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Protokoll styrelsemöte den 15 september 2022 för vattenrådet för Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån 
 
 
Tid: kl 8.30-10.30 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget 
 
Närvarande: Per Håkanson ordförande, Tomelilla kommun (ordinarie), Gunilla Andersson vice ordförande, 
Ystads kommun (ordinarie), Allan Waktmar, Ystads kommun (ersättare), Margareta Nörregård Ystads 
naturskyddsförening (ordinarie), Christian Negendanck Högestad och Christinehof förvaltnings AB (ordinarie), 
Hans Fischlein Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening (ordinarie), Peter Boström Tomelilla kommun 
(ersättare), Jan Friheden Sjöbo kommun (ersättare), Tina Bergström-Darrell Tomelilla kommun (valberedning). 
Adjungerade tjänstepersoner: Frida Johansson Sjöbo kommun, Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun, Henrik 
Uthas Ystads kommun, Andrea Nowag Ystads kommun, Therese Parodi åtgärdssamordnare vattenråden, Jonas 
Dahl åtgärdssamordnare Simrishamns kommun. 

Digitalt deltagande: Mats Arnoldsson Simrishamns kommun (ordinarie), Martina Svensson Österlenmejeriet 
(ersättare), Alice Nicolle Länsstyrelsen Skåne (adjungerad tjänsteperson). 

 
1. Mötet öppnas 

Per hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Beslut: Hans Fischlein valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Beslut: Dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 15 juni 2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

5. Vattenrådskonferens 5-6 oktober 2022 på Jordberga Gård 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön tillsammans med Tullstorpsåprojektet har bjudit in till en 
vattenrådskonferens. Två personer/vattenråd kan delta utan kostnad. Om fler personer deltar kostar 
det 1 500 kr/person. 
Therese och Per anmälde intresse av att delta. Gunilla och Allan anmäler intresse men kan bara 
delta den 5e. Gunilla och Allan kollar med arrangörerna om det är möjligt att delta delar av 
konferensen och vad det skulle innebära för kostnad. 
 
Beslut: Vattenrådet bekostar eventuella kostnader för Gunilla och Allan för eftermiddagen. 
Anmälan görs själv av deltagarna. 
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6. Protokollförande av per capsulam beslut om yttrande angående dagvattenplan för Ystads 
kommun 
Remissen om dagvattenplan för Ystads kommun diskuterades på mötet den 15 juni 2022. Andrea 
återkom med förslag på yttrande per mail samma dag och det togs beslut per capsulam att skicka in 
föreslaget yttrande. 
Beslut: Yttrande om dagvattenplan för Ystads kommun är härmed protokollfört. 
 

7. Markupplåtelseavtal 
Therese har tagit fram ett nytt förslag på markupplåtelseavtal efter önskemål om revideringar på 
förra styrelsemötet. Det nya förslaget har skickats ut samtidigt med dagordningen den 7 september 
2022.  
Fråga från Länsstyrelsen: I avtalet står att det inte är tillåtet med vattenuttag. Ska det strykas när det 
görs en multifunktionell damm som även ska fungera som bevattningsdamm? Svar ja, men mer 
troligt blir det ett annat avtal för bevattningsdammar. 
 
Beslut: Styrelsen godkänner markupplåtelseavtalet. 
 

8. Analysresultat SRK 
Analysresultaten för den samordnade recipientkontrollen för juli månad mailades ut den 1 
september 2022. Det blev fel i utskicket av provflaskor för provpunkten K1 (Kabusaåns mynning, 
vid cykelbron i Kabusa) till provtagningen i juli, därför saknas resultat för metaller, suspenderat 
material och fosfatfosfor för denna punkt. 
Av analysresultaten framgår att värdena för både Nybroån och Kabusaån ligger under rikt- och 
gränsvärden både när det gäller bekämpningsmedel och läkemedel. För bekämpningsmedel är 
värdena generellt lägre i Nybroån än i Kabusaån. 
Christian efterfrågar information om vilka metoder som har varit framgångsrika och vilka som inte 
har varit när det gäller läckage av växtskyddsmedel till vattendrag.  
Hans efterfrågar samma jämförelse för kväve och fosfor.  
 
Beslut: Andrea kontaktar Länsstyrelsen angående om det finns information om växtskyddsmedel. 
Therese skickar ut en rapport med en jämförelse över Skåne när det gäller kväve och fosfor. 
 

9. Ekonomi 2022 
Vattenrådet har nu bankkonto och bankgiro i Skurups sparbank. Skurups sparbank ingår i 
Sparbanken Skåne. Eva Ahl från Tomelilla kommuns ekonomiavdelning är inskriven som 
administratör av kontot.  
 
Andrea redogjorde för vattenrådets ekonomiska läge till och med den 31 augusti 2022. Fakturorna 
för medlemsavgifter och avgifter för SRK har skickats ut. Vissa fakturor som t ex medlemsavgift till 
Sydkustens vattenvårdsförbund har kommit in. SGS Analytics har fakturerat för drygt 100 000 kr 
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för i år vilket ligger väl inom budget. Även vattenrådsarbetet och vattenvård i sydost ligger inom 
budget. 
Efter slutredovisning av projekten ”Utredning Lunnarpsbäcken, ”Besök hos ett annat vattenråd” 
och ”Besök på alla provpunkter inom SRK” finns det ett överskott på 4 785 kr. Vad ska göras med 
dem?  
Beslut: Pengarna förs över till vattenvård i sydost. 
 

10. Återrapportering från åtgärdssamordnarna 
Therese: 
Blyslangen i Nybroån har följts upp med VA i Ystad. VA-chefen Jerry Carlsson ska undersöka om 
borttagande av blyslangen ryms i driftbudget 2024. Frida föreslår att vattenrådet kontaktar 
tillsynsmyndigheten som har möjlighet att skriva ett föreläggande. Peter önskar en uppföljning av på 
nästa möte. Förslag att Alice och Andrea sätter ihop en skrivelse och skickar till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Beslut: Vattenrådet skickar en skrivelse om blyslangen i Nybroån till tillsynsmyndigheten. 
 
Momsavtalet är underskrivet av alla kommuner så att Tomelilla kommun kan reglera momsen. 
 
Therese sitter numera med i Kävlingeåns vattenråds beredningsgrupp som representant för 
Tomelilla kommun. 
 
Therese och Jonas har skickat ut ett intresseblad för anläggande av våtmarker inom området för 
Österlens vattenråd och Simrishamns kommun. Therese har fått 22 intresseanmälningar och Jonas 
har också fått ett antal. Therese undrar om NKT önskar att hon skickar ut det inom NKT:s område 
också. Beräknad kostnad för utskicket är ca 15 000 kr. Therese skickar ut infobladet för Österlens 
vattenråd. Therese anser att hon har utrymme att ta hand om de förfrågningar som förväntas 
komma in efter ett utskick om intresseanmälan 
Beslut: Intresseblad ska skickas till markägare inom verksamhetsområdet för vattenrådet för 
Nybroån, Kabusaån och Tygeån. 
 
Projekt på gång:  
- ett projekt utanför Bollerup på ca 3,5 ha. Skiss finns framtagen.  
- Inom åtgärdsprogrammet för Stenbybäcken där det togs fram 21 förslag har man hittat fem 

projekt att gå vidare med. Markägarna är intresserade, har fått skisser men inte godkänt slutligen. 
 
Ett beredningsgruppsmöte ska hållas efter styrelsemötet för att diskutera om två projekt som 
Naturcentrum har tackat nej till ska lämnas vidare till Ekologigruppen. 
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Naturcentrum fortsätter med projektet att prioritera bland olika projekt och lämnar information till 
Therese efterhand. Naturcentrum vill gärna komma till vattenrådet för att berätta om hur de jobbar 
när de t ex gör prioriteringar. Beräknad tid ca 1 timme inklusive frågor. 
Beslut: Naturcentrum får gärna komma men tiden sätta till totalt max 45 minuter. 
 
Therese har i september 2022 varit på ett seminiarum om grundvatten som SGU höll i. Therese 
visade olika hemsidor från SGU som kan vara intressanta att gå in på för att se bl a grundvatten-
nivåer i små och stora magasin. Det finns även information om grundvatten och våtmarker. Det 
finns också stöd för att beräkna påverkan av en ny våtmark på grundvattennivån. Bekämpnings-
medel har analyserats i 20 kommunala grundvattenförekomster, i 18 förekom bekämpningmedel. I 
10 förekomster var värdena över rikt-/gränsvärden. Bekämpningsmedel, PFAS, bensen, PAH, 
kadmium, kvicksilver med flera är ämnen som är problem i skånska grundvattenförekomster. 
På seminariet lämnades även information om Landsbygdsprogrammet (LBU) som kommer igång 
igen. Prognosen är att det kommer att finnas ca 80 miljoner till våtmarker med 100% stöd, 
markägaren måste söka stödet. Ca 72 miljoner kommer att vara öronmärkta för bevattningsdammar 
(ej multifunktionella), där är finansieringsgraden 30%.  

 
Jonas: 
Två våtmarker är klara vid Tommarp (Ullspinneriet). Sex eller sju våtmarker ska grävas under 
hösten i Simrishamns och Tomelilla kommun i Tommarpsåns avrinningsområde. 
 

11. Granskningsattest för ordförande 
Det finns ännu ingen granskningsattest för ordföranden men det finns pärmar på Eva Ahls rum 
med allt material som berör vattenråden. Per har tillträde till rummet. Från och med nästa år 
kommer fakturor in till systemet där vattenrådets konto finns och Per kommer att signera 
fakturorna digitalt. 
 

12. Övrigt 
Syrehalterna i punkterna K1 (Kabusaåns mynning) och K10 (Rödkillebäcken) var mycket låga vid 
provtagningen i slutet av juli. Andrea har fått information om att det har varit ett läckage av drank 
från en fodertank ut i Rödkillebäcken. Drank är en restprodukt vid framställning av t ex brännvin. 
Drank är fett- och proteinrikt och därför ett eftertraktat foder till djurbesättningar. 
Tillsynsmyndigheten informerades av verksamheten där läckaget ägde rum och åtgärder vidtogs. 
 
Hans berättar att elfiske har utförts vid Kullamölla (Kullemölleån) och Köpinge mölla. Normala 
förekomster av fisk. 
 
Margareta och Andrea har varit på Hagestads gamla soptipp som ligger nära Tygeån. Då stod vatten 
kring soptippen men det verkade inte läcka in i ån. Soptippen är relativt stor. Tippen är känd hos 
kommunen men avgränsningen är inte dokumenterad.  
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Alice informerar om att en invasiv sötvattensmussla, vandringsmussla även kallad zebramussla, har 
hittats i Saxtorpsdammarna. Vandringsmusslan kan orsaka enorm skada och hon ber 
styrelseledamöterna att hålla ögonen öppna. Man bör heller inte bada i Saxtorpsdammarna för att 
förhindra spridning. Per ber att Alice skickar en bild som kan skickas ut med minnesanteckningarna.  
 

 
 
Här finns mer info: https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/invasiva-frammande-arter/sok-
frammande-arter/fakta/vandrarmussla.html 

 
13. 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. 
 

14. Avslutning av mötet 
Per tackade för engagemanget och avslutade mötet.  
Nästa möte är torsdagen den 24 november 2022 kl 8.30-12 på kommunhuset i Tomelilla, lokal Svea 
hund. Outlook-inbjudan har skickats ut. 

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Per Håkanson, ordförande  Andrea Nowag, sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Hans Fischlein, justerare 




