
 

   
 

 
Till  
Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd  
enligt sändlista 

 

 Vattenrådssamordnare:  Jonas Johansson Telefon E-mail 
                 Tekniska förvaltningen 046-35 68 50 Jonas.Johansson@lund.se 
                 Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND  

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
 
Minnesanteckningar 2012-04-10 
 
Närvarande 
Ledamöter Cecilia Backe  Lunds kommun, ordf. 
 Helena Björn  Lomma kommun 
 Jonas Johansson Samordnare Höje å 

vattenråd 
 Marie-Louise 

Folkesson 
Staffanstorps 
kommun 

Adjungerade David 
Reuterskiöld  

Ekologgruppen 

 Johan Krook Ekologgruppen 
   
   

 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor utsända före sammanträdet:  Recipientkontroll 2010-2012 
   Arbetsplan och budget 2013 
 
Bilagor utdelade vid sammanträdet: Inga bilagor 
 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

 Tillägg under övrigt: FÖP Brunnshög 
    Yttrande till MoMD angående småbåtskaj i Lomma 
    Samarbetsavtal 
  
 Minnesanteckningar från föregående möte: 

Arbetet med hemsidan kommenteras, David kollar med Johan Hammar hur det går med 
arbetet. 
Öresunds vattenvårdsförbund -  Jonas har ännu inte skrivit till ÖVF angående höga 
administrativa kostnader. 



              

Remissinstans – Jonas har inte skrivit till olika instanser om vattenrådet som 
remissinstans, men det kommer in remisser i alla fall, bl a från Trafikverket,  SBK i 
Lund och Mark- och Miljödomstolen. 
Rensning av ån vid Habo kommenteras också – rensningen kommer att utföras vid 
lågvatten nu till sommaren. 

 
 Beredningsgruppen beslutar 

•••• att godkänna dagordningen med tillägg, samt 
•••• att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens 

sammanträde 2012-01-24 och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 

2. Anmälningar 
Höjeåprojektet  
 2012-02-10 Ugglarp 1:1: Besiktningsprotokoll för dammanläggning 

 2012-02-15 Ugglarp 1:1: Tilläggsbeställning för dränering och flytt av massor mm 

 2012-03-09 Björnstorp 1:1 Meddelande om utbetalning 

 2012-03-12 Lilla Bjällerup 14:1 Underrättelse om godkänd slutbesiktning våtmarksrest. 

 2012-03-12 Björnstorp 1:1 Underrättelse om godkänd slutbesiktning våtmarksrest 

 2012-03-20 Esarp 1:3 Beställning av stängsling 

 2012-03-22 Lunnarp: Dom från Mark- och Miljödomstolen  

Vattenförvaltning 
 2012-02-20 Komplettering av LOVA-ansökan miljövänlig rensning 

 2012-02-29 MSB Översiktlig översvämningskartering längs Höje å 

 2012-03-10 Remiss - Skånska åtgärder för miljömålen 

 2012-03-13 Lst beslut om LOVA medel till miljövänlig rensning 

 2012-03-13 Lst beslut om LOVA medel till vattenplan för Höje å 

 2012-03-20 Platsannons för arbetet med vattenplanen 

 2012-03-30 Kungörelse från Mark- och Miljödomstolen angående småbåtskaj i Lomma 

 2012-04-04 Samråd - Fördjupad ÖP Brunnshög 

 2012-04-04 Ansökan tjänst vattenplan - Geraldine Thiere 

 2012-04-10 Frågor från VM om vattenråd i Södra Östersjöns vattendistrikt 

Recipientkontroll 

 
2011-12-21 Kommentarer till resultaten från vattenundersökningar i Höje å december 

2011 
Övrigt  

 2012-02-29 Lunds kmn beslut angående reviderat samarbetsavtal för HVR  
 2012-03-05 Staffanstorps kmn beslut angående reviderat samarbetsavtal för HVR  
 2012-03-28 Lomma kmn beslut angående reviderat samarbetsavtal för HVR  

 
Domen från Mark- och Miljödomstolen angående Lunnarp kommenteras, liksom de 
beviljade LOVA-ansökningarna och samarbetsavtalet. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 

 
3. Höjeåprojektet II etappp två 



              

David Reuterskiöld redogör för kvarvarnade projekt inom etapp två. 
 
 
Fels mosse 
David jobbar på med ansökan och har tagit hjälp av Tilla Larsson för delar av 
arbetet. Målet är att skicka in ansökan i april. Information om att ansökan är 
inskickad behöver gå ut till markägarna/dikningsföretaget. Vissa geotekniska 
undersökningar återstår att göra.  
Diskussion har förts med en markägare i NV om att lägga ut massor på deras åker, 
förhandling om ersättning pågår.  
Fältbesök vid diket nedströms mossen har gjorts av DR tillsammans med Maria 
Nitare från Länsstyrelsen och Per Bengtsson och Per Persson. Det visade sig att 
träpallisaden som ska renoveras inte är så hög och lång som man först trodde. Det 
skulle faktiskt kunna ses som en naturvårdsåtgärd att renovera den för att det 
skulle minska erosionen rejält. 
 
Alberta 
Grävningen av dammarna är klara. Utplaning av schaktmassor kommer att 
påbörjas denna vecka och resterande kringarbeten (planksättar i brunn, gångbro 
och reparation av traktoröverfart) ska vara klara första veckan i maj. 

 
Lunnarp 
Domen från Mark- och Miljödomstolen har kommit och domstolen går helt på 
projektets linje och avslår överklagan. Sista datum för överklagande av domen är 
2012-04-12. Överklagas inte domen kan arbetet fortsätta. 
 
Lomma ängar 
Enligt Helena har det äntligen lossnat på Lomma kommun angående Lomma 
ängar. Det är några ytterligare saker som behöver klaras ut innan det går att sätta 
igång och arbeta med projektet igen och klartecken lämnas från Helena. 
 
Trolleberg 
Gångbron över södra fåran i Trolleberg ska kompletteras med slitlager, David 
kollar med Nöbbelövs entreprenad att arbetet blir gjort. 
 
Esarp 
Stängslingen av beteshagarna är i full gång och ska vara klart innan betessläppet. 
David visar ett förslag på mer estetiskt tilltalande utformning av 
informationsskyltar till gångstråket. Diskussion om att försöka få pressen att 
intressera sig för gångstråket. Cecilia tar kontakt med SDS och Marie-Louise tar 
kontakt med lokaltidningen. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att uppdra åt Ekologgruppen att jobba vidare med det nya skyltförslaget för 
gångstråket, samt 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

4. Höjeåprojektet II etapp tre 



              

Ett utskick med information om projektet och möjlighet till gratis Greppa 
rådgivning har gjorts av Ekologgruppen till alla markägare i avrinningsområdet 
utanför tätorterna.  
Svarsfrekvensen har hittills varit låg, men någon intresseanmälan om våtmark och 
några om Greppa rådgivningar och fiskevårdsåtgärder har kommit in. Dessutom 
har Rutger Wachmeister hört av sig och är intresserad av att anlägga våtmark. 
Utskicken följs upp med telefonsamtal till markägare som har potentiellt bra lägen. 
Johan Krook ska ha ett möte med Henrik Tham för att diskutera eventuella 
åtgärder vid Häckeberga. 
 
Fjelie tpl 
Väg 16 mellan Lomma och Lund ska byggas om och en planskiljd korsning ska 
byggas vid Fjelie. Det är möjligt att det kan komma att bli mark ”över” i samband 
med bygget där det eventuellt skulle gå att anlägga någon form av 
översvämningsyta eller våtmark. Ekologgruppen får i uppdrag att titta närmare på 
ritningarna och ta kontakt markägaren och med Trafikverket om det finns 
möjligheter att göra någon åtgärd. 
 
Ladugårdsmarken 
För att bidra till att lindra översvämningsproblematiken norr om Lund och ner i 
Önnerupsbäcken finns idéer om att anlägga översvämningsytor på kommunens 
mark på Ladugårdsmarken. VA-Syd jobbar också med dessa frågor . 
Ett möte med Ekologgrupen, hela dagvattengruppen, Mark- och Exploatering och 
vattenrådet föreslås. Helena och Marie-Louise tar med sig frågan till 
dagvattengruppen och återkommer med förslag på mötestid. 

   
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

 
5. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar  
Inom etapp två har en tilläggsbeställning gjorts av Ekologgruppen för att ta fram 
åtgärdsförslag och arbetsbeskrivningar för 13 st dammar. Detta arbete pågår. 
Dammarna har besökts i fält och det är klarlagt vilka åtgärder som behöver göras i 
de olika dammarna. Åtgärderna kan dock inte göras just nu utan kräver lite torrare 
förhållanden. Jonas påpekar att vi behöver söka miljöinvesteringsstöd för att kunna 
genomföra alla åtgärderna. 
 
När det gäller reparation och underhåll inom etapp 3 finns det en plan för löpande 
besiktning. Det har uppstått problem i en damm uppe vid Genarp, stopp i utloppet 
med översvämning som följd och in- och utlopp i dammen vid Klostergården blev 
inte godkända vid Länsstyrelsens besiktning. Dessa dammar behöver åtgärdas 
snarast. David tar med sig frågan till Johan Krook. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

6. Recipientkontroll 



              

Det behöver göras en ny upphandling av recipientkontrollen inför 2013. Frågan 
om eventuellt ändrad utformning av provtagningen och eventuella specialinsatser 
diskuteras kortfattat. Bekämpningsmedel och/eller läkemedelsrester diskuteras 
som möjliga specialinsatser. 
Uppdrag att handla upp ny konsult för recipientkontrollen behövs från styrelsen. 
Alla får i uppdrag att fundera mer på någon eventuell specialinsats. 
Anbudsunderlaget behöver läggas ut i augusti för att upphandlingen ska kunna bli 
klar under hösten. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att ta upp frågan på nästa styrelsemöte för att få uppdraget att handla upp 
konsult för recipientkontrollen 

 
 

7. Höje å vattenråd - vattenförvaltning 
Vattenplanen 
Jonas informerar sökta LOVA-medel till vattenplanen beviljats. Det finns en 
sökande till 6-månaders heltidsanställning för arbetet med framtagande av planen. 
Jonas och Cecilia ska träffa Geraldine som sökt tjänsten på torsdag. 
Diskussion om vad ”vattenplanen” ska kallas, Helena föredrar att de ska kallas 
något med översiktsplan eller sektorsplan. Jonas framför ”planeringsunderlag”. 
Vidare diskuteras även innehåll, mål och underlag. Ett startmöte för arbetet med 
”planen” är helt nödvändigt så snart som det har löst sig med allt praktiskt runt 
tjänsten. 
P g a administrativa orsaker måste planen redovisas till Lst i mitten av november. 
 
Miljövänlig rensning 
LOVA-ansökan om miljövänlig rensning beviljades av Lst. Det ingår i 
Ekologgruppens uppdrag för etapp tre att jobba med miljövänlig rensning och DR 
får i uppdrag att kontakta det aktuella dikningsföretaget och jobba vidare med 
frågan. En temadag ska enligt ansökan anordnas, förslaget är att försöka samordna 
denna med höstens temadag om dikningsföretag. Arbetet måste vara redovisat till 
Lst i mitten av november. 
 
MSB rapport om översiktlig översvämningskartering av Höje å 
MSB har låtit SWECO ta fram en översiktlig översvämningskartering av Höje å. 
Intrycket är att rapporten inte tillför så mycket mer information än den tidigare 
rapporten gjort. MSB rapporten omfattar dock hela huvudfåran hela vägen upp till 
Genarp. 
Jonas mailar ut länken till rapporten till styrelsen och till beredningsgruppen. 
 
Möte om Önnerupsbäcken 
På initiativ av dagvattengruppen hölls ett möte om Önnerupsbäcken 2012-03-05 i 
Lomma med representanter för f f a markägare och intresseorganisationer. Bl a så 
presenterade Sweco sin rapport om översvämnings- modellering. Mötet började 
lite trögt men på slutet var det en bra dialog.  
Helena mailar ut rapporten om Önnerupsbäcken och kortversionen av rapporten 
mailas sedan ut till styrelsen för Höje å. 
 
Stämma/Temadag 
Jonas och Marie-Louise har planerat stämma/temadagen. Planen är att ha stämman 
och styrelsemötet på fm i Staffanstorp och sedan ha en föreläsning om våtmarkers 



              

funktion. David kollar upp om det är möjligt att kombinera med Ekologgruppens 
våtmarkskurser som det har i uppdrag att hålla. Lunch äter vi i Staffanstorp efter 
föreläsningen och sedan åker vi till Esarp och vandrar längs gångstråket och tittar 
på de nyanlagda dammarna. Det hela avslutas med fika och kulturhistorisk 
information i skolan i Genarp. 
 
Arbetsplan och budget 2013 
Efter ändringen av samarbetsavtalet föreslår beredningsgruppen att arbete med 
dagvatten, översvämningar och flöden läggs till arbetsuppgifterna under 
vattenförvaltningen. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt de 
förslag som diskuterats fram 

 
 

   
8. Sammanträdestider 2012 

 
Beredningsgruppen    

  21/8 kl. 08.30 Lund 
  9/10 kl. 08.30 Lund 
 

Styrelsen   
  28/2 kl. 14.00 Lund 
  8/5 kl. 14.00 Lund 
  11/9 kl. 14.00 Lund 
  6/11 kl. 14.00 Lund 
 

Stämma 
  29/5 kl. 09.00   
 

 
9. Övriga frågor 
 
Småbåtskaj i Lomma 
Det har kommit en kungörelse från Mark- och Miljödomstolen till vattenrådet om 
möjlighet att yttra sig angående tillståndsansökan för småbåtskajen i ån i Lomma. 
Helena tar fram hanldingarna som finns i Lomma och ser om det är några 
förändringar jämfört med tidigare handlingar. Sedan tar Helena och Jonas fram 
förslag till nästa styrelsemöte på svar till MMD .  
 
FÖP Brunnshög 
Vattenrådet har fått den fördjupade översiktsplanen för Brunnshög på samråd. 
Synpunkter på dagvattenhanteringen i Brunnshög behöver vara sammanställda till 
kallelsen till nästa styrelsemöte vilket innebär att de behöver vara skickade till 
Jonas senast 24/4. Vår utgångspunkt är att vattnet som kommer från det nya 
området behöver vara av bättre kvalitet än det i ån, annars finns det t ex inte höjd 
för klimatförändringar som försämrar situationen och det blir svårare att uppnå 
miljökvalitetsnormen i ån. 
 
Samarbetsavtal 



              

Alla kommuner har nu godkänt det nya samarbetsavtalet som gör att vi kan jobba 
med dagvattenfrågor. Jonas ser till att avtalet skickas runt i kommunerna och blir 
undertecknat. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den 
planering som diskuterats fram 

 
 
 
 
 

Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


