
  

 
 
 
 
 
Protokoll styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
 
 
Tid: 24 november 2022 kl 8.30-11.30 
Plats: Kommunhuset i Tomelilla, lokal Svea hund och via teams 
 
Närvarande: Per Håkanson ordförande, Tomelilla kommun (ordinarie) från punkten 5, Gunilla Andersson vice 
ordförande, Ystads kommun (ordinarie), Allan Waktmar, Ystads kommun (ersättare), 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), Lisa Kvarnbäck Simrishamns kommun, 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, Jeanette Qamar Simrishamns kommun. 
Jens Ratcovich, Naturcentrum AB. 
 
Digitalt deltagande: Mats Arnoldsson Simrishamns kommun (ordinarie), Alice Nicolle Länsstyrelsen Skåne 
(adjungerad tjänsteperson). 

 
 

 
1. Mötet öppnas 

Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

2. Val av justerare 
Beslut: Christian Negendanck valdes till justerare. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Förslag: punkt 15 granskningsattest utgår. Ny punkt 15: mötesdatum för våren 2023. 
Beslut: Den ändrade dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 15 september 2022 skickades ut tillsammans med kallelsen till 
dagens möte. Protokollet lades till handlingarna. 
 

5. Restaurering av vattenmiljöer 
Jens Ratcovich Naturcentrum AB berättade om hur Naturcentrum arbetar med restaurering av 
vattenmiljöer. I Sverige finns ungefär 600 000 km naturliga vattendrag och 1 000 000 km grävda 
diken. Endast 40% av vattendragen rinner i naturliga fåror. 50% är mindre än 1 meter breda. 60-
70% av våtmarkerna är hydrologiskt påverkade. 



  

 
 
 
 
 

 
 

6. Återkoppling från vattenrådskonferens 5-6 oktober 2022 på Jordberga Gård, arrangör 
Vattenmyndigheten för södra Östersjön 
Therese och Allan deltog. 
Höje å presenterade sitt arbete och Tullstorpsåprojektet presenterades. Inom Tullstorpsåprojektet 
har det anlagts en visningssträcka med åtgärder dit man kan ta markägare. Vattenmyndigheternas 
nya åtgärdsprogram mot torka och vattenbrist presenterades under konferens.  
Dag 2 ägnades åt fältbesök. Inom Tullstorpsåprojektet finns en skötselgrupp som tar ansvar för att 
sköta våtmarkerna, det ligger inte på den enskilde markägaren. 
 

7. Återkoppling från samverkansdag för vattenråden 16 november 2022, arrangör Länsstyrelsen 
Skåne 
Therese, Per, Gunilla, Henrik och Andrea deltog. Allan lämnade återbud på grund av sjukdom. 
Dagen inleddes med att alla vattenråd/vattendragsförbund presenterade sitt verksamhetsområde 
och hur man jobbar. Therese och Per presenterade NKT. Därefter redogjorde Länsstyrelsen för 
svar på inkomna frågor, som påverkan av vattenuttag över 600 kbm, hantering av massor (avfall 
eller inte), strandskydd vid nyanlagda dammar, synen på bevattningsdammar kontra miljödammar 
med mera. Sammantaget ansåg deltagarna att det en givande dag med mycket nätverkande. 
 

8. Återrapportering från åtgärdssamordnarna 
Tre projekt har gått vidare till Ekologigruppen. Therese planerar ett avrop på 156 800 kr från 
Ekologigruppen för förundersökning av dessa tre projekt. 
Beslut: Styrelsen beslutar att förundersökningarna ska genomföras. 
 
Vattenrådet har mycket LOVA-pengar som framförallt gäller för projekt med näringsrening. 
Therese anser att vattenrådet även bör söka LONA-pengar för att kunna genomföra projekt som 
inte har som främsta syfte att rena vattnet från näring. Det finns pengar från Österlens sköna 
vattendrag och tillförda medel från vattenrådet (se även punkt 11 ekonomi) som kan användas som 
medfinansiering. 
Beslut: Styrelsen beslutar att 300-400 000 kr kan användas som medfinansiering i en LONA-
ansökan. 
 
Jonas berättar att Simrishamns kommun har grävt fem våtmarker, två våtmarksprojekt pågår och två 
ska startas. Totalt omfattar de nio projekten ca 10 ha.  



  

 
 
 
 
 

 
9. Markupplåtelseavtal och policy för bevattningsdammar 

Den 27 oktober mailade Therese ut förslag på policy respektive markupplåtelseavtal för 
bevattningsdammar. Dokumenten är ursprungligen från Kävlingeåns vattenråd och är juridiskt 
prövade. 
Beslut: Styrelsen godkänner markupplåtelseavtalet och antar policyn för bevattningsdammar. 

 
10. Analysresultat SRK 

Analysresultaten för september och oktober kom från konsulten i mitten på november och har inte 
mailats vidare till styrelsen och SRK-gruppen. Detta görs efter styrelsemötet. Resultaten gicks 
igenom och lades till handlingarna. 
 

11. Ekonomi 2022 
Andrea redogjorde för vattenrådets ekonomiska läge till och med den 15 november 2022. 
Vattenförvaltning: 400 000 kr har överförts till vattenvård sydost enligt tidigare styrelsebeslut. 
Medlemsavgifterna är debiterade och betalda. 
Samordnad recipientkontroll (SRK): Årsavgifterna är debiterade och betalda. SGS har hittills 
fakturerat för drygt 150 000 kr. Budgeten för 2022 är 280 000 kr. 
Vattenvård i sydost: Tillskott på 400 000 kr från vattenförvaltningen samt tillskott på drygt  
328 000 kr från avvecklingen av Österlens sköna vattendrag (lika mycket har gått till Österlens 
Vattenråd). Österlens Vattenråd har debiterats 64 500 kr för lön åtgärdssamordnare (andel 10%). 
Debitering till kommunerna av summorna enligt samarbetsavtalet är gjorda. 
 
Tomelilla kommun vill ha olika konto och bankgironummer till vattenförvaltning/SRK respektive 
vattenvård i sydost så detta har inrättats. Från den 1 januari 2023 ska dessa konton användas och 
även Per kommer att kunna attestera. 
 

12. Information om vattenverksamhet (Trafikverket) vid Hagestad mosse 
Andrea informerade om att Trafikverket har lämnat in ett samråd angående vattenverksamhet vid 
Hagestad mosse. Vattenverksamheten sker i samband med anläggande av cykelvägen mellan 
Hammar och Skillinge. Trafikverket vill anlägga en kortare spång, en bro och en tät bank för att 
passera mossen.  
 

13. Information om restaurering av grodvatten vid Kabusaån på Kabusa skjutfält 
Ystads kommun har fått en remiss om restaurering av ett vatten för lökgroda på Kabusa skjutfält 
intill Kabusaån. Kommunen ser positivt på detta projekt.  



  

 
 
 
 
 

 
14. Adjungering av tjänsteperson från Simrishamns kommun 

Simrishamns kommun har bett vattenrådet att adjungera kommunekolog Jeanette Qamar till 
styrelsen. 
Beslut: Jeanette Qamar adjungeras till styrelsen. 
 

15. Mötesdatum för våren 2023. 
Beslut: Styrelsemöten hålls fredagen den 20 januari och fredagen den 17 mars. Styrelsemötena 
börjar klockan 8.30 och hålls på kommunhuset i Tomelilla i lokalen Äppelkriget. 
Stämma hålls torsdagen den 25 maj stämma kl 9-12. Stämman följs av ett konstituerande 
styrelsemöte. Stämman hålls preliminärt i Sjöbo. Eva och Thomas kollar lokal. 

 
16. Övrigt 

Information om blyslangen kommer på nästa möte. Brev med önskemål om tillsyn har inte skickats 
till Ystad-Österlenregionens miljöförbund än. 
 
Samråd om vattenuttag vid Hedvigsdal har kommit in till Ystads kommun. Vattenrådet borde också 
ha fått remissen. Andrea informerar Länsstyrelsen om detta. 
 
Hans informerar om följande från YFS: 1700 öringar har gått upp, generellt är det stor fisk. De 
senaste tre åren har det legat kring 1500 fiskar, vilket är mer än en halvering de senaste 10 åren. 
Mycket lek från Köpinge mölla och neråt men inte så mycket uppströms Köpinge mölla. 
Det är oklart vad som är orsaken. Även i Verkeån och Tommarpsån har det minskat. 
 
Frida informerar om att Kävlingeåns vattenråds beredningsgrupp har haft möte med Länsstyrelsen 
angående recipientkontrollen. Den statusklassning som Länsstyrelsen gör av vattendragen utgår från 
recipientkontrollen. Det måste vattenrådet ha med sig när man sätter eventuella nya provpunkter 
och när man lägger upp nytt provtagningsprogram.  
 

17. 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. 



  

 
 
 
 
 

 
18. Avslutning av mötet 

Per tackade för engagemanget och avslutade mötet.  
Nästa möte är fredagen den 20 januari kl 8.30-12 på kommunhuset i Tomelilla, lokal Äppelkriget.  

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Per Håkanson, ordförande  Andrea Nowag, sekreterare 
 
 
 
__________________________ 
Christian Negendanck, justerare 
 
 

 

 
 
 
 


