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§ 1. 

       Val av justerare  

Dagordningen 

Föregående protokoll 

 

Thomas Quist hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

Dagordningen 

Jonas Johansson redogör för tillägg till dagordningen. Under recipientkontroll läggs två 

informationspunkter om Öresunds vattenvårdsförbund samt jordbruk och recipientkontroll till 

på dagordningen. Under övrigt läggs en punkt om ekonomiadministration och en punkt om 

strandskydd till på dagordningen 

 

Styrelsen beslutar:  

 att utse Miroslav Han att jämte ordföranden justera dagens protokoll, 

 att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt 

 att godkänna föregående protokoll från Kävlingeåns vattenråds styrelsemöte 

2016-12-01 och lägga det till handlingarna. 

 

§ 2. 

Anmälningar 

 

Anmälningar: 

 Protokollsutdrag, 2017-01-17, från Sjöbo kommun gällande val av ombud till 

Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2017-2018 

 Fullmakt, 2017-03-06, från Sydvatten för Magdalena Lindberg Eklund samt Markus 

Holm att agera som ombud respektive ersättare vid Kävlingeåns vattenråds årsstämma 

den 18 maj 2017 

 Meddelande, 2017-03-06, från Sydvatten om ändrad styrelserepresentation 

 Meddelande, 2017-04-10, från VA SYD om ändrad representation i 

beredningsgruppen 

 Ansökan, 2017-03-13, om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för fjäderfäproduktion 

på fastigheten Örtofta 21:1 i Eslövs kommun 

 Yttrande, 2017-04-03, angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för 

fjäderfäproduktion på fastigheten Örtofta 21:1 i Eslövs kommun 

 Föreläggande, 2017-02-22, från mark- och miljödomstolen angående ansökan om 

tillstånd om lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning samt ansökan om 

vattenverksamhet vid anläggning på fastigheten Lilla Harrie 4:2 i Kävlinge kommun  

 Kungörelse från Mark- och miljödomstolen, 2017-03-27, om Farina AB ansökan om 

tillstånd till vattenverksamhet m.m. på fastigheten Lilla Harrie 4:2 i Kävlinge kommun 

 Underrättelse, 2017-02-22, från mark- och miljödomstolen angående ansökan om 

lagligförklaring av dammanläggning, tillstånd till elkraftsproduktion m.m. på 

fastigheten Bösmöllan 1:1 i Lunds kommun 

 Yttrande, 2017-02-22, gällande samråd angående utbyggnad av kläckerianläggning på 

fastigheten Ågerup 2 2:12 i Sjöbo kommun 

 Yttrande, 2017-03-26, angående utbyggnad av köttdjursanläggning på fastigheten 

Vomb 1:3 i Lunds kommun 

 Yttrande, 2017-03-28, gällande ”Eslöv 2035 – Förslag till ny översiktsplan för Eslövs 

kommun” 
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 Kallelse, 2017-04-05, till samrådsmöte angående omprövning av Flyinge-Sandby 

Dikningsföretag år 1960 

 Redovisning till Vattenmyndigheten, 2017-04-07, av verksamhet 2016 samt ansökan 

om nytt bidrag för 2017 

 Ansökan om tillstånd, 2017-03-31, till ingrepp i fornlämning vid anläggning av 

våtmark på fastigheten Östra Strö 16:9 i Eslövs kommun, projekt 759 

 Beslut från Länsstyrelsen, 2017-04-05, angående anmälan om vattenverksamhet samt 

dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att anlägga/restaurera våtmarker på 

fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr 767 

 Ansökan om miljöinvestering, 2017-04-11, för att anlägga/restaurera våtmarker på 

fastigheten Löddesnäs 1:1 i Lomma kommun, projekt nr 767 

 Yttrande från Eslövs kommun, 2017-04-12, angående ansökan om 

strandskyddsdispens för utrivning av dämme och anläggning av fiskväg i 

Harlösabäcken, Eslövs kommun, projekt nr 780 

 
Jonas Johansson informerar kort om vad vattenrådet tryckt på i sitt yttrande till Eslövs kommun om 

kommunens förslag på översiktsplan. Detta är det första förslag till översiktsplan som vattenrådet 

yttrat sig om. 

 

Styrelsen beslutar:  

 att lägga anmälningarna till handlingarna. 

 

 

§ 3. 

Årsredovisning 2016 

Bilaga 1 & 3 

 

Revisionen har nu granskat årsredovisningen. Samtliga ordinarie ledamöter ska skriva under 

innan revisionsberättelse lämnas. Inga ändringar har gjorts i årsredovisningen sedan den 

presenterades på förra styrelsemötet. 

 

Styrelsen beslutar:  

 att godkänna årsredovisningen för 2016, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

§ 4. 

Budget och arbetsplan 2018 

 

Jonas Johansson redogör för förslag till arbetsplan och budget för 2018 samt för förslag till 

reviderad budget för 2017 enligt bilaga 1. I arbetsplanen för 2018, som utan större 

förändringar bygger på arbetsplanen för 2017, beskrivs vattenrådets olika verksamheter och 

det tydliggörs vilken huvudinriktning verksamheten ska ha. Genom att arbetsplanen ändå är 

relativt generellt hållen så lämnas öppningar till att anpassa verksamheten till förändringar i 

omgivningen som påverkar vattenrådets verksamhet. 

 

Styrelsen beslutar:  

 att godkänna förslag till budget och arbetsplan 2018 samt förslag till 

reviderad budget 2017, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 
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§ 5. 

Recipientkontroll 

 

Upphandling av konsult 2018-2020 

Konsult för genomförande av recipientkontrollen för 2018-2020 behöver handlas upp. Jonas 

Johansson redogör för förutsättningarna för upphandlingen. På senaste mötet i 

beredningsgruppen tillsattes en grupp för att ta fram eventuella förslag på en utökad 

recipientkontroll framför allt med anledning av det påbörjade arbetet med Vombsjön och 

behovet av fler mätningar inför eventuella åtgärder. Gruppen kommer dock inte att hinna ta 

fram och förankra eventuella förslag innan upphandlingen ska göras. Förslaget är därför att 

handla upp genomförandet av recipientkontrollen enligt gällande provtagningsprogram men 

att även begära in pris på olika kompletterande undersökningar.  

 

Öresunds vattenvårdsförbund 

Kävlingeåns vattenvårdsförbund lämnade Öresunds vattenvårdsförbund (ÖVF) för ett antal år 

sedan med anledning av de höga administrativa kostnaderna i ÖVF. Nu driver samtliga 

medlemskommuner i ÖVF, förutom Malmö stad, en förändringsprocess i ÖVF med syfte att 

förändra administrationen i grunden. Om förändringarna genomförs på ett tillfredsställande 

sätt aktualiseras frågan för vattenrådet om att ansöka om medlemskap i ÖVF. Det är positivt 

och önskvärt att det sker en samordnad kontrollverksamhet i Öresund istället för att varje 

vattenråd bedriver en egen verksamhet. 

 

Jordbruk och recipientkontroll 

Länsstyrelsen har sammanställt inkomna synpunkter på den remiss som skickades ut hösten 

2015 och våren 2016 beträffande jordbrukets eventuella medverkan i den samordnade 

recipientkontrollen. Jonas Johansson redogör för resultat av inkomna synpunkter, för 

Länsstyrelsens slutsatser och förslag till kommande arbete. Remissvaren visade att:  

-  Alla remissinstanser var negativa till att Skåne län ska gå före övriga landet i denna 

fråga 

- Vattenråden kan tänka sig att ta in fler medlemmar i recipientkontrollen 

- Att kommunernas miljöförvaltningar inte är beredda att ställa krav på 

verksamhetsutövare inom jordbruket att bedriva recipientkontroll 

- Att Länsstyrelsens analys av jordbrukets påverkan på sjöar och vattendrag var rimlig 

  

Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med frågan genom att: 

- Avvakta nationella aktiviteter på området 

- Vid egen prövning och tillsyn ställa krav på medverkan i recipientkontroll 

- Uppmana kommunerna att också ställa krav på medverkan i recipientkontroll 

- Ta fram förslag på miniminivå för recipientkontroll 

- Revidera sin tillsynsvägledning 

 

Länsstyrelsen har även föreslagit: 

- Havs och vattenmyndigheten att Skåne kan vara pilotlän på området 

- Naturvårdsverket att växtodlingsföretag bör införlivas i gällande regelverk för 

prövning och anmälan enligt miljöbalken. 

 

Övrigt 

Inga övriga ärenden. 
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Styrelsen beslutar:  

 att uppdra åt kansliet att handla upp recipientkontrollen i enlighet med 

gällande program samt att även begära in pris på kompletterande 

undersökningar, 

 att ställa sig positiva till att ansöka om medlemskap i ÖVF om 

administrationen förändras på ett tillfredsställande sätt, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

§ 6. 

Vattenförvaltning 

 

Aktuella samråd/remisser 

Vattenrådet har fått Örtofta sockerbruks ansökan om villkor för utökad produktion för 

yttrande. Yttrandet ska vara inne innan nästa styrelsemöte vilket betyder att ordförande tar 

yttrandet på delegation. 

 

Övrigt 

Inga övriga ärenden. 

 

Styrelsen beslutar:  

 att lägga informationen till handlingarna.  

 

 § 7. 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II 

Bilaga 2 & 4 

 

Aktuella åtgärder  

Tette Alström redogör för arbetet i etapp II. Följande åtgärder har genomförts: 

- Anläggning av totalt ca 9 ha våtmarker 

- Restaurering av vattendrag 2 projekt 

- Vattendialog Torpsbäcken (400 m tvåstegsdike, infiltrationsdike, kalkfilterdike, 

strukturkalkning av 60 ha åkermark samt reglerad dränering) 

- Förbättring av skyddszoner genom insådd av blommande örter 

 

Genomfört arbete i övrigt i etapp II: 

- Lokalt åtgärdsarbete – Vattendialog Borstbäcken 

- Slutrapport för Vattendialog Torpsbäcken 

- Broschyr Vattendialog Torpsbäcken 

- Slutförande av Björkaprojektet och översilning vid Veberöds ljung 

 

Förarbete/projektering så långt möjligt har gjorts för:  

- Ca 10 ha våtmarker (två projekt) 

- Tvåstegsdike Borstbäcken 

- Rekreation vid vatten (avfasning, gångstråk, bro över Kävlingeån) 

- Det finns även intressanta inkomna intresseanmälningar 

 

Uppföljnings och utredningsuppdrag: 

• Fortsatt uppföljning av fosforreduktion i anlagd fosfordamm – LOVA-finansiering 

• Förstudie ”Restaurering av Vassen” – LOVA-finansiering 
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• Provtagning i Borstbäcken (finansieras av Sydvatten) 

 

Arbetet för resten av 2017 föreslås fokusera på: 

- Gäddvåtmark vid Holländarehusen (mynningsområdet vid Öresund) 

- Fiskevård i Sularpsbäcken i S Sandby 

- Fiskevård i Harlösabäcken 

- Våtmark väster om Södra Sandby på kommunal mark (ca 6,5 ha våtmark för 

dagvatten, näringsrening och biologisk mångfald). Intresseanmälan inskickad till 

Länsstyrelsen som tycker projektet är mycket intressant p g a våtmarkens stora storlek. 

Tillrinningsområdet är ca 150 ha. Länsstyrelsens betalningsvilja är 3 mkr av en 

beräknad kostnad på 3,6) 

 

Fiskevårdsåtgärderna i Harlösabäcken och i Sularpsbäcken beräknas handlas upp i maj och 

genomföras till sensommar/början av hösten. Länsstyrelsen beräknas stå för större delen av 

finansieringen. Projektet vid Getinge nedströms en f d bekämpningsmedelsfabrik har fallit 

bort p g a att det finns föroreningar i marken vid det tilltänkta våtmarksområdet. Kostnaden 

för ytterligare provtagning samt borttransport av massor gör att projektet inte blir 

kostnadseffektivt. 

 

Sedan finns det förslag på flera projekt att jobba vidare med efter 2017 bl a ett ca 5 ha stort 

område längs ån vid Revingeby skulle kunna bli en våtmark. Det går dock inte att leda in 

vatten på området utan pumpning behöver göras. Vid högt vatten översvämmas dock området.  

 

Tette redovisar även resultat från mätningar av fosforhalter i Borstbäcken. Resultaten visar på 

högre halter vid högflöden samt högre halter i en del biflöden jämfört med bäckens huvudfåra. 

 

Tette redovisar resultat från uppföljning av anlagd fosfordamm. Provtagningen sker 

kontinuerligt i proportion till flödet d v s mätningar görs hela tiden. Dammen har reducerat 

knappt 40 % av inkommande fosfor vilket får betraktas vara ett bra resultat. Utflöde av fosfor 

från dammen kan ske vid höga flöden som tar med sig sediment. Om det inte blir bakslag 

(utläckage av fosfor) är dammen överdimensionerad och över tid är de dammar som ibland 

har ett visst utläckage de som är mest kostnadseffektiva. 

 

Vassen 

Vassen är en uppdämd damm strax öster om Övedskloster. Innan den dämdes upp var det ett 

våtmarksområde. Idag läcker sannolikt de sediment som finns i dammen fosfor vilket gör att 

halterna av fosfor är högre vid utloppet jämfört med inloppet. Det har funnits ett reningsverk 

uppe vid Bjärsjölagård som kan ha bidragit till belastningen på Vassen. Vattenrådet har fått 

LOVA-stöd till en förstudie av Vassen. Projektet planerar att ta prover på inkommande och 

utgående vatten, provtagning av bottensediment med analyser av näring och förorenande 

ämnen. Förstudien ska vara klar i höst.  

 

Kalle Holmström ger en reflektion över åtgärdsarbetet. Sammanfattningsvis när det gäller 

åtgärdsarbetet ligger det som gjorts och föreslagits tämligen nära de mål som sattes upp inom 

vattenvårdsprogrammet för etapp II. Man ser dock för tillfället en tröghet i åtgärdsarbetet som 

beror på olika faktorer. Det är bl a svårare att hitta platser för anläggning av t ex våtmark, det 

är inte brist på platser, men det har blivit svårare de senaste åren. Problemet är dock inte 

bristande intresse från markägarsidan. De senaste åren har det även blivit administrativt 

krångligare och mer arbetskrävande att genomföra vattenvårdsåtgärder. Tillämpning av 

lagstiftning kan även bli ett problem, t ex när det gäller biotopskydd som ska bidra till att 

skydda naturmiljöer kan ibland sätta käppar i hjulet för åtgärder som syftar till att förbättra 
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miljön. Ibland blockerar lagstiftningen således vattenvårdsåtgärder och tillämpningen har 

skärpts på Länsstyrelsen. Vattenråden bör jobba med att försöka få till ändringar i 

lagstiftningen för att göra det enklare att genomföra vattenvårdsåtgärder. Det finns mycket 

kvar att göra för att nå målsättningar inom arbetet med vattenförvaltning och fortfarande är 

vattenkvaliteten inte bra på många håll. Det börjar även bli dags att se över de anläggningar 

som finns för att se om de fungerar som de ska, om de har fullgod funktion och om de kan 

förbättras på något sätt. 

 

Tette Alström redovisar aktuella åtgärder inom etapp II enligt bilaga 2 & 4. Presentationen 

finns även på hemsidan: http://kavlingean.se/Styrelsen.html. 

 

Utredning markersättningsnivåer 

Jonas Johansson redogör för utredningen om nivåer på och beräkning av markersättning vid 

upplåtande av mark för vattenvårdsåtgärder. Utredningen föreslår att beräkningen av 

markersättning utgår från värdet på miljönyttan med t ex en våtmark beträffande framför allt 

näringsrening men även nytta för biologisk mångfald och rekreation. Värdet av miljönyttan, 

anläggnings- och projekteringskostnader samt markvärdet avgör hur mycket som ska betalas 

ut i markersättning. Vidare föreslås ett tak på markersättningen på 50% av markvärdet. Om 

inte taket på 50% av markvärdet i ersättning uppnås vid beräkning av värdet på nyttan för 

näringsrening beräknas även nytta för rekreation och biologisk mångfald.  

Upphandling av konsult 2018-2021 

Jonas Johansson redogör för förutsättningarna för upphandling av konsult för genomförandet 

av sista året av etapp II samt för genomförandet av hela etapp III. På grund av förändringar i 

bl a stödsystemen har det blivit svårare att förutsäga vilka åtgärder som kan genomföras. 

Dessutom har det av olika anledningar blivit svårare att komma fram med t ex 

våtmarksanläggning. Med anledning av detta föreslår kansliet att man inte sätter upp fasta mål 

i förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Istället beskriver man ett antal typer av åtgärder 

som kan/ska genomföras och handlar upp ett antal timmar av en konsult för att genomföra 

projekt inom dessa kategorier av åtgärder. Konsulten får därmed större möjlighet att arbeta 

effektivt med de åtgärder som är möjliga och framkomliga. Upphandling av timmar gör det 

även enklare att rättvist utvärdera och jämföra inkomna anbud sam göra anpassningar av 

verksamheten om vattenrådet t ex skulle vilja styra in mer arbete mot t ex Vombsjön. En 

upphandling av timmar gör det dock svårare att stämma av och kontrollera att vattenrådet får 

tillräckligt mycket ut av insatta medel. Detta föreslås hanteras genom att konsulten med tätare 

intervall rapporterar till och stämmer av löpande arbetet med kansliet. Formerna för 

avstämning och rapportering behöver beskrivas i det förfrågningsunderlag som ska tas fram. 

 

Inskrivning av damm/våtmarksavtal i fastighetsboken 

Frågan om inskrivning av damm-/våtmarksavtal i fastighetsboken har tyvärr inte utretts 

vidare. Kansliet tar tag i ärendet igen. 
 

Övrigt 

Inga övriga ärenden. 

 

Styrelsen beslutar: 

 att godkänna fortsatt arbete inom etapp II i enlighet med redovisad 

planering, 

 att godkänna utredningens förslag och metod för beräkning av 

markersättning, 

http://kavlingean.se/Styrelsen.html
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 att uppdra åt kansliet att handla upp konsult för genomförandet av sista 

året för etapp II och för etapp III enligt redovisad planering, 

 att uppdra åt kansliet att åter titta på möjligheten att skriva in damm-

/våtmarksavtal i fastighetsboken, samt  

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

  

 

 

§ 8. 

Övriga frågor 

Bilaga 5 

 

Sammanträdestider 2017 

Styrelsen: 

 21/9  09.00   Tomelilla 

 7/12  09.00   Eslöv 

 

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde 

 18/5 09.00  Hörby 

 

Beredningsgrupp: 

 23/8  08.30   Kävlinge 

 8/11  08.30   Lomma 
 

Thomas uppmanar styrelsen att anmäla sig till årsstämman den 18 maj i Hörby. 

 

Projekt Vombsjön 

Tette Alström informerar kort om utredningen kring Vombsjön som resulterat i en omfattande 

rapport på ca 50 sidor. Rapporten ska distribueras till styrelsen och övriga berörda. En 

utförligare dragning görs på stämman i maj. Thomas Quist lyfter frågan om fortsättningen 

kring arbetet med Vombsjön och föreslår att kansliet och beredningsgruppen tar fram ett 

förslag på fortsatt arbete. 

 

Publicering av protokoll 

För att kunna publicera protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen godkänna 

publiceringen.  

 

Ekonomiadministration 

Thomas Quist redogör för de samtal som förts med kommunkontoret i Lunds kommun och 

med Sjöbo kommun beträffande vattenrådets ekonomihantering. Idag drar Lunds kommun av 

moms för de fakturor som vattenrådet hanterar vilket Lunds kommun inte kommer att 

fortsätta att göra. Eftersom vattenrådets verksamhet till väldigt stor del finansieras med 

kommunala medel är det dock rimligt att vattenrådet inte betalar moms och därför behöver ett 

långsiktigt fungerande sätt för ekonomihanteringen tas fram. Det förslag som finns idag är att 

vattenrådet betalar moms på sina fakturor och sedan debiterar kommunerna för momsen som i 

sin tur kan dra av eller få tillbaka den utbetalda momsen. Thomas Quist föreslår att styrelsen 

avvaktar definitiva förslag från samtalen om ekonomiadministrationen och att styrelsen sedan 

får ta ställning till fortsatt hantering. Det brev som Lunds kommuns redovisningschef skickat 

till Thomas Quist skickas ut för kännedom till styrelsen.  
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Strandskydd 

Jonas Johansson informerar om strandskydd i Skåne. Strandskyddets främsta syften är att:  

- Långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden  

- Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

 

Strandskydd gäller: 

- Vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek 

- Upp till 100 meter från strandkanten (i vissa fall upp till 300 m) 

 

Inom strandskyddat området är det förbjudet att: 

- Uppföra nya byggnader eller ändra befintliga byggnader 

- Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte 

- Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv (fälla träd) 

 

Förbudet gäller inte: 

- Åtgärder som behövs för jordbruket 

 

Länsstyrelsen kan upphäva strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag om de har liten 

betydelse för växt-, djur- och friluftsliv. En bedömning ska då göras i varje enskilt fall. I 

Skåne har Länsstyrelsen upphävt strandskyddet på många platser. 1996 tog man beslut om 

upphävande för alla kommuner i dåvarande Malmöhus län. Beslutet anger vid vilka vatten, 

vid tidpunkten för beslut, generellt strandskydd gäller. Beslutet om upphävande gällde 

sträckor som saknade värde för strandskyddets syften. Beträffande vatten som tillkommit efter 

1996, t ex anlagda våtmarker, har dessa generellt strandskydd. Länsstyrelsen skulle kunna 

upphäva strandskyddet, eget initiativ eller efter ansökan, för dessa vatten. Länsstyrelsen har 

dock hittills inte prövat frågan om upphävande av strandskydd vid anlagda vatten och man har 

även meddelat att man inte heller framöver avser att på eget initiativ pröva frågan om 

upphävande av strandskydd. Länsstyrelsen skriver även i sin uppdaterade tillsynsvägledning 

till kommunerna (våren 2017) att myndigheten aldrig tillämpat strandskydd vid anlagda 

våtmarker. Strandskydd gäller således enligt Länsstyrelsen vid de våtmarker som anlagts i 

Kävlingeån efter 1996. Detta har inte varit allmänt känt tidigare utan den allmänna 

uppfattningen har varit att strandskydd i Skåne har gällt vid de vatten som pekades ut i 

beslutet från 1996. Teoretiskt sett skulle det kunna bli problem om någon vill bygga hus i nära 

anslutning till en våtmark anlagd efter 1996. Hittills har dock frågan aldrig väckts eller 

orsakat något problem vid en våtmark anlagd i Kävlingeåns avrinningsområde. Förslaget är 

dock att vattenrådet behöver upplysa markägare som vill anlägga våtmark att strandskydd 

kommer att gälla vid våtmarken. 

  

Övrigt 

Cecilia Backe informerar om Lifeprojektet SemiAquaticLife som är ett samarbete mellan 

Sverige, Danmark och Tyskland. I Sverige är det Länsstyrelsen som driver projektet som 

syftar till att förbättra livsvillkoren för hotade groddjur, t ex strandpadda. I Kävlingeåns 

område görs det åtgärder, i form av grunda dammar på Revingefältet och vid 

mynningsområdet. Vattenrådet bidrar enligt tidigare beslut i styrelsen med ca 180 tkr till 

projektet. Länsstyrelsens projektledare skulle ha informerat styrelsen vid mötet men fick 

förhinder. Information om projektet planeras istället till första styrelsemötet till hösten. 

 

Cecilia Backe informerar även om att Naturmorgon i P1 i lördags, där bl a Cecilia 

medverkade, sändes från Krankesjön och Vombs ängar. Programmet finns att lyssna på 

internet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/878053?programid=1027 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/878053?programid=1027
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Anledningen till att just Vombs ängar besöktes är att den i Kävlingeåprojektet 

återmeandrande Klingavälsån som slingrar sig fram över och svämmar över ängarna bidrar till 

det rika fågellivet. Ett konkret exempel på resultatet av vattenrådets arbete. 

 

Styrelsen beslutar: 

 att meddela Lunds kommun att styrelsen i Kävlingeåns vattenråd 

informerats om förändringarna i ekonomiadministrationen,  

 att i samband med anläggning av våtmarker informera berörda 

markägare om strandskydd, 

 att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan, samt 

 att lägga övrig information till handlingarna. 

 

 

 

Thomas Quist tackar alla närvarande och avslutar mötet. 

 

Lund som ovan 

 

 

Jonas Johansson 

Vattenrådssamordnare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Thomas Quist, ordförande   Miroslav Han 

Sjöbo kommun   Eslövs kommun   

 


