
   
 
 
             Till  
             Beredningsgruppen för Höje å Vattenråd 
             Enligt sändlista 

 

 Sekreterare: EMILIE BJÖRLING                                               Telefon                              E-mail 
                  Tekniska förvaltningen                     046-35 68 50                      emilie.bjorling@lund.se 
                  Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND  

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
 
Minnesanteckningar 2010-04-08 
 
Närvarande 
 
Ledamöter Cecilia Backe  Lunds kommun, ordf. 
 Helena Björn  Lomma kommun 
 Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
   
Adjungerade Maria Nitare VA SYD 
 David Reuterskiöld  Ekologgruppen  
 Åke Persson  Dikningsföretagen 
 Lennart Svensson  Dikningsföretagen 
 Tranje Danielsson  Ordf. styrelsen, tom. § 5. kl.15.30 
 Bertil Persson Vice ordf. styrelsen 
   
Övriga Maarten Ellmer Lunds kommun, praktikant 
 
Vid minnesanteckningarna    Emilie Björling                             sekr. Höje å vattenråd 
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Tid: Torsdagen 8 april 2010 kl. 13.00 – 15.50 
 
Bilagor, utdelade vid mötet: 
 A. lägesrapport Höjestråket resp. Höjeåprojektet etapp 2  
 B. Förslag till avtal och förhandsförbindelse, dammar och våtmarker etapp 2 

 
Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet, som inleds med en presentationsrunda. 
 
1. Dagordningen 
 Följande tillägg anmäls: 
 -     Förhandsförbindelse resp. avtal: upplåtelse av mark för damm/våtmark inom   
        Höjeåprojektet etapp 2 (§ 7, övrigt) 

- Information från VA SYD beträffande reningsverksdammarna vid Källby (§ 7, 
övrigt) 

- Logotyp för Höje å vattenråd (§ 4, vattenråd) 
- Information från dagvattengruppen (§ 7, övrigt) 
- Åtgärder vid besiktigade dammar (§ 7, övrigt) 
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Minnesanteckningar från föregående möte 
  
 Arbetsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt 
- att godkänna minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2010-01-26  
            och lägga dem till handlingarna. 

 
 
2.  Höjeåstråket                           Bilaga A 
  
 Lägesrapport 

David redogör för pågående arbete enligt utdelad bilaga A. 
 
Gångstråk Flackarp 
Skyltning och ledmarkering återstår, liksom skyddsstängsling vid järnvägen. 
Anläggning av plattform (se särskild punkt nedan) återstår också att genomföra. Maria 
meddelar att VA SYD planerar en skyltningsinsats kring reningsverksdammarna; dels 
informationsskyltar på tre platser, dels förbudsskyltar där allmänheten av säkerhetsskäl 
inte ska uppehålla sig. Cecilia och Maria konstaterar att en samordning mellan 
projektet/Lunds kommun och VA SYD är viktig inför skyltningen i området. 
 
Habo dammar 
Upphandlingen är klar och kontrakt skrivet med Nebbhusets entreprenad. Ett byggmöte 
planeras 14 april.  
 
Trolleberg 
Fiskeriverket har inkommit med yttranden till miljödomstolen. Yttrandena är besvarade. 
Datum för huvudförhandling är 27 april kl. 9.00 i Lund (TF, sessionssalen).  
Anläggningsarbetet kan förhoppningsvis inledas under slutet av maj månad och 
slutföras i juni. Påsläpp av vatten bör ske vid lågflöde, dvs. mellan juli och september, 
något som kommer att regleras i miljödomstolens beslut.  
Slutdatum för NIP-projektet är den 31 juli 2010.  
 
Plattform vid Källby 
Åke Persson meddelar att dikningsföretagen efterlyser en skiss av plattformen samt att 
man inte har något att invända mot plattformen så länge den inte byggs med pelare i 
vattnet. David har tidigare skickat en beskrivning samt ett foto av en plattform i 
Kävlingeån, men då plattformen på bilden inte är av samma konstruktion som den 
planerade uppdras åt David att skicka en skiss av den aktuella plattformen till Åke. 
Ekologgruppen har tagit kontakt med dikningsföretagets ordf. Mårten Persson för besök 
på plats vilket Mårten ännu inte haft tid till, varför skissen skickas även till honom.  
 
David föredrar föreslag till konstruktion samt plattformens exakta läge, se principskiss 
nedan. Plattformen kommer att ersätta befintlig fiskeplattform. Den nya plattformen 
kommer att utgöras av en stålbalk med trädäck ovanpå samt räcken runtom. Den 
huvudsakliga förankringen sker uppe på land medan mindre stöd placeras vid 
vattenkanten. Inga pelare används ute i ån.  
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Plattformen har handlats upp inom ramen för upphandlingen avseende Habo dammar, 
pris 35 tkr. I samband med byggmötet vid Habo 14/4 kommer även platsen för 
plattformen att besökas. 
 
Invigning av Höjeåstråket 
Cecilia föreslår en invigning av Höjeåstråket i samband med temadagen den 20 maj och 
efterhör arbetsgruppens synpunkter. Ett förslag är att inleda med bandklippning vid 
bron, följd av en guidad naturpromenad (biltransport för dem som vill) till Källbymölla, 
där temaaktiviteter kring livet i ån genomförs. Invigningen kommer att innebära en 
kostnad i form av arbetstid för planering och genomförande, förtäring, ev. annonsering/ 
pressmeddelande. Samtidigt finns en viktig möjlighet för marknadsföring och publicitet. 
Kostnaden föreslås belasta Höjeåprojektet II. Arbetsgruppen diskuterar frågan och är 
enig om att en invigning är en god idé samt att ett slutligt förslag inkl. beräknad kostnad 
presenteras för styrelsen 27/4. Deltagare/målgrupp bör vara vattenrådets medlemmar, 
markägare, arrendatorer, entreprenörer och kommunerna. Ett pressmeddelande skickas 
till tidningar, radio och TV.  
 

 Arbetsgruppen beslutar 
- att föreslå styrelsen en invigning av Höjeåstråket den 20/5, samt 
- lägga övrig information till handlingarna. 

 
 

3.  Höjeåprojektet etapp 2                     Bilaga A 
David redogör för pågående arbete enligt utdelad bilaga A. Lägen för samtliga 
presenterade projekt visas på flygbilder.  
 
Fels mosse 
Arbetet med en restaureringsplan för Fels mosse, som tidigare redovisats i arbetsgrupp 
och styrelse, har till stor del genomförts med hjälp av extern finansiering (medel för 
planeringsunderlag). Samtliga markägare (ca 30 st.) är kontaktade. Flertalet enskilda 
avlopp har lokaliserats, ytterligare besök på plats planeras nästa vecka för att identifiera 
de kvarvarande (2 st.). Dräneringar mot mossen är framgrävda i åkern i den sydöstra 
delen av området. För den norra delen av området planeras dikningsföretaget övergå i en 
ny samfällighet. David redogör med hjälp av skissritningar för planerade åtgärder inom 
mossen; röjningsåtgärder samt skapande av öppet vatten. Berörda markägare är positiva 
till projektet. 
 
Våtmarksrestaurering, övrigt 
N8, Olstorp. Projektet avskrivs tillsvidare då markägaren inte längre är intresserad.  

Stålbalk 

Trädäck 

Åbrink 
Höje å 
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Kyrkheddinge 20:3. Markägaren önskar rensning av liten mosse, avrinningsområde ca 
20 ha. Stöd kan ej erhållas från länsstyrelsen. Vill projektet bidra? Arbetsgruppen ser en 
möjlighet att kombinera en rensning av mossen med anläggning av ett gångstråk. 
Arbetsgruppen uppdrar åt David att erbjuda markägaren att genomföra en rensning fullt 
ut mot att denne låter anlägga ett gångstråk i anslutning till objektet.  
 
Dammar/våtmarker 
V2, Prästberga. Två objekt: Madängar söder om våtmarken i östra Kannik, kyrkan är 
markägare, platsen är fältbesökt. Ett närliggande område, ägt av Lunds kommun, kan 
också lämpa sig för våtmarksanläggning. Maria Nitare undersöker om VA SYD har 
rådighet över denna mark. 

V9, Borgeby 16:8. Marken ligger i anslutning till bef. våtmark, goda förutsättningar. 
Markägaren, Hushållningssällskapet, är kontaktad och för en intern diskussion.  

V19, Bjällerup. Markägaren (kyrkan) är kontaktad, besked avvaktas. 

V26, Lunnarp. Låglänt område med goda hydrologiska förutsättningar. Markägaren 
positiv.  

V22, Dalby 10:2. Stort avrinningsområde (400-500 ha), men mindre goda tekniska 
förutsättningar och schaktkrävande. Ekologgruppen avvaktar med ev. åtgärd. 

Utöver ovanstående kommer tre tidigare intresseanmälningar att följas upp. 
 
Cecilia meddelar att Vallkärrabäckens dikningsföretag givit Trygve Fahlstedt i uppdrag 
att skissa på ett åtgärdsförslag, bl.a. avfasning, för Vallkärrabäcken. Detta kan resultera i 
ett nytt delprojekt som utförs inom Höjeåprojektet. Mer information kommer. 
 
Flygscanning har gjorts av Höje å i de tre kommunerna. Emilie får i uppdrag att 
undersöka hur projektet kan få tillgång till resultatet.   
 

 Arbetsgruppen beslutar 
 -   att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
4.     Vattenråd                                                  

För att hantera inkomna ansökningar om medlemskap i Höje å vattenråd, anser Tranje 
att styrelsen får ha ett extra sammanträde före (i direkt anslutning till) stämman.  
 
Emilie föreslår att temadagen den 21 september ägnas åt ett studiebesök till 
Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kommun. Ett förslag läggs fram för styrelsen vid 
kommande möte. 
 
Vattenrådets logotyp behöver uppdateras. Cecilia visar ett förslag som avses användas 
till skyltning vid Höjeåstråket. Emilie får i uppdrag att kontakta Lunds huskonsult AM 
Thaagård och återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag i april.  
   

 Arbetsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna. 

 
 

5. Bakteriesituationen i Höje å  
Cecilia redogör för Lomma kommuns begäran hos HVR om en utredning av 
bakteriesituationen i Höje å. Provtagning har tidigare skett i Lomma kommuns regi. 
Arbetsgruppen diskuterar frågan, och konstaterar bl.a. att vattendirektivet inte kräver 
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denna typ av undersökning samt att Lomma kommun bör inkomma med underlag för en 
vidare diskussion (exempelvis önskad utformning eller omfattning av ett ev. 
provtagningsprogram). Emilie får i uppdrag att kalla Maria, Helena och Bo Selmer till 
ett möte.  

 
 Arbetsgruppen beslutar 

- att uppdra åt sekretariatet att kalla till ett möte ang. ev. utredning av 
bakteriesituationen i Höje å, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna. 
 
 
6.  Sammanträdestider 2010 

 
Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
  19/8 kl. 13.00 
  14/10 kl. 13.00 

 
Styrelsen för Höje å vattenråd 
  27/4 kl. 14.00 Lund 
  7/9 kl. 14.00 Lund 
  2/11 kl. 14.00 Lund 
Stämma 
  20/5 kl. 09.00 Lund 

   
Arbetsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
7. Övriga frågor  

 
-     Information från VA SYD  

    Maria Nitare informerar om att VA SYD f.n. genomför en översyn om 
 säkerhetshöjande åtgärder kring reningsverksdammarna vid Källby.   

  
- Information från dagvattengruppen  

Helena kommenterar dagvattengruppens senaste möte. Fr.a. diskuterades tidplan för   
och etappindelning av pågående arbete med bildande av ett vattenavledningsföretag, 
samt budget.  
      

- Förhandsförbindelse och avtal:                                    Bilaga B 
 upplåtelse av mark för damm/våtmark inom Höjeåprojektet etapp 2  
      David redogör för förslag till avtal och förhandsförbindelse för markupplåtelse inom 

etapp 2 enligt utdelat förslag. Förslaget bygger på de handlingar som använts inom 
Kävlingeåprojektets etapp III. David föreslår två ändringar: I förhandsförbindelsens 
inledande stycket ändras ”… träffats följande förhandsförbindelse” till ”… enats om 
följande…”. I avtalets andra stycke föreslås meningen ”Samtidigt övergår 
underhållsansvaret till markägaren” tas bort. Arbetsgruppen bifaller föreslagna 
ändringar. 

 
 Emilie meddelar att det uppdrag arbetsgruppen gav vid förra mötet angående en 

genomgång av Jordbruksverkets riktlinjer för avtal fallit bort, då några sådana 
riktlinjer inte finns. Däremot finns förslag från Jordbruksverket i den utvärdering av 
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avtal som gjordes 2008 och som finansierades av medel för planeringsunderlag. 
Likaså har Ekologgruppen gjort en genomgång av avtalen för Kävlingeåprojektets 
dammar i samband med inventering av underhållsbehovet 2009. Förslaget bör 
”stämmas av” mot dessa dokument.  

 
- Åtgärder vid besiktigade dammar  

  Emilie informerar om att ett preliminärt förfrågningsunderlag för underhåll och 
reparation i Höjeåprojektets dammar tagits fram med utgångspunkt i den inventering 
som utfördes av Åke och Lennart hösten 2009 och som redovisades vid förra 
arbetsgruppsmötet. Emilie, Lennart, Johan Krook och Anna Olsson har sedan dess 
haft ytterligare ett möte där man gått igenom föreslagna åtgärder och enats om 
åtgärder i 7 dammar, och där Lennart slagit fast att åtgärder i fler av de dammar som 
besiktigades 2009 inte är nödvändiga. Besök på plats kommer att genomföras med 
en entreprenör (Bodeborn) inom någon vecka, varefter ett definitivt underlag skickas 
ut. 

 
 Arbetsgruppen beslutar 

- att tillstyrka föreslagna ändringar i avtal och förhandsförbindelse samt att 
uppdra åt sekretariatet att sända ut ett slutligt förslag till styrelsen inför nästa 
möte, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna.  
 
 
Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 
 

Lund som ovan, 
 
 
 

Cecilia Backe      Emilie Björling  
Ordförande, Lunds kommun  Projektsamordnare 

       


