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Arbetsgrupp Fokus Vombsjön 

Projektbeskrivning 
 

 

 

Namn  

Arbetsgrupp Fokus Vombsjön. 

 

 

Logo 

Tas fram under 2018. 
 

 

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. 

 

 

Arbetsmodell 

Arbetet utförs i projektform, uppdelat i delprojekt efter behov. Aktuella arbetsområden 

identifieras och prioriteras utifrån syfte och mål (se Syfte och mål ovan). Utredningar, 

efterforskningar och förundersökningar utförs vid behov för att få kunskap om optimal 

metod och arbetssätt för respektive aktivitet. Fysiska åtgärder, kunskapshöjande arbete 

samt kommunikation vid behov, prioriteras i arbetet. För konkretisering och tidsaxel över 

aktuella arbetsområden, se bilaga 1 Arbetsplan. Denna bilaga utgör ett ”levande” 

dokument då det justeras löpande. 

 

Intäkter till arbetsgruppens arbete består bland annat av externa medel som sökes för de 

projekt och delprojekt där detta är möjligt (bl. a. LOVA, LONA, Region Skånes 

miljövårdsfond, Landsbygdsprogrammet, HaV, Leader Lundaland) (för information om 

intäkter, se under Resurser). Författandet av ansökningar utförs huvudsakligen av konsult 

upphandlad av Kävlingeåns vattenråd i dialog med arbetsgruppen. 
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Studenter är välkomna att utföra kandidat- och masteruppsatser (examensarbeten) då deras 

utbildning sammanfaller med arbetsgruppens projekt och aktiviteter. Samma gäller 

praktikanter. 

 

Kommunikation 

Kommunikationsarbete utgör en del av arbetsgruppens arbete (punkt B och C, under Syfte 

och mål ovan). Utförs på följande sätt: 

 

Löpande 

1. Kävlingeåns vattenråds hemsida: Plats skapas på vattenrådets hemsida 

(www.kavlingean.se) under fliken ”Vattenvårdsprogram” samt, arbetsgruppens 

namn med logo läggs på vattenrådets startsida i form av en genväg till gruppens 

sida. Där informeras om gruppens arbete, deltagare, nyheter och uppnådda resultat, 

erhållen ny kunskap och planerat framtida arbete. Även grundläggande information 

om Vombsjön och dess tillrinningsområde synliggörs, likaså sjöns status idag (bl. a. 

länk till VISS och VattenAtlas), identifierade utmaningar och problemområden 

idag och för framtiden. Funktion skapas så att besökare till sidan kan anmäla 

intresse att ta del av nyheter vad gäller arbetsgruppens projekt, resultat och 

aktiviteter. Underhåll och löpande uppdatering utförs av Kävlingeåns vattenråd. 

 

2. Informationsmöte: Organiseras en gång per år. Målgrupp: Allmänheten. Med syfte 

att presentera arbetsgruppen och dess arbete, samt möjliggöra utbyte mellan 

gruppen och mötesdeltagarna. Gruppen informerar om utfört arbete under året, 

planerat arbete och inriktning kommande år, uppnådda resultat och erhållen ny 

kunskap. Idéer och synpunkter från mötesdeltagarna mottages av gruppen. 

 

Vid behov 

1. Informationsmöte vid arbetsgruppens bildande: Ett startmöte hålls när gruppen är 

bildad. Målgrupp: Allmänheten, deltagarna på Temadag om Vombsjön (171129) 

bjuds in. Med syfte att sprida kunskap och medvetenhet om gruppen, samt om 

Vombsjön, dess status och utmaningar idag och i framtiden. Här presenteras 

gruppens syfte och mål, deltagare, arbetsmodell och planerat arbete framöver. Idéer 

och synpunkter från mötesdeltagarna mottages av gruppen. 

 

2. Kävlingeåns vattenråds årsstämma: Möjlighet att presentera arbetsgruppen och 

informera om dess arbete och resultat, samt organisera studiebesök. 

 

3. Temadagar: I form av studiebesök, exkursioner, vattenvandringar och liknande. 

Gärna kopplade till pågående projekt/aktiviteter. Målgrupp: Allmänheten. Med 

syfte att sprida kunskap om Vombsjön, dess status och utmaningar idag och i 

framtiden, samt informera om arbetsgruppens arbete, uppnådda resultat och 

planerat arbete framöver.  
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Organisation och struktur 

I Kävlingeåns vattenråds regi med följande struktur: 

 Styrelse, Kävlingeåns vattenråd 

o Styrgrupp, Fokus Vombsjön 

 Arbetsgrupp, Fokus Vombsjön 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen kallas till möte tre till fyra gånger per år. Antalet möten styrs efter behov. 

Sammankallande: Kävlingeåns vattenråd. 

 

Representanter från: 

 Sjöbo kommun 

 Sydvatten AB 

 VA SYD 

 Hörby kommun 

 Lunds kommun 

 Eslövs kommun 

 LRF 

 Markägare 
 

 
Arbetsgrupp 
Sammansättningen i arbetsgruppen motsvarar i stort sammansättningen intressenter i 

tillrinningsområdet. Arbetsgruppen kallas till möte fyra gånger per år. Fler möten kan bli 

aktuellt, vilket styrs efter behov. Sammankallande: Sydvatten. 

 

Representanter från: 

 Sydvatten AB 

 Kävlingeåns vattenråd 

 Lunds kommun 

 Sjöbo kommun 

 Eslövs kommun 

 LRF 

 Markägare 

 Yrkesfisket 

 Sportfisket 

 Länsstyrelsen Skåne (adjungerad) 

 

Övrigt, följande organisationer och aktörer kommer att bjudas in till dialog och utbyte med 

arbetsgruppen vid behov: Intresseföreningar (ex. turism, fågel, natur), 

naturskyddsföreningar, företagare, konsulter, byalag, m flr. 
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Resurser 

Kävlingeåns vattenråd 

- Personal. 

- Konsulter: Upphandlad konsult för Vattenvårdsprogram Kävlingeån, samt 

upphandling av konsult kan ske vid behov för specifikt projekt. 

- Kommunikation: Inom Lunds kommun. 

- Nätverk: Vattenrådets huvudmän och medlemmar, Länsstyrelsen Skåne, HaV, 

SLU, Naturum Skrylle, Naturvårdsverket. 

- Finansiering: Beslut tas om medfinansieringens storlek varje år för nästkommande 

år. Medfinansieringens storlek för en aktivitet/delprojekt tas beslut om för 

respektive aktivitet/delprojekt. 

 

Sydvatten 

- Personal. 

- Råvattengruppen: Diskuterar råvattenkvalitet, däribland Vombsjön. 

- Kommunikation 

- Nätverk: Sydvattens medlemmar, vattenbranschen samt forskare inom densamma, 

akademin i form av universitet och högskolor. 

- Finansiering: Beslut tas om medfinansieringens storlek varje år för nästkommande 

år. 

 

Intäkter och driftsbudget 

Intäkter att täcka kostnaderna för arbetsgruppens aktiviteter kommer från 1. Erhållna 

externa medel, 2. Kävlingeåns vattenråd, samt 3. Sydvatten. Fördelningen av intäkterna 

mellan dessa tre varierar för respektive aktivitet och beror på rådande förutsättningar och 

möjligheter. Beslut om fördelningen av intäkter fattas för respektive aktivitet/delprojekt. 

 


