Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns
fiskevårdsområde FVO 2017

År 2017 startade i osäkerhet kring vad som skall hända med dämmet som vi äger i
Rinnebäck. Under hösten 2016 utfärdade länsstyrelsen föreläggande till oss
angående att vi bedriver vattenverksamhet i Rinnebäck. Grunden för detta är hindra
vattnets framfart, ändra djup, leda bort vatten, dämma upp och begränsa fiskens
rörelseförmåga i vattendragen. För att uppfylla denna lag krävs tillstånd för dämmet.
Ett sådant tillstånd utfärdar Mark och Miljödomstolen i Växjö. Det kan föranleda höga
kostnader att få detta tillstånd om olika intressen har avvikande synpunkter på hur
verksamheten skall bedrivas. Låt oss nu hoppas att vi slipper en långdragen och
kostsam väg till tillståndet. Styrelsen har tagit beslut på att vi ska göra åtgärder kring
dämmet för att uppfylla de krav som miljöbalken syftar på. Motiveringen är att vi vill
att ån ska ha en stor bredd och en inte alltför igenväxt å för våra fiskekortsköpare. Vi
har också tagit hänsyn till de höga kulturhistoriska värden uppströms, berörda
fiskerättsinnehavare samt markägare. Konsekvenser på vad en utrivning får för följd,
kan ni läsa i FVO´s verksamhetsberättelse för 2016.

Årets första styrelsemöte den 11/1 2017
•

Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2017.

•

Det som avhandlades var föreläggandet och de frågor som Länsstyrelsen ville
har upplysningar om angående dämmet. Ordförande gick igenom de förslag
på svar till Länsstyrelsen som utarbetats. Aktuella kartor på området
studerades.

•

Resultatet av ekolodsmätning sträckan Rinnebäck-Krutmöllan redovisades.

•

Det är nu klart att använda app för att köpa fiskekort. Det informerades om
leverans av fiskekort till försäljningsställen. Ett nytt försäljningsställe har
tillkommit - ICA i Lödde centrum.

•

Det togs upp kommande projekt 2017: Upprensning av viltvatten vid Ådalen
och ta bort vandringshinder i bäcken nedströms. Även en upprensning av
området vid Rinnebäck ska utföras. Tillstånd krävs dock för flera av dessa
åtgärder då strandskydd gäller längs ån.

•

Studiebesök för styrelsen och suppleanter skall anordnas till Klingavälsån och
Hemmestorpsmölla som har gjort miljöåtgärder som är intressanta för oss.

Styrelsemöte 21/3
•
•

•

•
•
•
•

Uppskattade kostnader för att få dämmet miljöanpassats enligt
Fiskevårdsteknik i Sverige AB diskuterades.
Lennart Bengtsson redogjorde för mötet i Lund där Förstudien
miljöanpassning Kävlingeån presenterades (finns att hämta på nätet).
Närvarande på mötet var Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd,
representanter för Fiskevårdsteknik i Sverige AB och ordförande för FVO,
förhindrad att närvara var Kävlinge kommun. Förstudien har beställts av
Kävlingeåns vattenråd. Det var ett lärorikt möte och tillfälle för ett utökat
kontaktnät som gynnar FVO.
En dokumentation av Kävlingeån, särskilt sträckan Rinnebäck - Krutmölllan
sommartid ska göras. Detta för att klargöra hur pass igenväxt ån är. Eventuellt
med hjälp av drönare.
Fortsatt planering av lertaget vid Ådalen. Tillstånd från Länsstyrelsen, skriva
projektplan, kostnader, val av entreprenör samt samråd med grannar.
Ekonomin presenterades och diskuterades.
Fisketillsyn - förnya förordnandena. Båtplats för fisketillsyn i Vikhögs hamn.
Beslut att stämman skall hållas 26 april 18.30 Villa Aqvilla Kävlinge.

Fiskestämma 26/4 i Villa Aquila i Kävlinge
Närvarande: styrelsen, suppleanter samt ett 15 tal fiskerättsinnehavare. Inbjuden
föredragshållare Håkan Björklund från Ekologgruppen.
Till ordförande för FVO 2017 valdes Lennart Bengtsson. Styrelsen består således av
följande:
Ordförande: Lennart Bengtsson
Vice. ordförande: Mickael Kjellberg
Kassör: Anne Gamst
Sekreterare: Anders Eklöv
Tillsynsansvarig: Mats Hansson,
Fiskekortsansvarig: adjungerande Stina Pålsson
Övriga i styrelsen: Bengt Bohman, Agne Nilsson
Suppleanter: Hampus Törnell, Börje Jönsson, Karl-Johan Pålsson, Ulf Svensson,
Christer Olsson
Lars Vilhemsson slutar i styrelsen på egen begäran, ersatts av Mickael Kjellberg som
tidigare varit suppleant.
Övriga punkter som avhandlades på stämman kan läsas på FVO´s hemsida.
Efter att ha avnjutit smörgåstårta fick vi ta del av föredragshållare Håkan Björklund
som arbetar på ekologgruppen i Landskrona. De har drivit ett projekt om återställning
av översilningsängar samt lekplatser för gäddor strax innanför mynningen av ån.

Styrelsemöte 12/6
•
•
•

•

•
•
•

•

Beslut att timtaxan för nedlagt arbete till FVO skall vara 200 kr/tim
Arbete som skall utföras skall alltid godkännas av styrelsen.
Studiebesöket 29/5 i Krutmöllan för ledamöterna i Kävlingeåns vattenråd.
Intresset från vattenrådet var lågt, få deltagare. Målet med besöket var att
belysa följderna i Krutmöllan om dämmet tas bort i Rinnebäck.
En arbetsgrupp för frågor kring dämmet i Rinnebäck bildades: Mats Hansson,
Hampus Törnell, Andres Eklöv, Michael Kjellberg, Lennart Bengtsson.
Sammankallande är Lennart Bengtsson.
Glädjande siffror angående försäljningen av fiskekort, en hel del har funnit
appen.
Karl-Johan informerade om att tillstånd inte behövs för att åtgärda lertaget i
Lödde, bara att vi gör en anmälan till Länsstyrelsen.
Mats Hansson informerade om fisketillsynen. En större tillsyn är planerad till
slutet av juni. Hampus Törnell har önskemål att gå kursen som tillsyningsman
som godkänns av styrelsen.
Den årliga fisketuren för styrelsen, suppleanter och våra fiskekortsförsäljare
planerades. Ulf Svensson ansvarar för bokningen.

Styrelsemöte 8/9
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En ny aktuell fiskevårdsplan skall tas fram. Föregående är från år 2000.
Anders Eklöv ansvarar för detta.
Det diskuterades att det behövs en handlingsplan för de åtgärder som är i
behov att genomföras. Exempel på detta är iordningställa fiskeplatser,
bryggor, röjning av vegetation. En arbetsgrupp för detta utsågs: Michael
Kjellberg, Ulf Svensson, Stina Pålsson, Börje Jönsson, Ander Eklöv samt KarlJohan Pålsson. Karl-Johan är sammankallande.
Anders Eklöv redogjorde för provfisket. I år gick det inte att genomföra på
grund av för högt vattenflöde.
En offert för arbetet med Lertaget har inkommit från Naturentreprenad syd, vi
avvaktar fler offerter.
Karl-Johan Pålsson informerade att vi fått klartecken från länsstyrelsen om
åtgärderna vid lertaget. Det behövs dock en beskrivning och en karta på vad
som skall utföras. Ansvar för detta har Anders Eklöv.
Avtal om fördelning av kostnader för fiskräknaren mellan FVO och
länsstyrelsen har gjorts med resultat att dela lika.
Rapport från kassören fiskekortsfärsäljningen ser bra ut.
Stina Pålsson fick ansvar för att nya fiskekort trycks upp med de nya priserna.
Nya rapporter som tas fram, skall läggas på FVO´s hemsidan.
Den 2 oktober kommer vetenskapsjournalist från tidningen Våra fiskevatten på
besök. Lennart Bengtsson och Anders Eklöv deltar för FVO.
Styrelsens och suppleanternas besök till Klingavälsån och Hemmestorpsmölla
är bestämt till söndagen den 17 september ansvarig är Karl Johan Pålsson.
Ansvar för årets Julbord har Michael Kjellberg, Vår målsättning är att det skall
vara i närområdet.

Möte dämmesgruppen 31/10
•
•

•
•

Beslut att ta fram kartor där vi skall presentera vilka åtgärder FVO vill utföra i
Rinnebäck.
De förslag vi arbetar med blir att göra ett omlöp vid den södra sidan. Vidare
har vi förslag på att göra biotopvårdande åtgärder strax nedanför dämmet
samt under och efter gångbron. Även en upprensning av växtlighet och
diverse icke önskvärda material ska göras.
Lämna förslagen till länsstyrelsen på åtgärderna skriftligt och bildmässigt. Där
vi förhoppningsvis kan någon form av förhandsbesked.
Nästa möte blir när länsstyrelsen har svarat.

Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde
Året som var startade väldigt intensivt med stor oro om dämmet. Allt efter som året
gått har det lugnat ner sig. Troligtvis blev trycket på länsstyrelserna för övermäktigt.
Många människor hade synpunkter på statsmakternas tolkning av miljöbanken kap11
och EU direktiv 2000/60. Det har också skrivits mycket om ämnet i massmedia.
Under december månad skickade dämmesgruppen in ett förslag på åtgärder som
förhoppningsvis uppfyller berörda direktiv. Jacob Marktorp handläggare på Fisk och
Vattenvårdsenheten på länsstyrelsen har hört av sig och tyckte det såg bra ut. Enligt
honom skulle länsstyrelsen diskutera detta strax innan jul.
Vi har även för avsikt att dokumentera sträckan Rinnebäck- Krutmöllan med drönare
för att se hur det verkligen ser ut. Detta skulle utföras under hösten, men alltför höga
vattenstånd gjorde att vi får avvakta med detta.
Under tidig vår fick vi förfrågan om vi kunde ta emot två handläggare från
länsstyrelsen i Blekinge som vi accepterade. De var ute efter information om
Krutmöllan, Rinnebäck samt Högsmölla. De arbetar med ett projekt som
Vattenförvaltningen i Skåne har beställt. ”Kulturmiljöinventeringen åtgärd för
framtiden”. Själva arbetets titel är Ett urval vandringshinder i Skåne ll kulturhistorisk
utredning i samarbete Skåne, Blekinge, Kronoberg. Detta arbete ska tryckas under
februari 2018. Författare är Karl-Oskar Erlandsson, Eva Eliasson samt Lars Eriksson.

Projektet Lertaget i Lödde är också något som vi skall prioriteras under 2018. Ett
samrådsmöte ska göras med berörd granne. Vidare ska en lokal entreprenör göra en

kostnadsberäkning på arbetet. FOV har fått in en offert från ett bolag. Vi har fått
klartecken från länsstyrelsen att utföra arbetet. Utförandet av arbetet bör göras under
lågvattenperiod troligen i slutet av augusti eller september. All planering och
beställning av arbeten måste vara klar till juni månad om det skall göras under 2018.
Det är FOV´s förhoppning att Kävlinge kommun kan engagera sig i frågan om
Rinnebäck. Efter flera påtryckningar per mail till kommunens miljöchef, har ingenting
hänt från deras sida.
Master uppsats En flödesanalys för Kävlingeån TVVR 17/5021, blev färdig hösten
2017. Författare är Josefin Tollgren och Julia Walldén, denna finns att hämta på
nätet. Författarna har samarbetat med Fiskevårdsteknink i Sverige AB.
Arbetet är ganska omfattande och kan vara intressant för oss angående dämmet i
Rinnebäck. Det kan vara intressanta föredragshållare vid vår årliga fiskestämma.
Senare delen av hösten kunde vi se en tendens på minskad försäljning av fiskekort.
Troligen beror detta på dåligt väder, höga vattenstånd samt grumligt vatten. Vi får
avvakta våren och se om kortförsäljningen åter tar fart.
All överskott från 2017 års bokslut kommer ordförande att föreslå stämman, att
överföra till 2018 budget. För kommande projekt i fiskevårdsområdet regi.

Ordförande för Kävlinge- och Löddeåns Fiskevårdsområde
Lennart Bengtsson

