Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde 2016
År 2016 startade i motgång då vår ständiga ordförande, Lars Pålsson, avled efter en tids
sjukdom. Lennart Bengtsson, som varit ständig viceordförande sedan början av 1990
talet i FVO fick ta över.
Årets första uppgift blev att samla styrelsen för att förbereda fiskevårdsområdet
(FVO) för 2016, detta skedde den 31 mars. De ämnen som avhandlades på mötet var
hur vi går vidare, arbetsfördelningen i styrelsen, leverans av fiskekort, genomgång av
bokslutet för år 2015, lägesrapport från fisket, förutsättning att arrendera ådalen av
byalaget i Lödde samt datum för stämman.
Arbetsfördelningen i styrelsen skjuts upp till mötet efter stämman. Stina Pålsson sköter
leveranserna av fiskekorten till inköpsställen. Anne Gamst sköter den löpande
bokföringen. Lars Wilhelmsson skriver arrendeavtalet samt Anders Eklöv som står för
det löpande som handlar om fisket.
Stämman 28 april på Villa Aqvila Kävlinge.
Närvarande: styrelsen, suppleanter samt ett 15 tal av fiskerättsinnehavare samt
föredragshållare Lukas Österling.
Till ordförande för FVO för år 2016 valdes Lennart Bengtsson. Styrelsen består således
av följande: ordf. Lennart Bengtsson, vice ordf. Lars Wilhelmsson, kassör Anne Gamst,
sekreterare Anders Eklöv, Mats Hansson, Bengt Bohman, Agne Nilsson samt
adjungerande Stina Pålsson. Suppleanter: Hampus Törnell, Michael Kjellberg, Börje
Jönsson, Christer Olsson, Erik Åkesson, Karl-Johan Pålsson samt Ulf Svensson.
Övriga punkter som avhandlades på stämman kan läsas på FVO hemsida.
Efter att ha avnjutit smörgåstårta fick vi ta del av föredragshållare Lukas Österling som
talade om EU-direktivet 2000/60. Direktivet syftar till att skydda och förbättra EU:s alla
vatten. Även vilka regler som gäller för vattenverksamhet i miljöbalken 11kap, 3 §.
Detta är av intresse för FVO som är ägare till dämmet i Rinnebäck.
Styrelsmöte 28/4 efter stämman:
Arbetsfördelning styrelsen
Lennart B övergripande kontakt med myndigheter och kommunen samt ordna
styrelsemöten.
Lars W juridiska frågor, samt skriva avtal.
Anne G sköter bokföring, betalning samt fakturering.
Mats H fisketillsynen.
Anders Eklöv sakkunnig i fiskefrågor, administrerar hemsidan samt kontakter med
myndigheter.
Agne N praktiska uppgifter.
Bengt B kontakter med Kävlinge kommun.
Adjungerande Stina P fiskekort samt kontakter med Lantmäteriet.
Engagerade suppleanter
Karl-Johan P vår kontakt på länsstyrelsen, ordnar studiebesök, kunnig i djur och natur.
Christer O vet allt som händer från Lödde till sundet.

Hampus T ställer alltid upp om något behöver göras.
Ulf S kan allt om fiske, har även utfört djuplodning av åns botten.
Michael K kan mycket om ån kring Krutmöllan även kulturhistoriskt.
Mötet beslutade:
Firmatecknare Lennart B, Lars W
Tecknade för föreningens bankkonto Anne G
Att FVO skall närvara vid fiskets dag vid Måsängen tillsammans med Kävlingeåns
vattenråd.
Styrelsemöte 16/5
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Kävlinge årsdag utvärdering, mindre folk än vi väntat, i övrigt bra.
Länsstyrelsen och Kävlingeåns vattenråd Anders E redogjorde att Länsstyrelsen
utreder de äldre dämmen som finns i Kävlingeån.
Fiskerättsinnehavare. Stina P redogjorde om arbetet att ta fram en aktuell lista
om fiskerättägare digitalt. Lantmäteriet skall sluta att handlägga detta i
fortsättningen.
Rapport från kassören, inga större förändringar sedan stämman.
Fisketillgänglighet och Fiskeplatser. Anders E varit i kontakt med kommunen om
fiskeplatser ska iordningställas längs ån i Kävlinge på norra sidan. Sly och
vegetation tas bort.
Leverans av fiskekort Stina P kör ut och lämnar.
App fiskekort, detta skall vi undersöka förutsättningarna för under 2016
Projekt 2016: Ådalen diskuterades. Rensning samt att bygga bort hinder vid
trumman.
Utfärd, en fisketur i sundet 22/6. Perfekt väder, god fiskelycka.
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Fisketillsyn Mats H informerade om att en del förordnade går ut för
tillsynsmännen. Mats H har ansvaret för att ansökningarna kommer in till
länsstyrelsen.
Länsstyrelsen och Kävlingeåns vattenråd Anders E informerade om att en
utredning från vattenrådet har påbörjats för att ta fram förslag till
miljöanpassning av de äldre dämmena.
Agne N informerade om träd som fälts under hösten längs norra sidan från
Högsmölla. Avverkningen har senare blivet anmält för brott mot strandskyddet.
Beslutades att styrelsen skall träffas söndagen 13/11 för att titta på området vid
Rinnebäck och Ådalen Lödde för att diskutera de åtgärder som bör göras.
Anders E berättade att kommunen tänker anlägga fiskeplatser i Kävlinge och i
Furulund.
Lennart B och Stina P har varit runt och tittat på markerade fiskeplatser i åns
nedre del. Detta för att det kommit klagomål från fiskare, på att det är igenväxt.
Enligt vår kontroll ser det bra ut.
Det har varit en Lantmäteriförättning i anslutning till vår ägda mark i Rinnebäck
där Lennart har deltagit i ett samråd.

•
•
•
•
•
•

Anders E informerade om fiskfällan vid Håstad och provfiske i åns nedre delar
resultatet redovisas senare.
Stina P informerade att fiskerättsinnehavarelistan nu är klar.
Anne G redovisade fiskekortsfärsäljningen som ser bra ut.
App för fiskekortförsäljningen är nu klar, tjänsten börjar januari 2017.
Karl-Johan informerade om att arbetet med att anlägga en gäddvåtmark i
mynningen vid Holländerhusen.
Det traditionella julbordet för styrelse, suppleanter, fiskekortförsäljare samt för
övriga i FVO förtroendevalda avnjöts på golfresturangen Kävlinge den 14/12
18.30. Krögaren Conny Simonsson bjöd på ett väl avvägt julbord.

Övrigt för FVO
Under december månad kom det ett föreläggande från länsstyrelsen där de begärde in
uppgifter om vattenverksamhet och vattenanläggning på fastigheten Rinnebäck 1:2.
Eftersom det var kort tid för att svar på förläggandet bad Lennart B. om uppskov för att
lämna de begärda uppgifterna. Detta beviljades av Länsstyrelsen. Svaren på uppgifterna
blev inlämnade den 12/1 2017.
FVO kommer att få ett stort problem under 2017, att tillgodose de krav myndigheterna
ställer på dämmet i Rinnebäck. Vi har ca 700 fiskerättsinnehavare att ta hänsyn till.
Under hösten har Kävlingeåns vattenråd fått utfört en förstudie – Miljöanpassning
och återställning av Kävlingeån av Fiskevårdsteknik i Sverige AB UNr 30.415. Lennart
B. deltog i ett möte mars 2017, där förstudien presenterades av Fiskevårdsteknik. Vid
detta möte närvarade även länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun samt
Kävlinge kommun. Det presenteras olika alternativ för dämmen från Högsmölla till
Vombverket. Genomgående är att dämmen skall rivas ut. Lennart B hade synpunkter på
studien angåenden igenväxtning, miljövärden, mindre yta att fiska i samt glädjekalkyler
att de ekonomiska värdena skulle öka markant. Som ni förstår har Lennart B. tagit upp
händelser som skett tidigt på detta år. Lennart B. tycker detta är relevant om någon har
frågor på stämman.
Detta innebär att om FVO, som är ägare till dämmet i Rinnebäck, vill ha kvar dämmet
måste det upp i Mark o Miljödomstolen i Växjö för godkännande. Kostnader för
utrivning av dämmet samt beredning av ärendet till domstolen blir i storleken 1-1.5
miljon kronor.
Vad får en utrivning för följder? Vattenytan uppströms mellan Rinnebäck och
Krutmöllan kommer att sjunka ca 0.8 meter, dagens vattendjup är ca 3 meter.
Vattenspegeln är idag ca 100 000 m2 - ca 20 000 m2 vattenspegel försvinner. Troligen
kommer ån att växa igen på stora ytor. Kvarnen i Krutmöllan, med höga kulturhistoriska
värden, kommer att bli torrlagd.
Styrelsen i FVO förordar att dämmet blir kvar, då detta är det bästa för våra
fiskekortsköpare och fiskerättsinnehavare. Det finns andra tekniker, att öppna upp
hindren för fisken såsom omlöp. Under hösten 2017 kommer samrådsmöten med
berörda dämmes ägare att inledas.
Vi kommer att bjuda in Kävlingeåns vattenråd, representanter för Kävlinge kommun och
Lunds kommun för ett studiebesök till Kvarnen i Krutmöllan där rivningen av dämmet
skedde 1983. Syftet med detta studiebesök är att belysa vilka konsekvenser detta har
fått.

Vi har varit i kontakt med Kävlinge kommun angående upprensning i Rinnebäck. Det
som är aktuellt är att ta bort små självsatta pilträd i vattengången, klippa lite grenar
samt ta bort några plastöar. Detta är ännu inte utfört, då vi måste inhämta dispens från
strandskyddet av Kävlinge kommun samt tillstånd för vattenverksamhet av
Länsstyrelsen.
All överskott från 2016 bokslut kommer ordförande att föreslå stämman att överföra till
2017 budget då vi kommer att utföra arbetet med att färdigställa Ådalen i Lödde, samt
kostnader för att miljöanpassa Rinnebäck.

Ordförande för Kävlingeåns o Löddeåns Fiskevårdsområde
Lennart Bengtsson

