Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns
fiskevårdsområde FVO 2019

År 2019 startade i full rulle. I december månad 2018 lämnades en anmälan till
länsstyrelsen för tillstånd (vattenverksamhet) att anlägga ett omlöp, biotopvårdande
åtgärder kring dämmet i Rinnebäck. Vi har lagt ner mycket arbete för att anmälan
skulle bli så komplett som möjligt. Finansieringen var klar och genomförandet under
sommaren 2019 var också planerad.
Den 15/2 2019 kom information från länsstyrelsen i form av en tjänsteanteckning.
Länsstyrelsen framförde att omlöpet är betrakta som en skyddsåtgärd för
dämningsverksamheten och därmed den negativa inverkan på MKN (konnektivitet
och indämningseffekt) i vattenförekomsten. Att pröva ett omlöp inom ramen för en
anmälan skulle innebära att man delar upp prövningen i flera delar vilket inte
möjliggör helhetssyn i prövningen som miljöbalken syftar till. Alltså kommer de inte
att tillstyrka vår ansökan. De föreslår att vi återkallar ansökan vilket skedde den 25/3
2019.
Vi arbetade senare under året att försöka lagligförklara de åtgärder vi planerat i Mark
o Miljödomstolen.
Den 11/4 skedde invigning av Lertaget i Löddeköpinge. Inbjudna var styrelsen,
reperentanter för Kävlingeåns vattenråd, Kävlinge kommun, sparbanksstiftelsen Färs
o Frosta. Bandklippning och avteckning av informationstavla företogs av Stina
Pålsson.
Året var inte så bra för våra fiskekortköpare, övre delen av området var det mycket
lite vatten, detta fick till följd att växtligheten i ån blev alldeles för stor. Men i slutet av
året kom regnet. Kävlingeån klarade sig förhållandevis bra i motsats till andra
vattendrag.

Årets första styrelsemöte den 30/1 2019
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•

•

•
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Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2019.
Arbetsgruppen Rinnebäck. Anders Eklöv redovisade hur långt planeringen för
åtgärder vid Rinnebäck har kommit. Anmälan om vattenverksamhet, dispens
för strandsskyddet och dispens enligt kulturmiljölagen har skickats in till
Länsstyrelsen.
Arbetsgruppen handlingsplan. Karl-Johan Pålsson informerade hur arbetet har
gått, den nedre delen är klar för bedömning av status och åtgärdsbehov.
Övriga sträckor inväntas för förslag på åtgärdsbehov.
Fiskevårdplan. Anders Eklöv jobbar vidare att ta fram ny fiskevårdsplan.
Lertaget Lödde diskuteras. Invigningen av Lertaget bestämdes till den11/4 kl
18.00. Inbjudan skickas till berörda.
Kassören redovisade det ekonomiska läget. Antalet sålda fiskekort något lägre
2018.
Fisketillsyn - nya förordnanden. Hampus Törnell

•
•
•

Nyheter skall läggas ut på hemsidan
Michael Kjellberg informerade om möte som hölls i Osbyholm angående ett
äldre kvarndämme och fiskpassage.
Bestämdes att stämman ska hållas den 25/4 18.30 på Villa Aquila i Kävlinge.

Styrelsemöte 1/4
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Lertaget Lödde. Inbjudan till invigningen kommer att skickas i veckan till
kommunen, markägare, vattenrådet, sparbankstiftelsen Färs o Frosta
Hemsidan. Anders Eklöv informerade att hemsidan är uppdaterad med
information om provfiske, åtgärder vid Lertaget, inbjudan till invigningen och
kallelse till stämma.
Rinnebäck planering av dämmet. Anders Eklöv redovisade hur långt
planeringen för åtgärder vid Rinnebäck har kommit. Länsstyrelsen har
meddelat att de inte kan behandla anmälan om vattenverksamhet, utan råder
fiskevårdsområdet att göra en ansökan till mark o miljödomstolen för att
genomföra den planerade åtgärden. Dämmesgruppen har varit på ett möte
med Fiskevårdsteknik i Sverige AB som kommer att jobba vidare med en
ansökan. Fiskevårdsteknik kommer att få extra kostnader med en sådan
ansökan och skattar tiden till 80-160 timmar med en kostnad av 1020 kr/tim
exkl moms.
Ekonomin presenterades och diskuterades.
Fisketillsyn Mats Hansson informerade att det kommer att hållas en kurs
under 2019 i Kristianstad. Hampus Törnell och Markus Lundberg har visat
intresse och kommer att anmälas.
Patrik Lund informerade att Kävlinge kommun kommer att skicka in en
anmälan om vattenverksamhet för att ta bort plastöarna som ligger i ån vid
Rinnebäck på den norra sidan.

Fiskestämma 25/4
Närvarande: styrelsen, suppleanter samt ett 15 tal fiskerättsinnehavare.
Till ordförande för FVO 2019 valdes Lennart Bengtsson. Styrelsen består av följande:
Ordförande: Lennart Bengtsson.
Vice ordförande: Mickael Kjellberg.
Kassör: Anne Gamst.
Sekreterare: Anders Eklöv.
Tillsynsansvarig: Mats Hansson,
Kävlinge kommun: adjungerade Patrik Lund
Fiskekortsansvarig: adjungerande Stina Pålsson.
Övriga i styrelsen: Bengt Bohman, Agne Nilsson.
Suppleanter: Hampus Törnell, Börje Jönsson, Karl-Johan Pålsson, Ulf Svensson,
Olof Pålsson.
Övriga punkter som avhandlades på stämman kan läsas på FVO´s hemsida.
Efter att ha avnjutit smörgåstårta höll Torgny Von Wachenfelt ett föredrag om sitt
arbete inom Mark o Miljödomstolen.

Styrelsemöte 2/7
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Viktor Hebrand från fiskevårdsteknik gick igenom samrådsunderlaget för
Rinnebäck inför mötet med länsstyrelsen.
Patrik Lund informerade om arbetet med att ta bort plastöarna
Anne Gamst informerade om fiskekortsförsäljningen. Appen tycks fungera bra.
Fisketillsynen diskuterades, antal kontroller bör öka. Båtplatsen i Vikhög skall
sägas upp och båten istället läggas i ån hos Hampus Törnell.
Lennart Bengtsson informerade om domstolsförhandlingar i Mark och
Miljööverdomstolen ang kraftversproduktion som har genomförts i Lilla Harrie
för de tre kvarnarna Kvarnvik, Bösmöllan och Lilla Harrie valskvarn.
Nya regler för bevattning.
Synpunkter på dammen i Lertaget, utloppet igensatt.
Patrik Lund lyfte frågan om att anlägga en båtbrygga i kommunen.

Styrelsemöte 10/9
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Rinnebäck dämmet lägesrapport: Lennart Bengtsson informerade om det
senaste om dämmet. Det visades en film som filmats med drönare på
sträckan Rinnebäck -Krutmöllan- Lilla Harrie det visar hur är igenväxt ån är på
vissa sträckor. Det skall vara ett samrådsmöte med Länsstyrelsen den 17/9
där Lennart Bengtsson och Patrik Lund kommer att närvara.
Anne Gamst redogjorde för det ekonomiska läget.
Mats Hansson informerade att datum för tillsynsutbildningen blir den 9/10
och16/10 i Kristianstad. Alla måste gå denna kurs, nya regler gäller för tillsyn.
Anders Eklöv informerade att hemsidan är uppdaterad.
Patrik Lund informerade att Kävlinge kommun har fått positivt besked från
Länsstyrelsen att ta bort plastöarna samt vegetation i närområdet kring
plastöarna.
Det diskuterades behovet av rensning i ån, på vissa ställen växer ån igen.
Förslag på plan för åtgärd bör tas fram.

Styrelsemöte 14/10
•

•

Innan mötet öppnades meddelade en styrelseledamot att han varit i kontakt
med Vattendomstolen i Växjö och att han genom sitt engagemang i
densamma kunde anses jävig. Styrelseledamoten föreslog därför att han
skulle entledigas från detta och kommande styrelsemöte där det behandlas
eller diskuteras hur ärendet med Rinnebäcks dämme behandlas. Mötet
beviljade styrelseledamotens önskemål.
Vikctor Hebrand informerade styrelsen om Samrådsmötet med Länsstyrelsen.
Han pratade om hur vi bör gå tillväga för att lagligförklar dämmet som helhet
och därefter få tillstånd för detta. Vi diskuterade även övertagandet av
ägandet för dämmet till Kävlinge och Lunds kommuner. Det beslöts att
avvakta domarna för de tre övriga dämmen och därefter agera.

•

•

Mats Hansson informerade att nästa år har vi endast fyra tillsynsmän på grund
av nya regler som kräver ny utbildning. Mässingsbrickorna ska återlämnas och
ersättas med ett ID-kort.
Det beslöts att årets julbord skall avnjutas inom Kävlinge kommun.

Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde
Den 17/9 var det myndighetssamråd avseende tillståndsansökan för
faunapassage och biotopvårdandåtgärder vid Rinnebäck i Kävlingeån.
Närvarande var: För Länsstyrelsen Jakob Marktorp, Mattias Ekvall från
fiskevårdsteknik, Viktor Hebrand, för Kävlingeåns FVOF
Lennart Bengtsson, för Kävlinge kommuns naturvårdsstrateg Patrik Lund.
Detta möte har kommit till för att veta hur vi i Kävlingeåns FVOF skall gå vidare efter
de synpunkter Länsstyrelsen hade (se första stycket i verksamhetsberättelsen) på
vår anmälan om vattenverksamhet, som drogs tillbaka den 25/3 efter inrådan av
Länsstyrelsen.
De områden som avhandlades:
Undersöknings och avgränsningssamråd.
Prövningsrum.
Bästa möjliga teknik.
Flödesfördelning.
Verksamhetsutövare.
Masshantering och ev. föroreningar.
Samrådskrets.
Blockering av bef. Fiskväg.
Trädrensning och strandskyddsdispenser.
Dike.
Lutningen omlöpet.
Anlockning.
Hävd.
Prövningsram.
Som ordförande för fiskevårdsområdet inser jag att få tillstånd att genomföra de
tankar vi har för området, är inte helt enkla. Men styrelsen har tagit beslut att fortsätta
driva de förslag vi har. Uppdraget till Fiskevårdsteknik ligger fast, för närvarande
arbetar de med ett samrådsmöte med berörda markägare samt övriga inblandade
som kan ha synpunkter på vårt förslag för området. Men det finns ingen anledning att
söka tillstånd innan målet för kvarnarna Kvarnvik, Bösmöllan samt Lilla Harrie
valskvarn är avgjort.

Länsstyrelsen har överklagat delar av domen som Mark o Miljööverdomstolen tog.
Där gavs tillstånd att utvinna energi för det tre kvarnarna. Överklagandet lämnades
till Högsta Domstolen i slutet av november 2019. Prövningstillstånd kommer troligen
att meddelas under sen vår 2020
På många ställen längs ån är det kraftigt Igenväxt, detta har våra fiskkortsköpare
påtalat. Vi bör göra en noggrann inventering där behovet är störst. Det är ingen lätt
uppgift då det kan var svårtillgängligt, men kanske en inventering med drönare kan
hjälpa. Den drönarfilm som spelades in hösten 2019 visar tydligt åns igenväxning på
sträckan Rinnebäck – Lilla Harrie.
Patrik Lund har påtalat behovet av båtbrygga, något att planer i framtiden var det
lämpar sig bäst att anlägga den.

Allt överskott från 2019 års bokslut kommer ordförande att föreslå stämman, att
överföra till 2020 budget. För kommande projekt i fiskevårdsområdet regi.

Ordförande för Kävlinge- och Löddeåns Fiskevårdsområde

Lennart Bengtsson

