
 

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Vegeåns vattenråd 

och Vegeåns Service AB, semidigitalt möte via MS Teams, måndagen 4 

oktober 2021 
Ordinarie namn Representerar Närvaro Tjänstgör 

Charlotte Wachtmeister (ordf.) Dikningsföretagen X X 
Krister Nilsson Dikningsföretagen X X 
Henrik Thott (vice ordf.) Helsingborg X X 
Anders Davidsson Ängelholm X X 
Ulf Cronbring Åstorp X X 
Olle Lundgren Bjuv X X 
Henrik Sjögren Svalöv   
Conny Olsson Industrierna X X 
Lars Törner Areella näringar/markägare X X 
Lars-Olof Kristiansson Sportfiskarna   
Kurt Månsson Naturintresset X X 

 

Ersättare namn Representerar Närvaro Tjänstgör 

Niclas Torle Dikningsföretagen   
Göran Ryden Dikningsföretagen   
Joakim Axelsson Helsingborg   
Thord Kristiansson Ängelholm   
Rolf Lundqvist Åstorp X  
Hans Östring Bjuv   
Mats Hannander Svalöv   
Rudolf Tornerhjelm Industrierna   
Magnus Larsson Areella näringar/markägare   
Sture Eriksson Sportfiskarna   
Thomas Arnström Naturintresset   

 

Adjungerande namn Representerar Närvaro 

Lukas Österling Länsstyrelsen Skåne X 
Sofia Jezek NSVA X 

 

Övriga namn Roll Närvaro 

David Szakal Sekreterare X 
Karin Johansson Kassör X 
Olof Persson Sakkunnig X 
Malin Fredin Revisor  
Verner Paulsson Revisor  



Föredragningslista 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet har denna gång genomförts 

semidigitalt (fysiskt i Ängelholms kommunhus med möjlighet att delta över Teamslänk). 

2. Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Henrik Thott. 

3. Godkännande av föredragningslistan 
Utskickad föredragningslista godkändes. Lades till en punkt för remisser (punkt 5). 

4. Föregående protokoll 

 Styrelsemöte 2021-06-11 

 Arbetsutskott 2021-09-10 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Remisser 
Frågan om hur remisser ska hanteras har lyfts på arbetsutskottet. Styrelsens synpunkter 

sammanfattas nedan: 

 Stora remisser som inkommer – vattenrådet bör ha en samsyn om hur dessa hanteras. 

 Detaljplaner – sakkunnig får i uppgift att bevaka inkomna detaljplaner. I övrigt ska 

beredningsgruppen bevaka relevanta remisser från kommunerna som kan ha bäring på 

avrinningsområdet. 

o Dubbelspåret Ängelholm 

o Kropp - stort arbete där vatten sedan leds genom avrinningsområdet. Frågor som 

diskuterades är: 

 Vad är vattenrådets ansvar? 

 Vilka förhållanden leder detta till? 

 Hur mycket vatten är tänkt att fördröjas? 

6. Rapporter 

 Brunifiering i skånska skogs- och slättvatten 

o Det diskuterades att ha en presentation om brunifieringen och dess inverkan på 

vattnet. Sekreteraren lyfter frågan till Emma Kritzberg på Lunds Universitet om hon 

hade kunnat tänka sig presentera på nästa styrelsemöte (och kanske nästa 

seminarium i mars/april). Det inkom ett förslag att öppna upp mötet för att bjuda in 

fler lyssnare. 

 Läkemedelsrapport och PM om amfibier och föroreningar i dagvattendammar 

o Ytterligare ett ämne för ett sådant seminarium – NSVA har satt igång deras arbete 

kring denna fråga. 

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

2025 

o Sakkunnig skulle hantera remiss efter mötet. 

 Projektbeskrivning – Meandring- och våtmarksanläggning i Kågeröd 

o Lukas Österling (Länsstyrelsen): Initiativ från markägaren i Svalövs kommun samt två 

närliggande fastighetsägare som ställt sig positivt till detta. Svårtillgängligt område 

idag, måste avverka salix i området. Bra projekt för att även tillåta ökade värden för 

https://vegeansvattenrad.files.wordpress.com/2021/08/protokoll-styrelsemote-2021-06-11.pdf
https://vegeansvattenrad.files.wordpress.com/2021/10/protokoll-arbetsutskott-2021-09-10.pdf
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


rekreation. Naturentreprenad SYD AB är upphandlad entreprenör. Privatägda 

marken kommer ha slåtter och har ansökt om kompensation för skötseln av detta. 

7. Inleda arbete med två våtmarker som beviljats LOVA-stöd 
Två våtmarker som ska anläggas nästa år; Haberga 3:26 samt Billesholms gård 1:71; anmälan 

förväntas skickas in under hösten 2021. Anmälan tas fram av Naturentreprenad Syd i samarbete med 

sakkunnig, sekreterare samt Oscar Gustavsson Ekberg från beredningsgruppen/Bjuvskommun. 

Ängelholms ramavtal ska nyttjas för entreprenaderna.  

Avtal mellan vattenrådet och entreprenör Naturentreprenad Syd tas fram av sakkunnig/ordförande. 

Det kommer även att tas fram förslag på avtal mellan vattenrådet och berörda markägare, för skötsel 

etc. kopplat till våtmarkerna. 

8. Övriga frågor 
1) Arbetsutskottsmöten fortsatt digitala, nästkommande möte flyttat till 22 november. 
2) Styrelsemöten – hålls fysiskt med möjlighet att ansluta digitalt. Semidigitalt möte utvärderas 

succesivt. Deltagare från detta styrelsemöte var positivt ställda. 
3) VattenAtlas – förslag på nytt samarbetsavtal 2022-2027 

a) Förslaget ska ha en egen punkt på AU och beslut tas på nästa styrelsemöte. 
b) kommunernas representanter i styrelsen och dess tjänstepersoner i beredningsgruppen ska 

stämma av med respektive kommun att det är möjligt att lämna de efterfrågade uppgifterna 
till VattenAtlas. 

c) NSVA och Ängelholms kommun har redan skickat in sitt material - inget av efterfrågat 
material har krockat med sekretesspunkter. 

4) Fråga om prövningstillstånd – fastigheten Ljungsgård 2:162 Bjuvs kommun 
a) Markägaren har informerat Vegeåns vattenråd - kommunen har fått igenom sin ansökan att 

stänga ner vattentäkten. Läggs till handlingarna. 
5) Digital signatur 

a) Förslag kommer upp på nästkommande AU. Nästkommande utskick (gäller detta protokoll) 
testar sekreteraren att göra en digital signatur via sakkunnig på Sweco. 

6) Humlarp Ausås om ej betalda fakturor - de är fortsatt intresserade att medverka. 
Dikningsföretaget avser att betala de ej betalda fakturorna. 

7) Budgetuppföljning - Kassör gör en dragning av budgetuppföljningen. 
a) Vattenrådsverksamheten – Medlemsavgifterna ligger över budget pga av Hasslarps 

Utvecklings AB som är nya medlemmar dock inväntar vi fortfarande betalning från Humlarp 
Ausås dikningsföretag. LOVA-stödet på 345 tsek är utbetalt.  

b) Kontrollverksamheten - Samverkansbidraget på 40 tsek är utbetalt. Kostnader för 
administration, sammanträden och årsredovisning ligger under budget pga av att vi inte fått 
fakturan från Ängelholms kommun för sekreterartjänsten per 210831. Vi har inte haft några 
kostnader för årsstämma. Kostnader för sakkunnig samt datainsamling och redovisning ligger 
på budget. 

c) Underhållsverksamheten – Fakturerade underhållskostnader(intäkter) och 
underhållskostnader ligger under budget. Dock har vi i början på september fått in faktura 
för ett större underhåll som är utfört. Bekämpning av invasiva arter samt 
informationsverksamheten ligger lite under budget. 

d) Åtgärdsverksamhteten – har ännu inte haft några kostnader. 
8) Invasiva arter 

a) Krister Nilsson har skickat in ett förslag till gruppen för invasiva arter. Det fanns ingen 
begränsning i timersättning; Krister har föreslagit basbeloppet. 

b) Anders Davidsson: Finns fiskevårdsområden som betalar ut ersättning, till och med i samma 
vatten. Anders skickar frågan till berörda fiskeorganisationer. 

c) Karin: Vill minnas att Vegeåns vattenråd fått en förfrågan om fårbete. 



d) Olof: Kajsa Eriksson & Nils Carlsson från Länsstyrelsen bjuds in till första mötestillfället för 
gruppen som behandlar invasiva arter i Vegeåns vattenråd. 

e) Tas upp som eget ärende på AU. 
9) Kommande event 

a) Webbinarier om våtmark – Naturvårdsverket (7 delar, finns tillgängliga i efterhand), sista 
LIVE-presentation är 18 oktober. 

b) Vattenrådens dag i Göteborg, 10 december 2021. 
c) Water-Cogovernance - Att ta vara på lokalt engagemang för bättre vatten genomfördes 

digitalt, 5 oktober 2021. 

9. Kommande seminarium  
För att fånga upp exempelvis dikningsföretagen så vore det optimalt för seminariet om det 

planerades före växtsäsongen, mellan början av februari och slutet av mars. Förslag till tema: 

 Brunifiering 

 Läkemedel i vattendrag och dess påverkan 

10. Nästa möte 
Kommande mötestillfällen är tänkta att hållas på följande vis: 

 Arbetsutskott (med beredningsgruppen) är planerat till måndagen 22 november 2021, kl 09-

11 och är tänkt att det ska hållas digitalt. 

o Arbetsutskottet får i uppgift att ta fram datum för vårens möten samt stämma 2022. 

 Styrelsemöte är planerat till 6 december 2021, kl 09-11 och är tänkt att hållas fysiskt med 

möjlighet att ansluta digitalt. 

11. Mötets avslutande 
Ordförande tackar, önskar alla en trevlig sommar och avslutar mötet. 

Vid tangenterna 2021-10-14:  Justeras     Justeras* 

 

 

David Szakal    Charlotte Wachtmeister   Henrik Thott 

Sekreterare    Ordförande     Vice ordförande 

 

*Protokollet har blivit kontrollerat och godkänt av samtliga justerare men har ej funnits tillfälle att 

signera fysiskt. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/webbinarier-om-vatmark
https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-10-04-vattenradens-dag-i-vasterhavets-distrikt.html
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

