian Alsterberg redogjorde för arbetet inom Fokus Vombsjön. En
överenskommelse mellan vattenrådet och Sydvatten från 2013 har förlängts
med ytterligare tre år. Sydvatten dubblar sitt bidrag till 500 000 kronor årligen
på att färdigställa pågående utredningar, göra utvärderingar och ta fram förslag
på åtgärder. Professor Karin Regnfors ingår framöver i arbetsgruppen. Under
2022 planeras provfiske, habitatinventering, datainsamling gällande intern
fosforbelastning och arbete med vandringshinder. En temadag planeras under
4
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sensommar med rubriken ”Smaka på Vombsjön”. Rapporten ”Konkretisering
av vattendirektivet” presenterades och hur man kan arbeta för att nå god status.
•

LONA ansökan ”Ökad kunskap, rekreation och biologisk mångfald vid
tätortsnära våtmark, Södra Sandby”.
Bilaga 6:6
Karl Asp redogjorde för LONA ansökan som skickats in av Lunds kommun
gällande rekreationsåtgärder kring den planerade våtmarken i Sandby där
vattenrådet är med som delfinansiär.

•

LEVA projektet ”Vombsjöns avrinningsområde –lokalt åtgärdsarbete
mot övergödning”
Bilaga 6:7 – 6:10
Tette presenterade resultatredovisningen från LEVA – provtagning i
delavrinningsområdena till Vombsjön. Även resultat från bottenfauna- och
kiselalginventering visades. Diskussion fördes om spridning av informationen
och om vattendialoger gett resultat. Utfört elfiske presenterades och
resonemang fördes om statusklassning av Torpsbäcken och fortsatta
undersökningar. Kunskapsunderlag för översiktsplanering av vatten i
jordbrukslandskapet nämndes och en sammanfattning gjordes av LEVAprojektet som slutredovisas 2022.
Övriga frågor
Håkan Olsson framförde att Kävlingeån uppströms Viderup är för smal och
behöver rensas. Ett av problemen är förorenat sediment från getingefabriken
vid Gårdstånga. Håkan undrar om saneringen av bottensediment kan
genomföras som ett projekt via vattenrådet. Jonas framförde att vattenrådet
skulle kunna genomföra en inmätning i ån för att komma fram till var rensning
behövs för att göra effekt.
Jimmy Runesson informerade om ett utsläpp i Kävlingeån i januari/februari vid
silverforsen och kvarndammen. Räddningstjänsten larmades som lade länsar.
Anders Lindvall återkommer med mer information på nästa möte.

Styrelsen beslutar
-

Att godkänna LONA-ansökan ”Ökad kunskap rekreation och biologisk
mångfald vid tätortsnära våtmark, Södra Sandby”;

-

Att godkänna att vattenrådet går ut på upphandling för Sandbyvåtmarken;

-

Att godkänna fortsatt arbete inom vattenvårdsprogrammet enligt redovisad
planering;

-

Att godkänna förslag till reparation och underhåll;

-

Att Kävlinge kommun återkommer med information om utsläpp i Kävlingeån;

-

Att samarbete med Eslövs kommun och dikningsföretag gällande förorenat
sediment i ån vid Gårdstånga;

-

Att lägga övrig information till handlingarna.
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§ 6a Länsstyrelsen informerar
•

Pardis Pirzadeh informerade om samråd gällande förvaltningsplan och
åtgärdsprogram där 800 instanser lämnade synpunkter som nu sammanställts.
Regeringen har tagit upp förvaltningsplan och åtgärdsprogram för prövning så
tidigare beslut från 2016 gäller fortfarande. Beslut om miljökvalitetsnormer har
vunnit laga kraft och visas i VISS. Ett arbete pågår med omarbetning av VISS
för att det ska bli mer lättanvändbart och tillgänglighetsanpassat. En översyn
av vattenförekomstindelning pågår och det blir troligen fler vattenförekomster.
Styrelsen beslutar

§7

Att lägga informationen till handlingarna.

Formas – projekt
•

Christian informerade om ett formasprojekt ”Hållbar vattenanvändning” som
ska arbeta med integrerad vattenresursförvaltning och en fallstudie utförs i
Kävlingeåns avrinningsområde närmaste året. Vattenrådet bidrar enbart med
arbetstid och Thomas Quist deltar i projektets styrgrupp och kansliet är med i
arbetsgruppen.

Styrelsen beslutar
§8

Att lägga informationen till handlingarna

Statusklassning i Kävlingeåns avrinningsområde
•

Denna punkt avhandlades under punkt 6a.

Styrelsen beslutar
§ 9.

Att lägga informationen till handlingarna

Övriga frågor
•

Sammanträdestider 2022, möten startar klockan 9.00
Styrelsemöten
Torsdag 21/4
Torsdag 22/9
Torsdag 8/12

Sjöbo
Eslöv
Kävlinge

Stämma och konstituerande styrelsemöte
Onsdag 18/5

-

Lund

Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna
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Lund som ovan
Karl Asp
Vattenrådssamordnare

Justeras

Thomas Quist
Ordförande

Carl von Friesendorff
Jordägareförbundet
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