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4. Budget & arbetsplan 2019

Arbetsplan

• Bygger på tidigare års arbetsplaner

• Vattenvårdsprogram, Recipient-
kontroll och Vattenförvaltning

• Reparation och underhåll utvärderas

• Inga stora förändringar

• Relativt vagt hållen, för att kunna 
anpassas till förändringar



6. Vattenförvaltning
Aktuella samråd/remisser
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6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Generella synpunkter

• Generellt positiva synpunkter

• De dokument som skickas på remiss är väl genomarbetade

• Visar att vattenförvaltningen börjar finna sin form, är adaptiv 
och anpassar vf till ökad kunskapsnivå

• VM öppnar upp för inspel på mång olika delar av vatten-
förvaltningen. 



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 1

• Bra att VM reviderar ÅP och MKM när kunskapsnivån ökar

• Bra att PFAS förs in i arbetet



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 2

• Bedöms som bland det bästa material VM tagit fram

• Verklighetsförankrat och relistiskt

• VM vill ha svar på mängder av frågor b la om 
- Jordbruk

- Vandringshinder

- Vattenbrist

- Vattnets värde

- Miljögifter



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 2

Jordbruk

Vilka ytterligare incitament och styrmedel anser du eller din 
organisation behövs för att nödvändiga åtgärder inom 
jordbrukssektorn ska kunna genomföras i tid?

Vattenrådet menar att det är viktigt att få förståelse hos 
allmänheten för betydelsen och värdet av en inhemsk väl 
fungerade livsmedelsproduktion och av rent vatten. För att i 
förlängningen få allmänheten att vara beredd att betala mer för 
de livsmedel som produceras på svenska åkrar med hänsyn till 
vattnet i landskapet. Vattenrådet har inga andra förslag på 
ytterligare styrmedel på området.



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 2

Jordbruk

Vilka synergier och andra effektiviseringsmöjligheter anser du 
eller din organisation finns inom befintlig finansiering av 
åtgärder inom jordbrukssektorn?

Alla olika stöd (LOVA, LONA, miljöinvesteringsstöd m fl) till 
vattenvårdande åtgärder i jordbrukslandskapet borde 
organiseras inom ramen för en samlad stödform så att 
handläggning och administration kan effektiviseras och likriktas.



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 2

Jordbruk

Frivillighet kontra obligatoriska åtgärder?

När det gäller fysiska åtgärder inom jordbruket menar 
vattenrådet att frivilliga åtgärder, finansierade av 
skattekollektivet, för tillfället är vägen framåt. I den bästa av 
världar hade förorenaren betalar principen kunnat tillämpas, 
men det fungerar sannolikt inte idag om inte exakt samma 
regler införs inom hela EU. Risken är att om det svenska 
jordbruket beläggs med krav på obligatoriska åtgärder, vilket 
medför dyrare produkter, att människor istället för att köpa 
svenskproducerade produkter i än högre utsträckning väljer 
billigare importerade alternativ. 



6. Vattenförvaltning
Vattenmyndighetens remiss – Synpunkter del 2

Jordbruk

Finansiering, vilka möjligheter finns?

Det är utan tvekan så att de medel som finns tillgängliga till fysiska åtgärder 
i jordbrukslandskapet inte är tillräckliga för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Inte heller finns det någon snabb lösning på 
problemet genom t ex kombinerande av olika finansieringsformer eller 
åtgärder som styrs till rätt område eller som hanterar flera problem på 
samma gång. Det är vattenrådets uppfattning att de flesta av de fysiska 
åtgärder som genomförs redan idag görs i rätt områden, d v s områden 
med stora problem och att de hanterar mer än ett miljöproblem. Lösningen 
i denna fråga kan åter vara att öka förståelsen och öka betalningsviljan hos 
allmänheten för värdet av rent vatten och en inhemsk 
livsmedelsproduktion som sker med hänsyn till vattenkvaliteten. Eftersom 
stor del av de utsläpp som sker är s k diffusa utsläpp som är svåra att 
härleda till någon exakt verksamhet är det inte orimligt med någon form av 
vattenreningsskatt för att skydda vattentäkter, sjöar och vattendrag till 
nytta för kommande generationer.



6. Vattenförvaltning
Aktuella samråd/remisser

• Vattenmyndigheternas samråd – yttrande senast 30/4

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030 –
yttrande senast 8/6

• Förslag till havsplan Östersjön – yttrande senast 15/8



7. Vattenvårdsprogram

Syfte och mål 

A. Att nå kvalitetskraven enligt Eus vattendirektiv 
gällande Vombsjön, samt minska annan negativ 
påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig 
aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde. 

B. Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla 
och samordna aktörer i tillrinningsområdet. 

C. Väcka intresse och engagemang för, samt öka 
medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön 
vad gäller dess status idag och i framtiden. 
Målgrupp: Aktörer, organisationer, markägare 
och övrig allmänhet aktiva och närvarande i 
tillrinningsområdet. 

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

Organisation

• Styrelse, Kävlingeåns vattenråd
• Styrgrupp, Fokus Vombsjön

• Arbetsgrupp, Fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

Organisation

• Styrelse, Kävlingeåns vattenråd

• Styrgrupp, Fokus Vombsjön
• Arbetsgrupp Fokus Vombsjön

Ledamöter

• Tomas Quist, ordförande, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun 

• Svante Lönnqvist, Sydvatten AB 

• Hans-Åke Mårtensson, VA SYD

• Kurt Hagenrud, Hörby kommun 

• Solveig Ekström Persson, Lunds kommun 

• Miroslav Han, Eslövs kommun 

• Håkan Lindquist, LRF 

• Lars Bäksted, Övedskloster, markägare 

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

Organisation

• Styrelse, Kävlingeåns vattenråd
• Styrgrupp, Fokus Vombsjön

• Arbetsgrupp, Fokus Vombsjön

Ledamöter 

• Linda Parkefelt, projektledare, Sydvatten AB 

• Anna Olsson, sekreterare, Kävlingeåns vattenråd 

• Anna Helgesson, Lunds kommun 

• ? , Sjöbo kommun 

• ? , Eslövs kommun 

• Håkan Lindquist, LRF 

• Lars Bäksted, Övedskloster, Markägare 

• Carlos Piekkari, Yrkesfisket 

• ?, Sportfisket 

• , adjungerad, Länsstyrelsen Skåne 

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

Kävlingeåns vattenråd

• Personal: Anna Olsson, Jonas 
Johansson

• Konsulter; VVP upphandlad 
konsult, samt vid behov särskild 
upphandling

• Kommunikation

• Nätverk

• Finansiering: 100 tkr för 2018, 
därefter tas beslut vardera år för 
nästkommande år 

Fokus Vombsjön

Resurser

Sydvatten

• Personal: Linda Parkefelt

• Råvattengruppen

• Nätverk

• Finansiering: 300 tkr för 
2018, därefter tas beslut 
vardera år för 
nästkommande år 



7. Vattenvårdsprogram

Arbetsplan

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

Driftsbudget

Fokus Vombsjön



7. Vattenvårdsprogram

LOVA

• Vattenvårdsarbete, ombedda att dra 
tillbaka och söka LONA istället

• Reduktionsfiske Sövdesjön – beviljad, 
kräver Natura 2000-tillstånd

LONA

• Ansökan inskickad vattenvårdsarbete –
sökt 10,8 miljoner

LOVA- och LONA-ansökningar



8. Reparation & underhåll

•Pågående arbete

•Utvärdering av arbete
• Kansliet genomfört arbetet
• Ej tidseffektivt
• 12 våtmarker med högt 

åtgärdsbehov



8. Reparation & underhåll

• Förslag 2018-2021
• Samlat arbete inom 

vattenrådet, kommunal 
finansiering en 
förutsättning

• Löpande inventering av 
VVP konsult

2019-2021



8. Reparation & underhåll

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta:

• Att föreslå för medlemskommunerna att vattenrådet 
fortsätter att hantera reparation och underhåll för 
perioden 2018-2021 

• Att medel äskas från kommunerna enligt ovan, 

• Att vattenrådets kansli, om det bedöms kostnadseffektivt, 
får möjlighet att använda upphandlad konsult för 
genomförandet av reparation och underhåll 



9. Övriga frågor

Styrelsen:
27/9 09.00 Kävlinge
29/11 09.00 Lomma

Stämma och konstituerande 
styrelsesammanträde:

24/5 09.00 Håstad/Lund

Beredningsgrupp:
29/8 08.30 Tomelilla
7/11 08.30 Eslöv

Sammanträdestider 2018



9. Övriga frågor

• 2013 Tre kraftverk i Kävlingeån ålagda att 
söka tillstånd för verksamheten

• Ansökningar inlämnade 2015

• Dom MMD mars 2018

• Avslag ansökan om lagligförklaring av 
befintlig vattenkraftsanläggning

• Lagligförklaring av bro vid en av de aktuella 
fastigheterna

• Domsluten har överklagats av sökande

Kraftverken i Kävlingeån



9. Övriga frågor

• Nuvarande samarbetsavtal sträcker sig t o m 2021

• Så smått börja diskutera eventuellt förnyat samarbete

• Ta fram underlag för diskussionen, göra en förstudie

• Underlaget/förstudien ska innehålla:
- Beskrivning av det arbete som skett under KVVP

- Analysera nutida och framtida finansiering, både kommunal och 
statlig 

- Beskriva nyttan för de enskilda kommunerna med samarbetet

- Föreslå grund för förnyat samarbete och vad det skulle kunna 
omfatta

Samarbete efter 2021



9. Övriga frågor

• Uppdrag med underlaget/förstudien till kansliet och 
Ekologgruppen

• Att samarbeta med Höje å om de generella delarna 

• Att avsätta ca 100 000 tkr från vattenvårdsprogrammet till 
arbetet

Samarbete efter 2021



9. Övriga frågor

• Styrgrupp/arbetsutskott för särskilda 
verksamheter viss delegation

• Förslag:

Delegations- och arbetsordning
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9. Övriga frågor

• Håstad mölla

• Visning av Vatten- och fiskemuseum

• Tömning av fiskfällan

Årsstämma 2018

Publicering av protokoll



Tack för idag!


