
 

 

 

 
 

 
 
Protokoll styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
fredagen den 25 oktober 2019 
 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget 
 
Närvarande: Per Håkanson Tomelilla kommun (ordinarie), Gunilla Andersson Ystads kommun (ordinarie), 
Thomas Quist Sjöbo kommun (ordinarie), Mats Arnoldsson Simrishamns kommun (ordinarie), Lisa Kvarnbäck 
Simrishamns kommun (ersättare), Peter Boström Tomelilla kommun (ersättare), Hans Fischlein Ystadortens 
fiskevårds- och sportfiskeförening (ordinarie), Ingmar Jönsson Naturskyddsföreningen i Tomelilla (ordinarie), 
Margareta Nörregård Naturskyddsföreningen i Ystad (ersättare), Håkan Svensson LRF (ordinarie) 
 
Adjungerade tjänstemän: Maria Adolfsson Simrishamns kommun, Pia Fröjd Sjöbo kommun, Henrik Uthas 
Ystads kommun, Andrea Nowag Ystads kommun, Valentina Zülsdorff projektledare Österlens sköna 
vattendrag, Alice Nicolle Länsstyrelsen. 
 
 
Särskilt inbjuden: Charlotte Lindström, Naturcentrum AB. 
 
 
1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Val av justerare
Till justerare valdes Peter Boström. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen ändrades så att punkt 5. Hemsidan och punkt 6. Presentation av projektet 
”Uppsökande verksamhet” bytte plats.  
Ny punkt 10 om godkännande av offentliggörande av namn i dagens protokoll lades till. 
Ny punkt 11 om offentliga protokoll för projektet ”Österlens sköna vattendrag” lades till. 
Ny punkt 12 om LOVA-bidrag för en åtgärdssamordnare lades till.  
Tidigare punkt 10 Övrigt blev då punkt 13.
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  



 

 

 

 
 

 
 

Fråga om hur det informeras om aktiviteter inom projektet ”Österlens sköna vattendrag”. 
Svar: Information om aktiviteter inom ”Österlens sköna vattendrag” läggs ut på båda 
vattenrådens hemsidor och på Facebook-sidan för ”Österlens sköna vattendrag”. Information 
skickas även till hela referensgruppen och om markägare bör involveras går info ut via LRFs 
kommunikationsenhet. 
Lisa Kvarnbäck tipsade om att även gå ut med information via Hushållningssällskapet, alla 
markägare är inte med i LRF. 
 
Fråga om samarbete med Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingick i projektbeskrivningen. 
Svar: nej, det ingick inte i projektbeskrivningen men under inspirationsmötena kom frågor om 
gödsel och avlopp upp. Dessa frågor skickades vidare till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
I samband med detta kom idén upp om att göra en gemensam informationsinsats kring dessa 
frågor. 
Angående gödsel och avlopp hålls ett möte den 21 mars 2020, en lördag. Eftersom det är en 
stor och viktig fråga ska mötet vara öppet för alla intresserade. 
 
Fråga om ”Österlens sköna vattendrag” är medlem i Samverkan Hanöbukten. 
Svar: det pågår ett utbyte av information med Samverkan Hanöbukten. ”Österlens sköna 
vattendrag”  är inte medlem i Samverkan Hanöbukten. 
 
Fråga om den planerade filminspelningen ”Från källa till hav” är en del av projektet ”Österlens 
sköna vattendrag”. 
Svar: Tomelilla kommun, Ystads kommun och naturskolan Marietorp fick ett stipendium för att 
finansiera filmen. Valentina lägger inte arbetstid på detta utan har bara tagit emot stipendiet. 
Upphandling av en konsult som ska göra arbetet pågår. 
 
Per Håkanson fick i uppdrag att ta kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
angående uppförande av en gödselbrunn nära Nybroån och varför vattenrådet inte hade fått 
någon remiss om detta.  
Svar: Det aktuella jordbruksföretaget är en B-anläggning som ligger under Länsstyrelsens 
prövnings- och tillsynsansvar, Ystad-Österlenregionens miljöförbund är inte inblandat. 
Vattenrådet är inte remissinstans för B-anläggningar.  
Kommentar från Charlotte Lindström: tidigare kom remisserna via Tomelilla kommuns diarium, 
vattenrådet bör kontakta miljöprövningsenheten och miljöprövningsdelegationen på 
Länsstyrelsen för att meddela att det är en annan remissadress nu sedan sekreterarskapet 
skiftade från Tomelilla kommun till Ystads kommun. 



 

 

 

 
 

 
 

 
Avtal med webbmaster Richard Nilsson. 
Andrea har haft kontakt för att höra om Richard har avtal med något annat vattenråd som han 
sköter hemsidan åt. Det har han inte. Andrea fortsätter arbetet med att ta fram ett underlag 
för ett avtal med Richard. 

 
5. Presentation av projektet ”Uppsökande verksamhet”, Naturcentrum AB, Charlotte Lindström 

(pdf av presentationen bifogas). 
Naturcentrum har på kontoret med hjälp av kartor och olika rapporter tagit fram 15-20 objekt 
som har bedömts vara intressanta, nu tas kontakt med markägarna. För varje objekt börjar 
man med den störste markägaren.  
Det finns bland annat ett möjligt projekt i Örupsån där det finns två stora markägare där den 
ena är intresserad medan den andre är mer avvaktande. 
För Onslunda är en förstudie startad. Ett av markägarnas krav är att dikningsföretaget 
uppströms inte får påverkas. Naturcentrum har haft möte med markägarna och visat olika 
modelleringar. Naturcentrum har gjort en förhandsanmälan till Länsstyrelsen ifall markägarna 
vill gå vidare. 
 
Miljöanpassad rensning är ett annat projekt. Det finns kontakt med ett dikningsföretag i 
Tommarpsån angående detta. 
 
För Stenbybäcken har Naturcentrum ett uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram inom ett 
LOVA-projekt. Det finns ett antal förslag på åtgärder, ett möte med sportfiskarna är planerat 
och även vattenrådet bör kopplas in. Kommunen har dagvattenproblem i området. 
Projektet ska slutrapporteras 1 december 2020.  
 
På en fråga om dansk vattenförvaltning gav Charlotte om en kort beskrivning: 
Vattendragsförvaltningen i Danmark är omfattande och komplex. Syftet med Vattendragslagen 
är att säkra avvattningen av marken med stor hänsyn till natur- och miljömässiga krav. Lagens 
syfte är att skapa balans mellan många intressen knutna till vattendragen tex jordbruks-
intressen, natur och miljövärden, fiske, rekreation och kulturhistoria. De offentliga vatten-
dragen förvaltas enligt underhållsplaner som fastställs av en vattenmyndighet, ofta 
kommunen. I underhållsplanerna ska hänsyn tas till alla intressen och värden i vattendraget. 
Det finns olika typer av underhållsplaner beroende på hur avrinningsområdet ser ut. När en 
underhållsplan är fastställd sköts vattendraget efter denna tills det är tid att revidera planen. 
Kommunerna har ofta anställda åmän som sköter vattendragen enligt underhållsplanerna. 



 

 

 

 
 

 
 

 
6. Hemsidan

Det går fortfarande att komma in på den gamla hemsidan, denna bör tas bort.  
Beslut: ta bort den gamla hemsidan. Andrea tar kontakt med Richard angående detta. 
 
Förslag från Henrik: Vattenrådets hemsida behöver kompletteras med uppdaterad info om 
LEADER-projektet för att nå ut till en bredare allmänhet. Idag lägger Valentina ut all info på 
Facebook. Valentina svarade att webmaster Rikard Nilsson inte kan använda sig av materialet 
på Facebook då det är kopplat till Valentinas privata Facebook-konto. Henrik föreslog då att 
Vattenrådet borde ha ett eget Facebook-konto.  Kävlingeåns vattenråd har ett eget Facebbok-
sida. 
Beslut: Andrea tar kontakt med Kävlingeåns vattenråd för att ta reda på hur de har löst det 
utan att någon behöver ha ett privat Facebook-konto. 
 

7. Ansökan till Vattenmyndigheten södra Östersjön för utredning av Lunnarpsbäcken 
Beslut: Styrelsen beslutade att Andrea ska anges som kontaktperson för ansökan och att den 
ska skickas in enligt förslag. 
 

8. Ansökan till Vattenmyndigheten för att göra ett studiebesök vid alla provtagningspunkter samt 
vissa delsträckor däremellan 
Beslut: Styrelsen beslutade att Andrea ska anges som kontaktperson för ansökan och att den 
ska skickas in enligt förslag. 
 

9. Ansökan till Vattenmyndigheten för att göra ett studiebesök hos ett annat vattenråd som 
driver projekt 
Beslut: Styrelsen beslutade att Andrea ska anges som kontaktperson för ansökan och att den 
ska skickas in enligt förslag. 

 
10. Godkännande av offentliggörande av namn i dagens protokoll 

Beslut: Alla godkänner att namnen offentliggörs i dagens styrelseprotokoll. 
 

11. Offentliga protokoll för projektet ”Österlens sköna vattendrag” 
På styrelsemötet den 23 augusti 2019 fattade styrelsen för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 
och Tygeån beslut om att protokoll från styrgrupps- och referensgruppsmöten i projektet 
”Österlens sköna vattendrag” skulle läggas ut på hemsidan för vattenrådet för Nybroån, 



 

 

 

 
 

 
 

Kabusaån och Tygeån. Eftersom projektet är ett samarbetsprojekt med Österlens vattenråd 
krävs att ett liknande beslut tas där innan protokoll kan läggas ut. 
Beslut: Andrea: skicka frågan om att lägga ut styrgrupps- och referensgruppsprotokoll 
offentligt på nätet till Österlens vattenråd. 

 
12. LOVA-bidrag för en åtgärdssamordnare 

Just nu finns det möjlighet att få LOVA-bidrag med 80% för en åtgärdssamordnare. 
Beslut: styrelsen ger Valentina Zülsdorff och Ingrid Järnefelt i uppdrag att söka LOVA-bidrag för 
en åtgärdssamordnare för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån alternativt att söka 
bidrag för en gemensam åtgärdssamordnare för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån vattenråden och Österlens vattenråd om Österlens vattenråd godkänner detta. 
Andrea Nowag får i uppdrag att ta kontakt med Österlens vattenråd angående detta. 

 
13. Övrigt 

Andrea berättade att planerna på en våtmark intill Nybroån vid Vigavägen i Köpingebro har 
stoppats upp på grund av att en fastighetsägare nedströms kräver garantier från kommunen 
att hans mark aldrig översvämmas eller undermineras efter att våtmarken är färdigställd. 
Sådana garantier kan inte lämnas, kommunen råder inte över naturens krafter. Dessutom har 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet begärt ett kulturmiljösamråd för att utreda om det krävs en 
arkeologisk utredning. Krävs detta kommer projektet att läggas ner eftersom det inte finns 
budget för en sådan utredning. 
 
Ingmar informerar om att en föreläsning om sälar kommer att hållas på Ystads bibliotek kl 19 
den 12 november 2019. 

 
14. Nästa möte är fredagen den 31 januari 2020 i Tomelilla kl 8.30-12. 

 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Per Håkanson, ordförande  Andrea Nowag, sekreterare 
 

 
 

_______________________________   
Peter Boström, justerare 


