
 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån den 22 januari 2021 
 
Tid: 8.30 – 10.30 
 
Deltagande: Per Håkansson, ordförande, Tomelilla kommun (ordinarie), Gunilla Andersson, vice ordförande, 
Ystads kommun (ordinarie), Mats Arnoldsson Simrishamns kommun (ordinarie), Thomas Quist Sjöbo 
kommun (ordinarie), Christian Negendanck Högestad och Christinehof Förvaltnings AB (ordinarie), Lisa 
Kvarnbäck Simrishamns kommun (ersättare), Simon Lundin Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening 
(ordinarie), Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening (ersättare), Margareta Nörregård 
Naturskyddsföreningen Ystad (ersättare). 
 
Deltagande adjungerade tjänstemän: Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun, Pia Fröjd Sjöbo, Maria Adolfsson 
Simrishamns kommun, Henrik Uthas Ystads kommun, Andrea Nowag Ystads kommun, Vibeke Lirås 
Länsstyrelsen Skåne, Alice Nicolle Länsstyrelsen Skåne, Valentina Zülsdorff projektledare Österlens sköna 
vattendrag, Therese Parodi åtgärdssamordnare vattenråden, Jonas Dahl åtgärdssamordnare Simrishamns 
kommun. 

  
1. Mötets öppnande 

Per hälsade alla välkomna till vattenrådets första helt digitala styrelsemöte och första 
styrelsemötet under 2021. Därefter genomfördes ett upprop. 
 

2. Val av två justerare 
Christian Negendanck och Lisa Kvarnbäck valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Punkten 5 om dagvattenhantering, dagvatten- och skyfallsplan utgår med kort varsel på grund 
av privata skäl och återkommer senare under året. I övrigt fastställdes dagordningen. 

 
4. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från den 13 november 2020 skickades ut i samband med kallelsen till dagens 
möte den 15 januari 2021. Inga synpunkter på protokollet framfördes och det lades till 
handlingarna. 

 
5. Punkten utgår. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
6. Samordnad recipientkontroll, SRK 

Analysresultaten för december 2020 mailades till styrelsen och SRK-gruppen den 11 januari 
2021. Resultaten för december samt för hela året både för de fysikaliskt-kemiska analyserna 
och för metaller gicks igenom. 
Diskussion uppkom om hur den insamlade datan används och om och hur åtgärder genomförs. 
Datan är underlag i VISS för bland annat statusklassning men är också underlag för förslag på 
åtgärder. I VISS finns även uppgifter om genomförda åtgärder. I våra vattendrag är det 
övergödning som är ett problem och som huvudorsak anges jordbruket. Åtgärder som 
genomförs är bland annat anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken, skyddszoner, odling av 
fånggrödor, datastyrd gödning. Data över en längre tid visar att det finns en långsam nedgång i 
både kväve och fosfor sett över en 30-årsperiod. 
Det efterfrågas en redovisning av detta i form av grafer. Vibeke har visat sådana grafer på ett 
styrelsemöte men mailar ett antal grafer till Andrea så att de kan biläggas protokollet. 
 

7. Information om förlängning av projekt där bidrag har beviljats av Vattenmyndigheten 
Bidrag med 150 000 kr för utredning av Lunnarpsbäcken, 25 000 kr för studiebesök på 
provpunkterna i SRK samt 25 000 kr för studiebesök hos ett annat vattenråd beviljades av 
Vattenmyndigheten för södra Östersjön i slutet av 2019 och skulle användas under 2020. På 
grund av Coronapandemin har utredningen av Lunnarpsbäcken blivit försenad och 
studiebesöken kunde inte genomföras alls. Vattenrådet har ansökt om förlängning av projekten 
hos Vattenmyndigheten. Vattenmyndigheten har beviljat förlängning av utredningen av 
Lunnarpsbäcken till den 30 juni 2021 och för de båda studiebesöken till den 30 december 2021. 
 

8. Ansökan om medlemskap från Nybroåns fiskevårdsområdesförening 
Nybroåns fiskevårdsområdesförening ansöker om medlemskap i vattenrådet. Fiskevårds-
området sträcker sig från Nybroåns mynning och ca 1 mil uppströms. Föreningens medlemmar 
är de som äger fastigheter med fiskerätt (ca 400 stycken) längs denna sträcka. 
Fiskevårdsområdesföreningen arrenderar ut fisket till Ystadortens fiskevårds- och 
sportfiskeförening för sträckan från mynningen till och med sockerbruksområdet. 
 
Beslut: Styrelsen godkänner ansökan och Nybroåns fiskevårdsområdesförening blir ny medlem 
i vattenrådet. 
 

9. Förberedelse inför stämman 2021 
9a. Förslag verksamhetsberättelse för 2020 
Andrea gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse för 2020. Det fanns inga synpunkter. 

 
Beslut: Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 godkänns för utskick till stämman. 



 

 

 

 
 
 
 
 

9b. Preliminär ekonomisk redovisning vattenrådet för 2020 
Andrea gick igenom den preliminära ekonomiska redovisningen för 2020 för vattenrådets 
verksamhet. Inga revideringar väntas. Det fanns inga synpunkter på redovisningen. 
 
Beslut: Den ekonomiska redovisningen för vattenrådets verksamhet för 2020 godkänns för 
utskick till stämman. 
 
9c. Preliminär ekonomisk redovisning samordnad recipientkontroll, SRK, för 2020 
Andrea gick igenom den preliminära ekonomiska redovisningen för 2020 för den samordnare 
recipientkontrollen. Två fakturor från Synlab är felkonterade på Tomelilla kommun, därför 
väntas kostnaderna bli högre än i den preliminära redovisningen. 
 
Beslut: Den ekonomiska redovisningen för den samordnade recipientkontrollen för 2020 
godkänns i detta stadium och ska revideras efter omföring av fakturor inom Tomelilla 
kommuns ekonomisystem. 
 
9d. Preliminär ekonomisk redovisning 2020 för aktivitet 372 utredning Lunnarpsbäcken, 
aktivitet 373 studiebesök hos annat vattenråd och aktivitet 374 studiebesök på provpunkter 
Andrea gick igenom den preliminära redovisningen för de tre projekten. För utredningen av 
Lunnarpsbäcken har ungefär 1/3 av medlen använts, för de båda studiebesöken finns alla 
medel kvar. 
 
Beslut: Den ekonomiska redovisningen för aktiviteterna 372, 373 och 374 för 2020 godkänns 
för utskick till stämman. 
 
9e. Förslag arbetsplan för 2021 
Förslaget har tagits fram av Thomas, Per och Andrea. Andrea presenterade förslaget. 
 
Förslag från Thomas: lägg till framtagande av avtal med markägare om fördelning av ansvar 
med mera. Dessutom bör det tilläggas att någon ansvarig för uppföljning av projekten måste 
utses.  
Förslag från Valentina: projektet Österlens sköna vattendrag bör inte bara avslutas, det behövs 
en förankring och återkoppling till kommunerna om projektets resultat, det har inte kunnat 
göras på grund av Corona. 
 
Beslut: Arbetsplanen ska utökas med tillägg enligt förslagen. Arbetsplanen godkänns slutligt på 
styrelsemötet den 19 mars 2021 för utskick till stämman. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

9f. Förslag budget vattenrådet för 2021 
Andrea presenterade föreslagen budget för vattenrådets verksamhet för 2021. Förslaget är att 
ta ut samma medlemsavgifter 2021 som det gjordes 2020. 
Diskussion fördes angående att medlemsavgifterna är relativt låga förutom för kommunerna 
och om de kanske borde höjas och också differentieras. Diskussion fördes även angående att 
det föreslås ett underskott, normalt är att man lägger en budget i balans. 
Förslag från Mats: styrelsen jobbar med budgeten fram till nästa möte den 19 mars och ser 
särskilt på om det är möjligt med en differentiering av avgifterna med kommentar till stämman. 
Detta ansågs vara ganska tungrott och Per lade motförslaget att arbetsgruppen som tagit fram 
arbetsplan och budgeten (Per, Thomas och Andrea) ska revidera budgetförslaget för 
vattenrådets verksamhet 2021 utifrån dagens diskussion. 
 
Förslag från Thomas: det behövs även ett förslag för projektfinansiering. Det behövs dock inte 
till stämman utan måste arbetas med hela tiden. 
 
Förslag från Thomas: lägg till Therese i budgetarbetet, budgeten berör hennes arbete. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att Therese ska ingå i arbetsgruppen för budgeten och att reviderat 
budgetförslag för vattenrådet tas fram och kommuniceras via mail av arbetsgruppen inför 
styrelsemötet den 19 mars 2021. 
 
9g. Förslag budget SRK för 2021 
Andrea presenterade föreslagen budget för den samordnade recipientkontrollen för 2021. 
Förslaget är att ta ut samma avgifter 2021 som det gjordes 2020, vilket medför ett överskott. 
Den ingående balansen är ett minus. 
 
Beslut: Den föreslagna budgeten för den samordnade recipientkontrollen godkänns för utskick 
till stämman. 
 
9h. Förslag budget aktivitet 372, 373 och 374 för 2021  
Beslut: Den föreslagna budgeten för aktivitet 372 (utredning Lunnarpsbäcken), aktivitet 373 
(studiebesök hos ett annat vattenråd) och aktivitet 374 (studiebesök på provpunkterna) 
godkänns för utskick till stämman. 
 

10. Återrapportering från åtgärdssamordnarna 
Den chef på Tomelilla kommun som är ansvarig för Therese arbetsmiljö är arbetsbefriad och 
Therese har därför en annan chef för tillfället, vilket påverkar arbetet. Therese och Jonas väntar 
på Länsstyrelsens beslut angående de LOVA- och våtmarksLONA-ansökningar som skickades in i 



 

 

 

 
 
 
 
 

slutet av november 2020. Therese och Jonas håller på att ta fram ett förslag på utskick till alla 
lantbruksfastigheter för att informera om att åtgärdssamordnarna finns och vad de kan hjälpa 
till med. Therese söker pengar från postkodstiftelsen, där man kan söka max 2 miljoner kr, hon 
söker 1 miljon till vardera vattenråd. När det gäller vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån söker hon 500 000 kr för informationsinsatser (film, åvandringar mm) och 500 000 kr 
att användas till medfinansiering i vattenvårdsprojekt. Therese har kontakt med Naturcentrum 
AB som arbetar med ett åtgärdsprogram för Örupsån, programmet är klart eller snart klart. Per 
informerar om att han hade bjudit in Charlotte Lindström från Naturcentrum till dagens möte 
för en redovisning men att hon hade förhinder och frågar om styrelsen vill ha en redovisning på 
nästa möte. Det vill styrelsen. Andrea tar kontakt med Charlotte angående detta. 
 
Maria vill diskutera kring innehåll och omfattning av utskicket till lantbruksfastigheter. Det är 
viktigt att ta hänsyn till vilken arbetsbörda det kan generera. Thomas och Andrea instämmer. 
Maria menar vidare att det möjligen finns vissa områden som det kan skickas ut till i första 
hand och andra som kan vänta istället för att alla lantbruksfastigheter inom de båda 
vattenrådens verksamhetsområde kontaktas. Thomas anför att det finns en antagen plan som 
vattenrådet ska arbeta enligt och det finns inget beslut om att vi inte ska arbeta enligt den 
längre. Pia påpekar att man också bör utgå från positiva feed-back som Valentina har fått och 
den lista på projekt som vi har genom projektet Österlens sköna vattendrag. Simon menar att 
hur mycket respons man får beror på hur utskicket formuleras och Per anser att samordnarna 
måste kunna få jobba självständigt och ta fram egna arbetslistor. 
 
Förslag från Therese: hon och Jonas kallar till ett möte med arbetsgruppen för åtgärds-
samordnarna. Förslaget godkänns. 
Förslag Maria: Thomas adjungeras till arbetsgruppen. Förslaget godkänns. 
 

11. Återrapportering projektet Österlens sköna vattendrag 
Valentina arbetar med slutrapporten och den ekonomiska slutredovisningen, hon har 
avstämning nästa vecka med Leader-kontoret i Ystad och ekonomikontoret i Tomelilla. 
Fullständig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skickas ut därefter. Valentina 
skriver även en sammanfattande populärversion av slutrapporten. Den 19 februari 2021 blir 
det sista referensgruppsmötet, då blir det även möjlighet till frågor och diskussion om 
överlämning med mera. 
 

12. Godkännande att mötesdeltagarnas namn skrivs ut i protokollet och läggs ut på hemsidan 
Beslut: Mötesdeltagarna beslutade att godkänna att deras namn skrivs ut i protokollet och 
läggs ut på hemsidan. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
13. Övrigt

Hans: Karlstad universitet har anställt en doktorand som ska undersöka öringens vandringar 
(smolt och småöringar) i Nybroåsystemet. Förslag är att ån blir referenså för havsöring liksom 
Mörrumsån är för lax. 
Hans har tillsammans med sin bror köpt mark längs Nybroån vid Nedraby och är intresserad av 
åtgärder och ber att Therese kontaktar honom. 

 
Vibeke: det saknas inrapportering till nationell datavärd för äldre mätdata, för vattenkemi 
saknas t ex inrapporterad data mellan 2009 och 2013. Vibeke har rådatafiler. För kiselalger och 
bottenfauna saknas det mycket data. För bottenfauna saknas data från 1982,1984,1986, 
1988,1991, 1994, 1999, 2002, 2003 och 2005. För kiselalger saknas data från 1983,1984, 1985, 
1986,1987, 1988, 1991, 1994, 1998, 2001, 2004 och 2007. Det är bra om dessa data letas upp 
och rapporteras in så snart som möjligt så att de inte går förlorade. 
 
Dessutom saknas årsrapporten för 2008. Den som har ett pappersexemplar får gärna scanna in 
det eller lämna för inscanning. Anmärkning: det finns kanske ingen årsrapport för 2008, det kan 
vara så att det var ett glapp i upphandlingen eftersom det sammanfaller med avvecklandet av 
Nybroåkommittén och bildandet av vattenrådet. 
  
Uppdrag till Therese att lägga in vattenkemidata för 2009 – 2013, Vibeke har rådatafiler. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte är fredagen den 19 mars 2021 kl 8.30-12. Preliminärt är lokalen Äppelkriget på 
Tomelilla kommunhus bokad. 

 
 
Protokollet är bekräftat digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
________________________  _________________________ 
Per Håkanson, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 
     
 
 

________________________ _________________________  
Christian Negendanck, justerare Lisa Kvarnbäck, justerare 
 
 




