Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns
fiskevårdsområde FVO 2018

År 2018 startade i stor positiv anda, då vi fick meddelande från Länsstyrelsen att de
tagit del av våra förslag att anlägga ett omlöp förbi dämmet samt biotopförbättrande
åtgärder i området nedströms dämmet. Därmed kommer Länsstyrelsen att avsluta
detta tillsynsärende. Föreläggandet fick vi i slutet av 2016. Detta innebär inte någon
prövning i sak av de föreslagna åtgärderna.
Den 20/12 2018 lämnade vi in en anmälan om vattenverksamhet, där Länsstyrelsen
skall pröva om våra åtgärder uppfyller miljöbalken enligt kap 11. 9a §.
Den 9/1 2019 lämnade vi ansökan om tillstånd till ingrepp i eller invid fornlämning
enligt kap 2 i kulturmiljölagen.
De inskickade dokumenten är mycket genomarbetade och väl underbyggda för de
förslag vi har för dämmet i Rinnebäck. Förhoppningsvis kommer både vattenenheten
och kulturenheten tycka våra förslag ligger i linje med berörda lagar och förordningar.
Projektet Lertaget i Löddeköpinge blev klart under hösten 2018. Vi hade planerat
invigning i december, men vi fick skjuta upp detta på grund av lite vatten. Ny tid blir
någon gång i vår.
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
Kävlingeån klarade sig förhållandevis bra i motsats till andra vattendrag. År 2018 var
det varmaste och torraste året det senaste 100 åren.

Årets första styrelsemöte den 29/1 2018
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Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2018.
Arbetsgruppen Rinnebäck. Redovisade de förslag på åtgärder som de tycker
är lämpliga för Rinnebäck. En skrivelse till Länsstyrelsen är inskickad där
fiskevårdsområdet beskriver vilka åtgärder FVO planerar vid Rinnebäck,
fiskväg med ett omlöp biotopåtgärder nedströms dämmet i naturfåran. Det
presenterades en Masters uppsats som berör hur dämmet i Rinnebäck
påverkar vattenståndsförändringar i ån vid olika flöden och fysiska åtgärder
gicks igenom.
Arbetsgruppen handlingsplan. Karl-Johan Pålsson tar fram underlag, protokoll
för inventering.
Fiskevårdplan. Anders Eklöv jobbar vidare att ta fram ny fiskevårdsplan.
Lertaget Lödde diskuteras - arbetsbeskrivning, offert och samråd.
Projektbeskrivningen klar och inskickad till Länsstyrelsen.
Fördelning av kostnader för fiskräkning. Avtal med Länsstyrelsen är klart.
Fisketillsyn - nya förordnanden. Hampus Törnell vill gärna bli förordnad till
tillsynsman. Inväntar start av kurs för tillsyningsman.
Redovisning av det ekonomiska läget av kassören. Sålda fiskekort 2017 var
något lägre än tidigare år.

•
•

•

App fiskekort. Kortköpare börjar nu utnyttja appen allt mer.
Leverans av fiskekort + den nya prissättningen inför 2018 som beslutats på
stämman 2017. Nytt pris är 50 kronor för dygnskort och 500 kronor för årskort.
Stina Pålsson meddelade att fiskekorten är utlämnade och informationen om
ny prissättning är gjord till samtliga försäljningsställen.
Förslag valberedningen. Leif Winter resonerade om sina idéer och förslag som
skall läggas fram på stämman.

Styrelsemöte 15/3
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Lertaget Lödde. Beslut från Länsstyrelsen att tillstånd ges för de åtgärder som
vi föreslagit. Finansieringen är också klar.
Arbetsgruppen handlingsplan. Karl-Johan gick igenom protokoll som skall
användas för att bedöma status och åtgärdsbehov längs ån.
Hemsidan. Inbjudan till stämman ska läggas ut på hemsidan.
Rinnebäck planering av dämmet. Beslut har kommit från Länsstyrelsen att
deras tillsyn av dämmet vid Rinnebäck har avslutats. Länsstyrelsen skriver att
de tagit del av FVO s förslag att anlägga ett omlöp förbi dämmet. Under
förutsättning att omlöpet utformas på ett sådant sätt att passerbarheten för
svagsimmande arter säkerställs, finner Länsstyrelsen ingen anledning att i det
här skedet vidta ytterligare tillsynsåtgärder.
Beslöt att låta Fiskevårdsteknik i Sverige AB påbörja arbetet omgående med
att ta fram ett underlag för ansökan och finansiering av omlöpet och
biotopåtgärder vid dämmet i Rinnebäck.
Ekonomin presenterades och diskuterades.
Fyra av styrelsemedlemmarna var på rådslag, som fiskevattenägarna höll i
Höör den 8/3, det handlade bland annat om återutsättning av fångad fisk.
Beslut att stämman skall hållas 26 april 18.30

Fiskestämma 26/4
Närvarande: styrelsen, suppleanter samt ett 15 tal fiskerättsinnehavare.
Till ordförande för FVO 2018 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 avsade sig omval, ersätts av Olof Pålsson.
Övriga punkter som avhandlades på stämman kan läsas på FVO´s hemsida.
Efter att ha avnjutit smörgåstårta höll Anders Eklöv ett föredrag om fiskeräknare dess
funktion och användningsområde.

Styrelsemöte 24/10
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Lertaget Lödde. Arbetet med att rensa upp vegetation och åtgärda
vandringshindret är nu utfört. Det diskuterades hur lertaget skall skötas i
framtiden. Invigningen är satt till den 15/12.
Arbetsgruppens handlingsplan. Karl-Johan Pålsson informerade hur arbetet
gått, den nedre delen är klar för bedömning av status och åtgärdsbehov.
Glädjande siffror angående försäljningen av fiskekort, en hel del har funnit
appen.
Hemsidan. Nyheter läggs löpande på hemsidan.
Rinnebäck planering dämme. Anders Eklöv redovisade hur långt planeringen
för åtgärderna vid Rinnebäck kommit. Vi inväntar svar från Kävlingeåns
vattenråd och Naturskyddsföreningen.
Patrik Lund från Kävlinge kommun presenterade sig och det arbete han utför
inom kommunen med miljövård. Han ser gärna att ett fortsatt samarbete finns
med fiskevårdsområdet inför framtida åtgärder i och längs Kävlingeån

Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde
Den 31/5 hade Lennart Bengtsson och Ander Eklöv möte med Kävlinge kommuns
naturvårdsstrateg Patrik Lund. Vi presenterade de förslag på åtgärder vid Rinnebäck
som vi har för avsikt att genomföra. Vi lade även fram förslaget att kommunen skulle
få möjlighet att överta fastigheten efter avslutat arbete från FVO. Eftersom området
har stor potential som rekreationsområde tycker vi att Kävlinge kommun bör delta
med sin kunskap i åtgärderna. Patrik tycker att det är värt att jobba vidare med
förslagen. Han föreslog också ett möte i höst med fler beslutande tjänstemän.
Den 19/11 möte i kommunhuset i Kävlinge.
Närvarande:
Viktor Hebrand fiskevårdsteknik,
Anna Olsson och Magnus Eckeskog Luns kommun,
Patrik Lund och Göran Sandberg Kävlinge kommun
Anders Eklöv och Lennart Bengtsson FVO
Viktor Hebrand presenterade åtgärderna för Rinnebäck mer ingående, även
kostnaderna föredrogs. Kringkostnader som kommunerna skall stå för diskuterades.
Det kan vara stigar, stängsel och allmän skötsel av dämmet i framtiden. Dessa
kostnader bara uppskattades. Plastavfallet som finns strax nedanför bron lovade
Patrik Lund att undersöka möjligheter att av Länsstyrelsen få tillstånd att forsla borta.
Deltagarna från Lunds och Kävlinge kommuner skall nu ta frågan om ett övertagande
av fastigheten till de beslutande organen i respektive kommun.
Så nu är det upp till kommunerna att fundera om de är intresserade att ta över från
FVO. Att överlåta fastigheten från FVO till kommunerna är något som stämman skall
besluta om.

Samråd genomfördes om åtgärderna i Rinnebäck den 18/12 då samtliga markägare i
närområdet var inbjudna att delta i en presentation av våra idéer. Anders Eklöv stod
för presentationen. Det framkom inga negativa reaktioner om åtgärderna.
Lertaget Löddeköpinge. Blev färdigt under augusti månad, utförandet av arbetet
gjordes under väldigt bra förhållande. Problem uppstod när vattnet skulle fylla upp
lertaget. Bäcken uppströms var i princip torrlagd.
Det extrema vädret 2018: Vintern var normal, men när vi kom in i april började det
torra och varma vädret. Södra Götaland hade den varmaste sommaren som
uppmäts. I Lund uppmättes 51 högsommardagar det högsta som uppmäts, 27
tropiska nätter över 20 grader hela dygnet. Ölands södra udde hade i slutet av
augusti fått sammanlagt 28 mm regn sen årsskiftet. Det tidigare rekordet var 1918 då
nederbörden var 39 mm. Flödet i ån skall enligt vattendom vid Högs mölla vara
minimum 2 kubik i sekunden. Den 9/8 var flödet 0,75 kubik i sekunden, den 17/10
hade det ökat till 1,52 kubik i sekunden. Kävlingeåns källa Vombsjön fick stora
problem att behålla sitt vatten. Mindre vatten drag i Skåne hade stora problem med
fiskdöd. Så Kävlingeån klarade sig ganska bra, men problem med igenväxning var
ganska stor i synnerhet i områdets övre del.

Allt överskott från 2018 års bokslut kommer ordförande att föreslå stämman, att
överföra till 2019 budget. För kommande projekt i fiskevårdsområdet regi.

Ordförande för Kävlinge- och Löddeåns Fiskevårdsområde

Lennart Bengtsson

