
 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
fredagen den 31 januari 2020 
 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget 
 
Närvarande: Per Håkanson Tomelilla kommun (ordinarie), Peter Boström Tomelilla kommun (ersättare), 
Gunilla Andersson Ystads kommun (ordinarie), Thomas Quist Sjöbo kommun (ordinarie), Jan Friheden Sjöbo 
kommun (ersättare), Mats Arnoldsson Simrishamns kommun (ordinarie), Lisa Kvarnbäck Simrishamns 
kommun (ersättare), Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening (ordinarie), Margareta 
Nörregård Naturskyddsföreningen i Ystad (ersättare), Christian Negendanck Högestad och Christinehof 
Förvaltnings AB (ordinarie). 
 
Adjungerade tjänstemän: Maria Adolfsson Simrishamns kommun, Pia Fröjd Sjöbo kommun, Henrik Uthas 
Ystads kommun, Andrea Nowag Ystads kommun, Vibeke Lirås Länsstyrelsen Valentina Zülsdorff 
projektledare Österlens sköna vattendrag. 
 
Särskilt inbjudna: Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB, Charlotte Lindström, Naturcentrum AB. 
 
 
1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Christian Negendanck. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen ändrades enligt följande: 
Ny punkt 13: Verksamhetsberättelse 2019 för vattenrådet. Utkast till verksamhetsberättelse delades ut 
under mötet. 
Ny punkt 14: Inställd extrastämma 
Ny punkt 16: Dag för studiebesök av provpunkter 
Ny punkt 17: Övrigt 
Ny punkt 18: Nästa möte 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
Förtydligande angående punkten 12, ”LOVA-bidrag för en åtgärdssamordnare”: 
Per Håkanson har skrivit under LOVA-ansökan, ansökan är inskickad. Länsstyrelsen har begärt 
komplettering angående slutdatum för LOVA-projektet som var satt till 31 december 2022, 
Länsstyrelsen önskar av administrativa skäl ett slutdatum 31 oktober 2022 eller 2023. Per har varit på 
ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) i Tomelilla kommun och informerat om ansökan.  
 
LOVA-ansökan mailas ut med dagens protokoll. Ansökan från vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån samt Österlens vattenråd till Tomelilla kommun om att driva detta samarbetsprojekt mailas ut 
till alla med dagens protokoll. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
5. Presentation av våtmarksarbetet på Högestad och Christinehof Förvaltnings AB 

Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna och Christian Negendanck 
Tuve presenterade tre våtmarksprojekt som man har arbetat med på Högestad och Christinehof 
Förvaltnings AB. 
• Projekt Sövestad-Bussjö dikning av år 1931.  

31 fastigheter ingår i området. Naturvårdsingenjörerna har hållit utbildningar om dikningsföretag, 
utbildningar om vattenvårdsåtgärder, genomfört vandringar och enskild rådgivning, gjort en 
sammanställning och genomfört ett gemensamt möte. Resultatet blev 7 delprojekt som markägarna 
ville gå vidare med via LBU-stöd. Arbetet startade med omprövning av dikningsföretaget (viss 
projektering krävdes för detta eftersom ett tekniskt underlag krävs för ansökan), därefter 
anmälningsärende vattenverksamhet, projektering, ansökningar om stöd, stödbeslut och därefter 
start på åtgärder. Tidsåtgång från idé till start av åtgärder: 4 år.  
Åtgärder som genomfördes: 
Tvåstegsdiken. Nytta: minskad vattenhastighet, minskad erosion, viss fastläggning av fosfor. Har i 
huvudsak gjorts på sträckor med dåligt fall.  
Sidovåtmarker. Tar emot vatten från dränering och vid höga flöden även vatten från diket. Nytta: 
flödesutjämning, rening av näringsämnen, intressant för grod- och kräldjur. 
Översvämningsvåtmarker. 2 översvämningsvåtmarker anlades i själva fåran ganska högt upp i 
systemet. Nytta: flödesutjämning och rening av näringsämnen. Man har byggt en sedimentfälla 
uppströms, då har man grävt i huvudfåran, i övrigt har man utgått från huvudfåran och släntat ut 
marken runt omkring. 
Våtmarker. 5 våtmarker har anlagts. Sparar vatten och bromsar hastigheten. Nytta: Närings-
retention och intressant för fåglar, grod- o kräldjur. 
För alla åtgärder gäller att uppkomna massor har lagts på åkermark. 

 
• Projekt Baldringe vattenrike 

107 ha, ca 35 ha planerad vattenyta. 10-tal våtmarker som delvis går i varandra. Fyra inom området 
kulverterade dikningsföretag är berörda. Nytta: näringsretention och biologisk mångfald. 
Våtmarkerna skapas dels genom dämning i dikningsföretaget, dels genom grävning. Kräver 
nedläggning av vissa dikningsföretag, omprövning av andra. 

 
• Tullstorpsåprojektet 2.0 

Ett projekt med 5,6 ha vattenyta inom Högestad som drivs inom Tullstorpsåprojektet. 
Avrinningsområde ca 250 ha varav ca 150 ha åker, slutet kulvertsystem, bevattning av ca 100 ha/år 
med behov av 130 000 kbm/år. Projektet ligger på idéstadiet. 

 
Presentationen biläggs protokollet. 
 

6. Slutrapportering ”Uppsökande verksamhet”, Charlotte Lindström, Naturcentrum AB 
Syfte: stimulera vattenvårdsåtgärder i områden med stora behov, bland annat i sydöstra Skåne. 
Inom verksamhetsområdet för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån har 14 olika 
projektområden identifierats, inom sju av dessa områden har markägarkontakter tagits, i fyra områden 
fortsätter kontakterna. I ett område är finansieringen klar, ett område har sökt finansiering, i ett 
område är en ansökan på gång, i ett område är det osäkert om markägaren vill gå vidare. 
 
Presentationen biläggs protokollet. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
7. Remiss natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 

Remissen ska vara besvarad senast 26 februari 2020.  
Beslut: Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp bestående av Per Håkanson, Peter Boström, Lisa 
Kvarnbäck och Andrea Nowag för framtagande av förslag till yttrande. 
 
Övriga i styrelsen får gärna maila in synpunkter till Andrea. Förslag till yttrande kommer att 
kommuniceras med styrelsen innan det skickas in. 
 

8. Preliminär ekonomisk redovisning 2019 för vattenrådet 
Den ekonomiska redovisningen för 2019 för vattenrådet gicks igenom. 
En fråga ställdes angående vattenmyndighetens bidrag. Vattenmyndigheten har lämnat ett bidrag på 
43 000 kr för 2019. Dessa avser 33 000 kr för 2019 och 10 000 kr för 2018, vilket är en eftersläpande 
post. Det ekonomiska året 2018 är stängt för vidare bokföring, därför förs posten på 2019. 
 

9. Preliminär ekonomisk redovisning 2019 för SRK  
Den ekonomiska redovisningen för 2019 för SRK:n gicks igenom.
I samband med detta uppkom diskussion om eventuell ny upphandling för SRK. Det nuvarande avtalet 
löper ut 31/3 2021 med möjlighet till 12 månaders förlängning. En ny upphandling kräver förarbete och 
beslut i olika frågeställningar, t ex om alla provpunkter fortsatt ska provtas, om någon provpunkt ska 
flyttas, om flera provpunkter ska/kan läggas samman till en, om provtagning ska ske mer sällan, om alla 
nuvarande parametrar fortsatt ska analyseras mm. Av vikt är även att kontrollera vilka villkor angående 
provtagning de olika medlemmarna har i sina tillstånd. 
Under diskussionen framkom att dialog bör ske med Ystad-Österlenregionens miljöförbund angående 
analysresultaten.  
Under diskussionen framkom även att en analys av provtagningen i ett 10 års-perspektiv eller 20 års-
perspektiv bör tas fram. I så fall måste ett kostnadsförslag för en sådan rapport begäras. Angående 
denna fråga se även punkt 14. 
Beslut: styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp med tjänstemännen som kärngrupp med en 
utvidgad arbetsgrupp där även SRK-gruppen ingår. Arbetet i arbetsgruppen startar efter studiebesök på 
provpunkterna. 
 

10. Verksamhetsberättelse LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag 
Valentina Zülsdorff gick igenom verksamhetsberättelsen 2019 för LEADER-projektet Österlens sköna 
vattendrag. 
 
Verksamhetsberättelsen biläggs detta protokoll. 
 
I samband med detta presenterades även de planerade aktiviteterna för 2020: 
Naturskolan och folkhögskolan fortsätter med vattentema i sin verksamhet. Dessutom blir det en 
gemensam utställning för Österlens sköna vattendrag med namnet ”Ringar på vattnet”. Utställningen 
invigs med en vernissage den 10 september 2020 på Tomelilla konsthall och utställningen står kvar fram 
till 1 november 2020.  
 
Den 21 mars 2020 är det vatten- och avloppsmässa i Tomelilla Folkets park. Valentina föreslår att 
vattenrådet gör en folder med kort information om vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån med 
kontaktuppgifter. Denna folder kan läggas ut på mässan.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Efter det arrangeras de sista inspirationsmötena och workshops inom projektet med fokus på Trydeån, 
Örupsån och Nybroån. Vandringar planeras längs bland annat Kabusaån och Segesholmsån. Inbjudan 
skickas när datum är fastställt.  

 
Förslag finns från Österlens vattenråd om en gemensam avslutning av LEADER-projektet på 
Gylleboverket fredagen den 28 och lördagen den 29 augusti 2020. 
 
Beslut: NKT vill genomföra en gemensam avslutning med Österlens vattenråd.  
 
Beslut: Ta fram en folder med info om vattenrådet. Detta ska ske inom projektet ”Österlens sköna 
vattendrag”.  
 

11. Preliminär ekonomisk redovisning för LEADER-projektet Österlens sköna vattendrag 
Valentina gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2019. Den skickas ut med dagens protokoll. 
Valentina informerade om en privat donation på 17 000  kr till barn- och ungdomsverksamhet inom 
projektet. Donatorn är väldigt intresserad av läkemedelsrester i vatten och därför ska fokus ligga på det. 
Vibeke påpekade att samarbete kan ske med Länsstyrelsen och Region Skåne som ska ta prov med 
avseende på läkemedel i Skåne under 2020. 

 
12. Godkännande att mötesdeltagarnas namn skrivs ut i protokollet och läggs ut på hemsidan 

Beslut: Mötesdeltagarna godkänner att namnen offentliggörs i dagens styrelseprotokoll. 
 

13. Förslag till verksamhetsberättelse 2019 för vattenrådet 
Förslaget delades ut. 
Beslut: Förslag till verksamhetsberättelse mailas ut och synpunkter mailas till Andrea.  Eventuell 
omarbetning sker därefter och verksamhetsberättelsen skrivs under av alla ordinarie ledamöter på 
nästa styrelsemöte den 27 mars 2020. 

 
14. Inställd extrastämma kl 8.30 den 31 januari 2020 

Före styrelsemötet skulle det ha hållits en extrastämma för beslut om en stadgeändring som främst 
syftar till att vattenrådet i egen regi kan genomföra konkreta åtgärder. Hans Fischlein anmärkte att det 
är problematiskt med medlemmar som inte kommer på stämmor eftersom beslutsmässigheten kan 
påverkas. Denna extrastämma fick ställas in eftersom för få medlemmar hade anmält sig, stämman 
skulle inte bli beslutsmässig. I samband med denna punkt uppstod en diskussion om röstetal och vikten 
av att en stämma blir beslutsmässig.  
Beslut: Stadgegruppen (Per Håkanson, Thomas Quist, Hans Fischlein, Maria Adolfsson, Andrea Nowag) 
ska utreda frågan vidare. Utredningen ska vara klar till nästa styrelsemöte den 27 mars 2020.  
Beslut: Andrea skickar ut Kävlingeåns vattenråds stadgar till hela styrelsen. 
 

15. Dag för studiebesök på alla provpunkter 
Beslut: Studiebesöket ska genomföras fredagen den 8 maj, preliminär tid kl 9-16. 
 

16. Övrigt 
Vibeke Lirås informerar om att långtidsanalyser av provtagningen finns. Hon redogör för detta på nästa 
styrelsemöte. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Hans Fischlein har träffat dikningsföretaget för Örupsån. Resultatet blev att de ska genomföra en 
miljöanpassad rensning och att dikningsföretaget vill titta på restaurering av ån i samarbete med alla 
markägare. 
 
Valentina berättade att det är en grupp från Österrike som kommer på besök till Tomelilla inom 
Erasmus. De ska ha ett möte på Tomelilla kommunhus måndagen den 8 juni och vattenrådet är 
välkomna att delta. 
 
Henrik Uthas informerade om att Ystad kommun har anställt en ny VA-ingenjör, Alexia Lundberg, som 
ska arbeta med skyfall. Alexia bjuds in till nästa styrelsemöte.  

 
17. Nästa möte  

Nästa möte hålls fredagen den 27 mars 2020 kl 8.30 på kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget. 
 
 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Per Håkanson, ordförande  Andrea Nowag, sekreterare 

 
 

_______________________________   
Christian Negendanck, justerare 


