
  

 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån  
fredagen den 17 september 2021 
 
Tid: 8.30 – 10.30. 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget och via teams 
 
Närvarande i Tomelilla: Per Håkansson, ordförande, Tomelilla kommun (ordinarie), Peter Boström Tomelilla kommun 
(ersättare), Allan Waktmar Ystads kommun (ersättare), Jan Friheden Sjöbo kommun (ersättare), Mats Arnoldsson 
Simrishamns kommun (ordinarie), Christian Negendanck Högestad & Christinehof (ordinarie), Margareta Nörregård 
Ystads Naturskyddsförening (ordinarie), Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening (ersättare), 
Henrik Uthas Ystads kommun adj tjänsteperson, Andrea Nowag Ystads kommun adj tjänsteperson, Therese Parodi 
åtgärdssamordnare, Tina Bergström Darrell valberedning, Frida Johansson praktikant Ystads kommun 
 
Deltagande via länk: Gunilla Andersson, vice ordförande, Ystads kommun (ordinarie) till och med punkt 9, Simon Lundin 
Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening (ordinarie), Pia Fröjd Sjöbo kommun adj tjänsteperson till och med punkt 6, 
Vibeke Lirås Länsstyrelsen Skåne, Alice Nicolle Länsstyrelsen Skåne. 

   
1. Mötet öppnades 

Per hälsade alla välkomna till vattenrådets första styrelsemöte med fysiskt deltagande på drygt 1 år. 
 

2. Val av justerare 
Hans Fischlein valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen utökades med punkt 6A, information om resultat av elfiske och godkändes därefter. 
 

4. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet från styrelsemötet den 21 maj 2021 mailades till styrelsen den 13 september 2021. 
Beslut: Protokollet lades till handlingarna. 
 

5. Analysresultat samordnad recipientkontroll 
Analysresultaten för maj månad mailades ut den 15 juni och resultaten för juni och juli månad den 2 
september. Eftersom det efter utskicket i september kom in en fråga angående vad skillnaden mellan 
totalfosfor och fosfatfosfor är mailades en begreppslista ut den 13 september. 
Resultaten gicks igenom och lades till handlingarna 
 

6A. Information om resultat av elfiske  
Hans informerade om en färsk rapportering från Anders Eklöv som fiskat vid övningsfältet (Nybrofältet 
norr om Ystad golfbana), Köpingemölla, i Trydeån, i Kullemöllaån, och i Örupsån. Vid övningsfältet och 



  

 
 
 
 
 

vid Köpingemölla var fångsten endast 1/3 av bruklig fångst och det var en slemmig beläggning på stenar 
och block. Vattnet var grumligt. Hans anser att orsaken till detta bör utredas.  
 
Henrik tog på sig att kolla med VA i Ystad om reningsverket i St Herrestad har bräddat eller något har 
hänt med pumpstationerna i området, men det är Ystad-Österlenregionens miljöförbund som har 
tillsynen och bör kontaktas. 
 

6. Förslag nytt provtagningsprogram för samordnad recipientkontroll 2022-2024 
Den 12 juli mailades ett förslag på nytt provtagningsprogram för SRK 2022-24 till styrelsen. I mailet 
fanns även en kostnadsberäkning, motivering till föreslagna förändringar, föregående provtagnings-
program, kravspecifikation från föregående upphandling samt kartor. Frågor har inkommit angående 
pausande av elfiske 2022-2024, kostnader för ändringar av punkterna 6, 7 och 8 i kravspecifikationen, 
varför det inte föreslås färre provtagningar i Nybroån så som det föreslås för Kabusaån och Tygeån, 
varför det inte föreslås bekämpningsmedelsprovtagning för Tygeån, varför provtagning av läkemedel 
föreslås just i punkt 12 samt flytt av provtagningspunkt i Lunnarpsbäcken.  
 
Svar på frågor ovan:  
Elfiske utförs enligt tolkning av SLU:s elfiskeregister av andra aktörer varje år på olika punkter i de tre 
åarna. 
Bedömningen är att det inte innebär ökade kostnader för ändringar av punkterna 6, 7 och 8 i 
kravspecifikationen. 
I Nybroån provtas punkterna 4 (nedströms Spjutstorp) och 8b (Högestad station) redan 6 gånger/år, 
denna frekvens bör inte minskas. Provpunkten 10 ligger nedströms punkten 4 och bedömningen är att 
punkten bör provtas 12 gånger/år för att säkra upp övervakningen. Punkten 18 är en mynningspunkt 
och bör fortsatt provtas 12 gånger/år. Provpunkten 21 (Lunnarpsbäcken) är Österlenmejeriets 
provpunkt och viktig för deras miljöövervakning. Punkt 12 ligger nedströms reningsverket i Tomelilla 
och bör provtas 12 ggr/år. I punkt 20 övervakas vattenkvaliteten i Herrestadsbäcken som bland annat 
kommer från östra industriområdet i Ystad. Viktigt att denna punkt övervakas genom provtagning 12 
ggr/år.  
Runt Nybroån och Kabusaån finns en stor andel jordbruksmark, kring Tygeån är det betydligt mindre 
andel jordbruksmark. Därför föreslås ingen analys av bekämpningsmedel där. 
Läkemedelsprovtagning föreslås i punkt 12 eftersom den ligger nedströms reningsverket i Tomelilla. 
Provtagningspunkten i Lunnarpsbäcken föreslås flyttas eftersom det ofta är låg vattennivå i nuvarande 
punkt, det är då svårt att ta prov vilket gör att resultaten inte alltid är tillförlitliga. 
 
Förslaget i sin helhet samt förväntade kostnader gicks igenom.  
Synpunkt: i kravspecifikationen under punkt 6 hänvisas till pkt 10, det bör vara 9. 

 



  

 
 
 
 
 

Uppdrag: 
Andrea kollar elfiske med SLU så att det fiskas i Nybroåns biflöden på våra provpunkter åtminstone 1 
gång per 3 års period.  
Andrea kollar med Österlenmejeriet om ny provpunkt och kostnad för extra provtagning. 
Andrea kollar med Österlen-VA/Tomelilla kommun om de tar på sig kostnaden för föreslagna 
läkemedelsanalyser 
 
Beslut: Nytt provtagningsprogram antogs.  
Små justeringar kan förekomma beroende på svaren på ovanstående frågor. 

 
7. Granskningsattest för ordförande och åtgärdssamordnare 

Tomelilla kommun, ekonomiavdelningen, är kassaförvaltare. För att vattenrådet ska ha insyn i 
kassaförvaltningen bör Per Håkanson och Therese Parodi ha granskningsattest var för sig. Therese har 
fått granskningsattest. Per har inte åtkomst än. Per återkommer angående detta. 
 

8. Arbets- och delegationsordning 
Therese presenterade arbets- och delegationsordningen som är färdigställd. Arbets- och 
delegationsordningen hade inte mailats ut utan gicks igenom vid mötet. Ledamöterna önskade tid för 
att läsa igenom dokumentet i lugn och ro före beslut om antagande. 
 
Beslut: Beslut om arbets- och delegationsordning tas vid nästa möte den 5 november 2021. 
 
Therese står i startgroparna med att avropa detaljprojektering av Stenbybäcken. Fråga ställdes om det 
kan göras utan antagen arbets- och delegationsordning. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att avrop av detaljprojektering av Stenbybäcken kan genomföras. 
 

9. Återrapportering från åtgärdssamordnaren 
Simrishamns kommun har fått LOVA och LONA för Tommarpsån på flera miljoner. 
Länsstyrelsen har lämnat positivt förhandsbesked om förlängning av Therese tjänst till december 2024. 
2022 finansieras dessutom med 80% istället för 50%. 
Ramavtal med tre konsulter för projektering och entreprenad har upprättats. Det finns en 
prioriteringsordning bland konsulterna där prio 1-konsulten ska tillfrågas först. Kan de inte åta sig 
uppdraget tillfrågas prio 2-konsulten osv. Österlens vattenråd, vattenrådet för NKT samt kommunerna 
Simrishamn, Tomelilla och Ystad kan avropa enligt detta avtal. 
 
Therese har varit hos alla sex kommuner som ingår i de båda vattenråden och presenterat projektet och 
föreslagit ett samarbetsavtal och finansiering. Om finansieringsförslaget godkänns av alla kommuner 
skulle det för NKT:s del innebära att det finns 500 000 kr/år för medfinansiering. 
Länsstyrelsen har upphandlat Naturcentrum AB som stöd åt Therese under 2021. 



  

 
 
 
 
 

Det finns pengar kvar från projektet ”Österlens sköna vattendrag” som kan gå in i projektet ”Vattenvård 
i sydost”. 
 
Beslut: styrelsen godkände att signerad ansökan om förlängning av Therese anställning skickas in till 
Länsstyrelsen. 
 

10. Remiss från Länsstyrelsen om åtgärdsprogram regionala miljömål 2021-2025. 
Länsstyrelsens remiss mailades till styrelsen den 22 juni. Sista svarsdag är den 30 september. Skriftliga 
synpunkter har lämnats till sekreteraren av Simrishamns kommuns ledamöter. 
 
Beslut: Förslaget skickas ut per mail med en veckas svarstid om eventuella ändringar. Därefter fattas per 
capsulam beslut om att skicka in slutligt yttrande. 
 

11. Remiss om biogasanläggning 
Utgår, svarstiden gick ut under semestrarna. Anläggningen planeras vid St Herrestad. Jan berättar att en 
anläggning planeras vid Röddinge. Vattnet släpps inte ut i vattensystemet utan återcirkuleras och 
därmed sker inget påverkan på vattendragen. 
 

12. Datum för besök på alla provpunkter 
Henrik och Andrea skickar ut förslag på två datum som folk får anmäla sig till. Datum där flest kan delta 
blir det datum då besök sker.  
Förslag på datum under mötet var 14, 15 och 22 oktober. Henrik och Andrea fick uppdraget att även 
föreslå ett datum i november. 

 
13. Datum för besök hos ett annat vattenråd 

Therese skickar ut förslag på datum enligt samma procedur som under punkt 12. 
 
14. Övrigt 

Ett avstämningsmöte med Länsstyrelsen hölls den 16 september om deras projekt i sydöstra Skåne. 
Therese redogjorde för dessa projekt. 
 
Ett möte med Tomelilla kommun angående Therese anställning och ansvarsfördelningen mellan 
Tomelilla kommun och vattenrådet har ägt rum och flera frågetecken rätades ut. Therese ska flyttas 
organisatoriskt från samhällsbyggnad till utvecklingsavdelningen. 
 
Förfrågan från YFS angående förekomst av pilträd i Fyledalens naturreservat från Kullemöllaån och 
nedströms. Pilträd trillar ner och dämmer ån. Det går inte att genomföra elfiske på tidigare använda 
punkter utan dessa har behövt flyttas. När träd trillar i ån blir vattenhastigheten mindre, ån växer igen 
och öringen kan inte leka där. Även stensimpan har försvunnit, den behöver sten och block, nu är det 
slam. YFS har haft kontakt med reservatsförvaltare och önskar att vattenrådet stöttar i frågan.  



  

 
 
 
 
 

Alice rekommenderar att även ta kontakt med Lukas Österling på Länsstyrelsen. Therese och Hans tar 
fram förslag på skrivelse till Länsstyrelsen. 
 
”De rinnande vattnens dag” anordnades på Stenshuvud den 12 september. Therese och Jonas var på 
plats och berättade vad som var på gång. Uppslutningen kunde varit bättre men det dök ändå upp ett 
antal intresserade.  
 

15. 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. 
 

16. Mötet avslutas 
Per tackade för engagemanget och avslutade mötet. Nästa möte är fredagen den 5 november 2021 
med start 8.30. Lokalen Äppelkriget i Tomelilla kommunhus är bokad. Det kommer även att vara möjligt 
att delta digitalt. 

 
 
 
________________________  _________________________ 
Per Håkanson, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 
     
 

________________________  
Hans Fischlein, justerare 
 


