
 
 

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns 
fiskevårdsområde FVO 2022 

 
 

 
År 2022 startade med stor tillförsikt att arbetet i Rinnebäck skall bli färdigt efter 
många års arbete. Vi har fått många positiva reaktioner på de åtgärder som 
utförts vid dämmet, en helt ny miljö har skapats för området. 
I efterhand hade vi inte ens i den vildaste fantasin kunnat föreställa oss att 
arbetet med Rinnebäck skulle ta så lång att genomföra.  Detta har i sin tur 
gjort att andra projekt fått stå tillbaka. 
 
 
Allt började komma in i normalt tillstånd efter två år av Corona pandemi.  
Stämman genomfördes genom fysiskt möte 27/4 vilket känns betydligt 
trevligare än möte på digitala plattformar. Fiskekortsförsäljning under 
pandemin har varit högre än normalt.  
Vi har anslutit vår fiskekortsförsäljning till I-Fiske under hösten. 
Hemsidan har varit ur funktion under senare delen av året. Lösningen har 
dragit ut på tiden detta på grund av licenser, plattformar och lösenord som 
kommit bort. Förhoppningsvis kommer detta att lösas snarast. 
 
 
 

 
 
Årets första styrelsemöte den 3/2 2022 
 
 

• Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2022.   

• Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

• Viktor Hedbrand föredrog arbetsgången kring arbetet med omlöpet och 
de biotopvårdande åtgärderna. 

• Ev. ekonomisk draghjälp från berörda kommunerna diskuterades. 

• Kassören informerade om föreningens ekonomi. 

• Andra prioriterade arbeten 2022 diskuterades. 

• Försäljningen av fiskekort redovisades. 

• Kurser för fisketillsynen. 

• Diskussion kring skötsel av hemsidan. 

• Beslutades att anlita Fredrik Lundblad som entreprenör för arbetet i 
Rinnebäck 

• Beslutades att årsstämman skall ske i april. 
 



 

 
 Fiskestämma 27/4 2022 

 
      Närvarande var styrelsen, suppleanter, valberedningen samt ett fåtal               
      Fiskerättsinnehavare. 
         

• Till mötets ordförande valdes Lennart Bengtsson. 

• Till justeringsmän valdes Christian Pålsson och Agne Nilsson. 

• Till mötessekreterare valdes Hampus Törnell. 

• Beslöt att vid behov justera röstlängden. Anteckning av närvarande. 

• Fastställande av dagordning. 

• Beslöt att godkänna kallelsen. 

• Lennart Bengtsson föredrog styrelsens berättelse, kassören föredrog 
räkenskaperna. 

• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

• Beslöt vilka arvoden som skall gälla för 2022 

• Till styrelsens ordförande för 2022 valdes Lennart Bengtsson.  

• Omvaldes för en tid av två år som ordinarie styrelseledamöter valdes 
Agne Nilsson och Mats Hansson.  

• Omvaldes för en tid av två år som suppleanter valdes Karl-Johan 
Pålsson och Olof Pålsson.  

• Val av två adjungerande ledamöter i styrelsen valda blev Stina Pålsson 
och Patrik Lund. 

• Till ordinarie revisorer 2022 valdes Jan Olsson och Ingeman Anderberg 
med Anders Månsson och Bengt Hansson som suppleanter. 

• Till valberedning valdes Christoffer Olsson, Kjell Johansson och Tomas 
Mårtensson. 

• Inga motioner inkomna. 

• Mycket tid och kraft har lagts på att få tillstånd för arbetet i Rinnebäck. 

• Fokus för tillsynen har legat på åns neder delar. Föreningen är i behov 
av fler tillsynsmän. Christian Pålsson presenterades som ny tillsynsman, 
Christian kommer också att ta över skötseln av föreningens hemsida. 

• Styrelsens utgifts och inkomstat framfördes. Beslutades att överföra 
resultatet till 2022. Priset på fiskekort för 2022 är 70 kronor för dagskort 
och 600 för årskort. 

• Beslöt att offentliggöra stämmoprotokollet på föreningens hemsida. 

• Stämman avslutades.  
 

 
 

 
 
 
     



 
      Styrelsen konstituerar sig 27/4 2022 
 
 
 

• Michael Kjellberg vald till vice ordförande. 

• Anne Gamst vald till kassör 

• Hampus Törnell vald till sekreterare. 

• Mats Hansson vald som tillsynsansvarig. 

• Ansvariga för praktiska göromål valdes Agne Nilsson, Bengt Boman och 
Stina Pålsson 

• Som Firmatecknare valdes Lennart Bengtsson och Michael Kjellberg. 

• En fullmakt har utställts till Anne Gamst att företräda föreningen i 
förhållande till bankkonto och attestera fakturor. 

 
 

 
 
       Styrelsemöte 28/6 2022   
 
 

Ärende som behandlats: 

• Arbetet i Rinnebäck inletts. Start med trädfällning på dämmet. 

• Kontakt tagits med Kävlinge o Lunds kommuner om övertagande av 
området. 

• Ekonomin redovisades. 

• Fisketillsyn redovisades det har konstaterats att den  
varit bristfällig, detta på grund av för få tillsynsmän. 

• Ramp vid Rinnebäck diskuterades. 

• Önskemål om fler fiskeplatser var uppe till diskussion. 

• Hemsidans problem med lösenord vem som äger tillgången till sidan. 

• Nya representanter i styrelsen föredrogs. 
 

 
        
      27/7 arbetsdag för styrelse och suppleanter 
       Arbetet som skulle utföras var att frakta ut ca 25 ton sten för att förstärka  
       dämmet på ett par ställen. All sten fraktades med båt, så det blev ganska   
       många runder mellan land och dämmet. Efter en hel dags jobb, var  
       samtliga i stort behov av vila. 
       
 
                                     

 

 



Styrelsemöte 5/10 2022 
 
 

• Arbetet med omlöpet och de biotopvården åtgärderna är nu färdiga i 
Rinnebäck.  Insatserna mot oönskad växtlighet på dämmet har fått 
önskad verkan. 

• Underhållet av området i framtiden diskuterades. 

• Slutbesiktning skall utföras den 15/10-22 

• Garantibesiktning skall utföras inom 5 år från slutbesiktningen. 

• Övertagandet av området för de berörda kommunerna diskuterades. 

• Hemsidans problem föredrogs.  

• Nya projekt diskuterades. 

• Ekonomin: kassören informerade om läget. 

• Fisketillsyn:  länsstyrelsen har inga nya kurser på gång. Därför är det 
brist på tillsynsmän 

• Anslutning till I-Fiske startar ca 15/12 

• Nya styrelseledamöter diskuterades. 

• En kvotering av antalet fiskare i mynningen diskuterades. 
 
 
 
  3/12 arbetsdag för styrelse och suppleanter. 

 
 Arbetet som blev utfört var att såga ned små träd och sly på 
 vägen till omlöpet.  Även prioritera de träd som skall stå kvar. 
 
 
 
 
Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdområde 
 
Under 2023 kommer det att företas någon form av invigning av de 
utförda åtgärderna i Rinnebäck. Slutbesiktningen av Rinnebäck  är  
fortfarande inte utförd. Vidare har vi andra nya projekt längs ån som t.ex  
undersöka nya gäddlekplatser, röja runt fiskeplatser, spång nedströms 
kanotklubben samt eventuellt nya fiskeplatser att arbeta med. 
 

 
 
 
 
        Lennart Bengtsson  
       Ordförande för Kävlingeåns och Löddeåns Fiskevårdsområde 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


