
 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån fredagen 
den 5 november 2021  
 
Tid: kl 8.30 - 11 
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) från punkt 5, Thomas Quist Sjöbo kommun (ordinarie), 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, Jonas Dahl åtgärdssamordnare, Tina 
Bergström Darrell valberedning, Vibeke Lirås Länsstyrelsen Skåne. 
 
Deltagande via länk: Gunilla Andersson, vice ordförande, Ystads kommun (ordinarie), Simon Lundin Kabusa och 
Skönadals fiskevårdsförening (ordinarie), Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun adj tjänsteperson, Maria Adolfsson 
Simrishamns kommun adj tjänsteperson från punkt 5 till och med punkt 9. 

 
1. Mötet öppnades 

Per hälsade alla välkomna till vattenrådets sista styrelsemöte år 2021 och öppnade mötet. 
 

2. Val av justerare 
Peter Boström valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen skickades ut den 29 oktober, en reviderad dagordning skickades ut den 3 november.  
Den reviderade dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet från styrelsemötet den 17 september 2021 mailades till styrelsen den 3 november 2021. 
Beslut: Protokollet lades till handlingarna. 

 
5. Analysresultat SRK 

Analysresultaten för augusti mailades ut den 21 september 2021. Resultaten gicks igenom och 
diskussion fördes kring varför kväve och fosfor fortfarande ligger på höga till extremt höga nivåer vid 
denna årstid och vad som kan göras för att förbättra detta. 
 
Vibeke visade en karta från Länsstyrelsens kommande övergödningsrapport som visade procentuell 
minskning av belastningen i Skåne. Det har minskat mer i västra Skåne än i östra Skåne. Skulle man titta 
på statusklassningen är det i princip tvärtom. Värt att tänka på: det är lättare att minska från höga 
halter än från medelhöga. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Förslag 1: anordna ett seminarium med en genomgång av historik, nuläge och möjliga åtgärder, gärna 
på en vetenskaplig nivå. 
Förslag 2: ökat samarbete mellan vattenråden och vattenvårdsförbunden i (södra) Skåne. 
 

6. Upphandling SRK 2022-24 
Frågan om extra kostnad Österlenmejeriet och reningsverket är ännu inte slutligen avklarade. 
Upphandling planeras ske under november. 
 

7. Ansökan medlemskap Örumsgården Ystad 
Örumsgården ligger mellan Löderup och Hannas. Markerna kring gården avvattnar till Fröslövsån. 
Beslut: Ansökan godkändes. 
 

8. Ansökan medlemskap och SRK Ingelstadgården Tomelilla 
Ingelstadgården ligger i Östra Ingelstad (mellan Smedstorp och Hannas). På gården finns en stor 
produktion av slaktsvin. Markerna avvattnar till Örupsån. 
Beslut: Ansökan godkändes. 
 

9. Granskningsattest för ordförande 
Vid förra mötet i september hade Per ännu inte fått åtkomst för att granska fakturor till vattenrådet. 
Ännu inte klart, ekonomi i Tomelilla tittar vidare på detta. 
 

10. Antagande av arbets- och delegationsordning 
Diskussion fördes kring innehåll och detaljering samt påpekande om vissa nödvändiga redaktionella 
ändringar.  
Beslut: Arbets- och delegationsordningen antogs med påpekade förändringar. 
 
Beslut: Årsvis uppföljning av arbets- och delegationsordning och därefter vidtas nödvändiga 
förändringar. 
 

11. Återrapportering från åtgärdssamordnarna 
Therese berättade att alla sex kommuner i NKT och ÖVR har sagt ja till samarbetsavtalet. NKT kommer 
genom avtalet att ha en budget på 500 000 kr/år under 2021-2023 för projekt. Överblivna medel från 
Österlens sköna vattendrag på 602 555 kr ska gå in i projektbudget för vardera vattenråd, dvs ca 
300 000 kr/vattenråd. Dessutom har NKT beslutat om vissa medel till projekt. Alla dessa medel detta 
kan läggas i en enda budget för en stor LOVA-ansökan 2021 och för tre år framåt. Det innebär att 
medfinansieringen kan vara ca 2 miljoner. Eventuellt läggs en viss del av budgeten på expertishjälp. 
 
I NKT:s område finns 7 specifika projekt som är intressanta och med positivt inställda markägare. 
 
Jonas börjar med avrop hos Naturcentrum nästa vecka. Har 13 projekt på gång redan, fick ett stort 
LOVA beviljat förra året och söker inga nya medel i år. Det kan bli fler än de 13 pågående projekten 
under resans gång. 
 

12. Utlysning av bidrag från Vattenmyndigheten i Kalmar  
Vattenmyndigheten i Kalmar har meddelat att det går att söka bidrag för 2022 för samverkan, 
information och även fysiska åtgärder. Therese föreslår informationsfilm om vattenrådet som kan 



 

 

 

 
 
 
 
 

läggas ut på hemsidan, film om åtgärdssamordnartjänsten, expertishjälp för vattenvårdsarbetet och 
tryck och utskick av en informationsbroschyr till markägare inom NKT. 
 
Förslag: informationsinsats till politiker inför valet 2022. 
 
Diskussion kring den korta framförhållningen från myndigheternas sida när medel utlyses.  
Förslag: Vattenrådet bör ta fram en strategisk arbetsplan fram till 2027. 
 
Beslut: Therese fick uppdraget att söka medel från Vattenmyndigheten för 2022. 

 
13. Studiebesök hos ett annat vattenråd 

Studiebesöket hos Segeåns vattenråd kommer att äga rum den 16 november. Det blir en heldag.  
Minibuss kommer att bokas för samåkning. Segeåns vattenråd har en åtgärdssamordnare och numera 
även en ungdoms-/barnpedagog. Programmet är utskickat.  
 

14. Studiebesök på alla provpunkter 
Studiebesöket kommer att äga rum den 24 november. Start kl 8.30 utanför Tobaksgatan 11 i Ystad. Två 
minibussar är bokade, inga egna bilar bör användas, det finns för lite utrymme för parkering vid de olika 
platserna. Förmiddags- och eftermiddagsfika ute, lunch på golfrestaurangen i Tomelilla. Slut ca 16-16.30 
på Tobaksgatan 11 i Ystad. Kläder efter väder. 
Program skickas ut under vecka 45 då man även kommer att uppmanas att anmäla sig slutgiltigt. 
 

15. Mötesdatum våren 2022 inklusive stämmodatum 
Beslut: styrelsemöte hålls fredagen den 28 januari 2022 kl 8.30 och fredagen den 18 mars 2022 kl 8.30. 
Stämma hålls torsdagen den 19 maj med start kl 9. 
 

16. Arbetsgrupp/arbetsgrupper för förberedelse av dokument till stämman 2022 
Beslut:  Thomas, Per, Christian, Therese och Andrea utsågs att ta fram förslag på budget och 

arbetsplan. 
 Therese och Andrea tar fram förslag på verksamhetsberättelse till januarimötet. 
 

17. Övrigt 
Fokus Vombsjön kommer att ha ett seminarium om vilka åtgärder som har vidtagits. Även paleoekolog 
Anna Boström kommer för att berätta om kunskap man fått om Vombsjöområdet under förhistorisk tid 
utifrån borrkärnor. Seminariet kommer att äga rum på Bjärsjölagård. Thomas skickar inbjudan för info. 
 
Förslag på projekt från Hans: det ligger en slang klädd med bly i Nybroån från Nedraby ner till 
Köpingebro, en sträcka på ca 6 km. Blyet börjar släppa. Ryktesvis är det en tömningsslang från 
vattenverket i Nedraby, men den har ingen funktion idag och ingen vill ta ansvar för den. Vattenrådet 
borde verka för att slangen tas upp. 
 
Margareta: hemsidan ser konstig ut. Andrea tar kontakt med webbmaster. 
 
Fråga: har det kommit reaktioner på Uppdrag gransknings reportage om vattenvårdsarbetet i Sverige, 
bland annat projektet Baldringe vattenrike var med som exempel? Svar: ja, mest positiva reaktioner. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Inom ÖVR finns ett avloppsreningsverk med infiltration där det bräddades i flera år till vattendraget. Det 
fanns en ny infiltrationsbädd men den var inte inkopplad. Therese har kontaktat VA och problemet är 
nu åtgärdat. 
 

18. 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. 
 

19. Avslut av mötet 
Per tackade för engagemanget och avslutade mötet.  
Nästa möte är fredagen den 28 januari 2022 med start kl 8.30. Therese bokar lokal i Tomelilla 
kommunhus. Det kommer även att vara möjligt att delta digitalt. 
 
 

________________________  _________________________ 
Per Håkanson, ordförande   Andrea Nowag, sekreterare 
     
 

________________________  
Peter Boström, justerare 
 




