
  

 
 

 

Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB – Kallelse Arbetsutskott 

Protokoll för arbetsutskottsmöte med Vegeåns vattenråd, fredagen 10 

september 2021 klockan 09:00, digitalt möte via MS Teams 
 

Kallade ledamöter 
och ersättare: 

Organisation: Roll: Närvaro: 

Charlotte Wachtmeister Dikningsföretag Ordförande X 

Krister Nilsson Dikningsföretag Styrelsemedlem X 

Henrik Thott Kommunerna  Vice ordförande X 

Ulf Cronbring Kommunerna  Styrelsemedlem X 

Conny Olsson Industrierna Styrelsemedlem X 

Rudolf Tornerhjelm Industrierna Styrelsemedlem  

 
Övriga kallade: Organisation: Roll: Närvaro: 

Sofia Jezek  NSVA Adjungerad X 

Karin Johansson Ludvig co Kassör X 

Olof Persson  Sweco Sakkunnig X 

David Szakal Ängelholms kommun Sekreterare X 

Niklas Ögren Bjuvs kommun   

Oscar Gustavsson Ekberg Bjuvs kommun  X 

Anna Olsson Helsingborg stad  X 

Balthazar Forsberg Svalövs kommun  X 

Mathias Kopka Svalövs kommun   

Petra Johansson Åstorps kommun  X 

Geraldine Thiere Ängelholms kommun  X 

Maria Thyr Ängelholms kommun  X 

Solveig Ahlbin berg  Ängelholms kommun   

Rose-Marie Stigsdotter Ängelholms kommun   

 
Föredragningslista                

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla medverkande välkomna tillbaka från sommaruppehållet och öppnar 
mötet. 
 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll väljs Henrik Thott. 

 
3. Godkännande av föredragningslista 

Listan godkänns med nedanstående tillägg under punkten övrigt: 

 Krister Nilsson – om Björnloka 

 Maria Thyr – Invasiva arter 

 Petra Johansson – Informationspunkt 

 Balthazar Forsberg – Projektbeskrivning om kombinerad återmeandring och 
svämplan i Kågeröd i Svalövs kommun 

 Charlotte Wachtmeister – Förslag om att nästa styrelsemöte (4 oktober 2021) ska 
vara fysiskt. 

 



  

 
 

 

4. Föregående protokoll 
a. AU 2021-05-05 finns inget att tillägga. 
b. Styrelsemöte 2021-06-11 (saknades i kallelse och dagordning men finns tillgänglig på 

vattenrådets hemsida).  
i. Dikningsföretaget ”Humlarp-Ausås df 1944” har inte betalat 

medlemsavgiften, tas upp som eget ärende på kommande styrelsemöte (4 
oktober 2021).  

 
5. Rapporter 

Inget att presentera. 
 

6. Inleda arbete med två våtmarker som beviljats medel (LOVA-stöd) 
Sakkunnig redogör att det har beviljats LOVA-stöd på 460 000 kr, vilket motsvarar 80% av 
kostnaden för två av de tre åtgärdsobjekt som förprojekteras av Ekologigruppen. Kontakt har 
etablerats mellan sakkunnig och entreprenör. Berörda våtmarker ligger i Bjuvs kommun på 
fastighet ”Haberga 3:26” samt ”Billesholms gård 1:71”. 
 
Sakkunnig har etablerat kontakt med entreprenör enligt tidigare beslut i styrelsen. 
Förhoppningsvis kan arbetet inledas till våren, eller redan till vintern om vädret tillåter detta.  
 
Beredningsgruppen uppmärksammar att anmälan/tillstånd måste göras av markägaren. 
Sakkunnig noterar och tillför att det rör sig om små våtmarker och i detta fall bara handlar 
om en anmälan. Entreprenören kommer att ha kontakt med markägarna. 
 
För fortlöpande arbetet ska sakkunnig boka in ett Teams-möte tillsammans med entreprenör 
för att komma överens om arbetsfördelning. Sekreterare/åtgärdssamordnare från 
Ängelholms kommun medverkar tillsammans med Oscar Gustavsson Ekberg från Bjuvs 
kommun. 
 

7. Övrigt 
Sekreterare drar kort information om nedanstående punkter. Samma information finns att 
läsa via länkarna nedan. 

a. Webbinarier om våtmark – Naturvårdsverket 
b. Vattenrådens dag i Göteborg – OBS datum och plats ändrad! 

i. Länsstyrelsen har med kort varsel beslutat att flytta Vattenrådens dag till en 
fysisk träff i Göteborg i december (9 eller 10 december 2021, Lst återkommer 
om exakt datum framgent). Platsen för eventet är på Scandic Crown Hotell, 
Göteborg. 

c. Brunifiering i skånska skogs- och slättvatten i Skåne (se bifogat material) 
i. Sekreteraren vidarebefordrar mailet innehållande dokumenten till 

deltagarna i dagens arbetsutskott (se kallade i slutet av dokumentet). 
ii. Kort om slutsatserna som dras trots avsaknad av äldre data i södra Skåne: 

1. Att vattenfärgen idag (2013-2018) är mycket hög – i genomsnitt över 
300 mg Pt/L -  i skånska sjöar och vattendrag, som domineras av 
skogsmark i sina avrinningsområden. 

2. Att vattenfärgen idag (2013-2018) är låg till måttlig – i genomsnitt ca 
25 mg Pt/L -  i skånska sjöar och – i genomsnitt ca 60 mg Pt/L - 
vattendrag, som domineras av jordbruksmark i sina 
avrinningsområden. 

3. Att det i princip inte sker någon förändring i vattenfärg över 
kvartseklet från perioden 1989-1994 till perioden 2013-2018  för 

https://vegeansvattenrad.files.wordpress.com/2021/08/protokoll-arbetsutskott-2021-05-05.pdf
https://vegeansvattenrad.files.wordpress.com/2021/08/protokoll-styrelsemote-2021-06-11.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/Varfor-ar-vatmark-sa-viktiga-Kunskapshojande-webbinarier-ska-ge-svar/


  

 
 

 

skånska sjöar och vattendrag, som domineras av jordbruksmark i 
avrinningsområdet. 

4. Att det sker en kraftig ökning i vattenfärg – med i genomsnitt ca 100 
mg Pt/L eller mer - över kvartseklet från perioden 1989-1994 till 
perioden 2013-2018  för skånska sjöar och vattendrag, som 
domineras av skogsmark i avrinningsområdet. 

5. Att vattenfärgen i sjöar och vattendrag i Skåne är tydligt kopplad till 
andelen skogsmark i avrinningsområdet. 

d. Läkemedelsrapport och PM om amfibier och föroreningar i dagvattendammar 
i. Sofia Jezek, NSVA: Reningsverken i Ekeby och Ekebro ligger inom 

vattenrådets avrinningsområde. NSVA startar nu upp ett projekt med IVL 

som går genom samtliga parametrar för att kunna titta på vilken typ av 

rening som ska installeras på vilket reningsverk. 

e. Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2021-2025 

i. Det lyftes en fråga om hur vattenrådet ska hantera remisser framgent. 
Tidigare remisser har hanterats så som nu och sakkunnig har vid relevant 
tillfälle fått i uppdrag att skriva ett yttrande över det som berör vattenrådet 
direkt. Sakkunnig klargör också att ett uppdrag med material av liknande 
magnitud kan ta flera veckor för att inhämta all information och skriva ett 
yttrande. 

ii. Beredningsgruppen anser att om remissen är riktad till vattenrådet så bör 
vattenrådet svara. Emellanåt finns vissa lärdomar att inhämta, även för 
vattenrådet. Ibland räcker det med ett svar om att vattenrådet tagit del av 
remissen och uppmanat sina medlemmar att svara på innehållet. 

iii. Sakkunnig får i uppdrag att ta fram ett svar och skickar till ordförande för 
signatur. Frågan om remisshantering tas upp på nästa styrelsemöte (4 
oktober 2021). 

f. Invasiva arter 
i. Rutinerna för arbetsprocessen med invasiva arter ska ses över.  

1. Ordförande förtydligar att det tidigare fanns muntliga avtal och 

arbetet som gjordes var effektivt men det behövde finnas 

dokumenterat. Sakkunnig instämmer om att det är en balansgång 

om att ha ordning på utfört arbete och faktiskt utföra arbete. 

2. Sakkunnig skapar en arbetsgrupp för frågor som berör invasiva arter. 

Medlemmar som är intresserade ska återkoppla till sakkunnig per 

mail. Förslag tas fram i gruppen och lyfts till nästa styrelsemöte (4 

oktober 2021). 

ii. Kommunekolog och miljöutvecklare på Ängelholms kommun skissar på ett 
Leaderprojekt om att bekämpa invasiva arter i samarbete med närliggande  
organisationer så som Vegeåns vattenråd och grannkommuner. Punkten bör 
lyftas i arbetsgruppen för invasiva arter. 

g. Slutseminarium för Water Co-Goverance 
i. Sekreterare informerar arbetsutskottet om slutseminarium ”Att ta vara på 

lokalt engagemang för bättre vatten”. Anmälan är personlig och görs på 
hemsidan.  

h. Ängelholms kommun söker bidrag till förlängning av kommunala 
åtgärdssamordnaren som även innehar rollen som sekreterare i vattenrådet. 
Kommunen efterfrågade ett ställningstagande från Vegeåns vattenråd. 
Arbetsutskottet tillsammans med ordförande och sakkunnig ställde sig positiva till 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-framtidens-rening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html#h-Regionaltatgardsprogramformiljomalen20212025
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html#h-Regionaltatgardsprogramformiljomalen20212025
https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-09-02-att-ta-vara-pa-lokalt-engagemang-for-battre-vatten---slutseminarium-for-water-co-governance.html?sv.url=12.2b1344c417a75f02ce031b33&state=register#svid12_2b1344c417a75f02ce031b33
https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-09-02-att-ta-vara-pa-lokalt-engagemang-for-battre-vatten---slutseminarium-for-water-co-governance.html?sv.url=12.2b1344c417a75f02ce031b33&state=register#svid12_2b1344c417a75f02ce031b33


  

 
 

 

ansökan. Punkten kommer även lyftas på nästkommande styrelsemöte (4 oktober 
2021). 

i. Petra Johansson, Miljöinspektör Åstorp, informerar - Restaurering av Maglaby kärr 
kommer bli av, arbetet kommer igång under nästa sommar/höst.  

j. Balthazar Forsberg, Miljöstrateg Svalöv, informerar - Kombinerad återmeandring och 
svämplan i Kågeröd i Svalövs kommun - länsstyrelsen som driver projektet. Ligger 
nedströms reningsverket och kan agera som ett extra reningssteg. Kontakta 
Balthazar för att ta del av projektbeskrivning. 

k. Kassör gör en dragning om budgetuppföljningen (se bifogat dokument). 
i. Samverkansbidraget på 40 000 kr har utbetalats och att posterna för 

administration och sammanträden ligger under budget då vi inte har blivit 
fakturerade för detta ännu av Ängelholms kommun. 

ii. Underhållskostnader och Fakturerade underhållskostnader är att vi i början 
på september har fått in en faktura från Humlebäckens dikningsföretag 1943 
på 169 960 kr exklusive moms som kommer att vidarefaktureras till 
dikningsföretaget med 60% och Vegeån står för 40% av fakturan. 

l. Digitala signaturer – det har uppmärksammats från flera håll att det vore smidigt om 
Vegeåns vattenråd kunde använda sig av digitala signaturer. NSVA har ett 
signeringssystem och det har redan undersökts om de kan låna ut till vattenrådet. 
Tyvärr kunde NSVA inte erbjuda en lösning. Sekreterare ser över förslag: 

i. Adobe Sign 
ii. Visma Sign 

iii. Verified 
iv. Small PDF 

 
8. Nästa möte 

Nästa möte är ett styrelsemöte, planerat datum är 4 oktober 2021. Förslaget är att leta efter 
en lokal för att hålla ett fysiskt möte. Sekreteraren undersöker möjligheten att använda 
Ängelholms lokaler. Alternativ ses vara Erikslund eller Strövelstorps bygdegård. 

 
9. Mötets avslutande 
Ordförande tackar medverkande för ett effektivt möte och avslutar mötet för arbetsutskottet 
den 10 september 2021. 

 
2021-09-16 Vid tangenterna:   Justeras*: 

 

_________________________________  _________________________________ 

David Szakal    Charlotte Wachtmeister 

 

Justeras*: 

 

_________________________________ 

Henrik Thott 

*Protokollet har blivit kontrollerat och godkänt av samtliga justerare men på grund av rådande 

pandemi har det ej funnits tillfälle att signera fysiskt. 


