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BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å 
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Minnesanteckningar: Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
 
 
Tid & datum: Tisdagen den 11 oktober 2016, kl 08:30  
 
Plats: Kristallen, Lund 
 
Närvarande: Jonas Johansson  Höje å vattenråd 

Johan Krook   Ekologgruppen 
Rebecka Nilsson  Ekologgruppen 
Matilda Gradin  Lomma kommun 
Christel Strömsholm-Trulsson Svedala kommun 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 

 
Bilagor: 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder (bifogas) 
 3.2: Stöden inom landsbygdsprogrammet: Jordbruksverkets formella svar 
 5.1: Helhetsperspektiv Höje å - Preliminära rapporter om: 

Tvåstegsdiken  
Oreglerade sträckor  
Dämningspåverkan 

 5.2: VattenAtlas: Förslag till samarbetsavtal  
 6.1: Mätning av vattenföring och vattenstånd: Kostnadssammanställning 
  7.1: Förslag till organisation samt delegations- och arbetsordning 
 
Ärenden:  
Jonas meddelar att Helena Björn, Cecilia Backe och Susanne Johansson har förhinder.  
Beredningsgruppen gratulerar Marie-Louise som fått Staffanstorps lokala LRF-pris. 
 
1. Minnesanteckningar föregående möte 2016-08-30  
 Inga synpunkter på minnesanteckningarna. 
 

BG beslutar: 
- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna 

  
2. Anmälningar   
  

Åtgärdsarbete  

 2016-09-12 Önneslöv 14:6 (Björnstorp): Fullmakt 
 2016-09-23 Stora Råby 32:22 - Anbudsförrättning 
Dagvattengruppen 

http://hojea.se/rapporter/Hoejeaa_tvaastegsdike_2016_preliminaer.pdf
http://hojea.se/rapporter/Hoejeaa_oreglerade_straeckor_2016_preliminaer.pdf
http://hojea.se/rapporter/HVR_Bilaga_5.1_Rapport_Utredning_Daemningspaaverkan.pdf
http://hojea.se/rapporter/HVR_Minnesant_BG_2016-08-30.pdf
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Recipientkontroll 

 2016-09-21 Anbud - provtagning och kemisk analys av rensmassor från Höje å 

Vattenförvaltning 

 2016-09-22 RagnSells mellanlagring av avloppsslam och hästgödsel vid Björkesåkrasjön 
- Yttrande 

 

2016-09-08 Lykkebacken 3 Lund, bygglovsansökan bussdepå - Yttrande 
Arbetsutskottet 

 2016-09-06 Protokoll arbetsutskottet 

Övrigt  

 

Jonas kommenterar de två yttrandena. Yttrandet om mellanlagring av slam är det första yttrande 
som berör Svedala kommun. Bygglovet i Lunds kommun handlar om hårdgörning av en relativt 
stor yta utan att man visar hur man ska ta hand om dagvattnet. 
 

BG beslutar: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 1   Bilaga 3.1  

Johan Krook och Rebecka Nilsson lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av 
åtgärdsprogrammet. 
 
Våtmarker 
L:a Bjällerup 
Projektet har stått still ett tag men markägaren vill nu gå vidare. Förhandlingar om 
markersättning är nästa moment, inriktning 100 tkr per ha. Därefter ska förhands-
förbindelse tecknas. Anläggning beräknas till augusti-september 2017. 
Stödmöjligheter bedöms som goda eftersom läget tar emot vatten från hela 
Råbydikets avrinningsområde. 

 
Alnarp 1:1 
Jonas har pratat med markförvaltaren på SLU som fortsatt är osäker p g a 
problematiken kopplad till gäss och svanar. Det är en relativt liten våtmark som 
ligger nära strandängarna vid Lommabukten och det är därför inte troligt att 
våtmarken skulle bidra till att förändra rörelsemönstret för de gäss och svanar som 
oavsett våtmarken rör sig i området. Besked från SLU avvaktas. 
 
Genarp 2:3 
Förhandlingar om markersättning med markägaren har gått i stå. David Reuterskiöld 
kommer dock ta en sista kontakt för att se om det finns någon framkomlig väg. 
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Genarp 9:16 
Inte hänt något med projektet sen senast. Projektet kommer inte att kunna få stöd 
från Länsstyrelsen, p g a för lite nytta för näringsrening, utan som får betraktas som 
ett projekt för biologisk mångfald och rekreation. 
 
Dagvatten/fördröjningsmagasin 
Vallkärratorn 17:1 
Lunds kommun har nu sagt ja beträffande markåtkomst. Planen är nu är att anlägga 
hela projektet med fördröjningsdamm och dagvattenhantering i 
exploateringsområdet på en gång. De ledningar som tidigare var problematiska för 
utformningen av våtmarken går att flytta. VA SYD kommer dimensionera upp 
ledningarna och flytta dem, vattenrådet står för den merkostnad det innebär att 
ändra ledningarnas dragning. Miljöinvesteringsstöd bedöms beviljas då det är 
mycket jordbruksmark i tillrinningsområdet.  
Vattenrådet projekterar dagvattenhanteringen i exploateringsområdet i samråd 
med VA SYD beträffande utformning och dimensioner. Exploatören EcoVillage 
kommer att bekosta entreprenaden inom sitt område medan vattenrådet bekostar 
projekteringen. Dikningsföretaget behöver omprövas, förslaget är att lyfta ut den 
sträcka som berörs av åtgärderna ur dikningsföretaget. Ekologgruppen har funderat 
över behovet av att söka tillstånd för anläggningen och sammanställer argument för 
och emot till nästa möte med beredningsgruppen.  
 
Vattendragsåtgärder – restaurering, tvåstegsdiken m m 
Höje å vid Lilla Bjällerup 
Rebecka meddelar att Länsstyrelsen inte kommer att ändra sina kriterier för stöd 
vilket gör att de terrasser som skulle behöva anläggas blir orimligt breda i 
förhållande till vattendraget. Christel har varit på besök i Västervik där man anlagt 
en del tvåstegsdiken och där verkar Länsstyrelsen inte vara lika strikt när det gäller 
vilka kriterier som gäller för stöd till anläggning av tvåstegsdiken. Tveksamt om det 
går att komma vidare med projektet. 
 
Vallkärrabäcken 
Ekologgruppen arbetar med att ta fram ett reviderat förslag. Man har bl a varit i 
kontakt med Tilla Larsson för att få synpunkter på förslagen. Det är problematiskt 
med att det är är för mycket fall på vissa sträckor vilket eventuellt gör tvåstegsdike 
mindre lämpligt. Jonas betonar vikten av att det snart finns ett nytt förslag framme, 
som måste vara förankrat med Cecilia Backe och Peter Johnsen på Lunds kommun, 
och som sedan kan presenteras för markägarna.  
 
Råbydiket 
Bodeborn ved den enda entreprenör som lämnade anbud, anbudet var på 115 tkr 
vilket får betraktas som ett bra pris. Startmöte hölls i förra veckan. Vid mötet kom 
man överens om att flytta fyllnadsområdet och trumman samt en bit av stängslet ca 
10 m österut. Entreprenaden klar senare denna vecka.  
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Förbättringsåtgärder 
H19 Borgeby 
Åtgärden i form av rensning och utvidgning av våtmarken skjuts upp till sommaren. 
Det pris som upphandlingen landade på (ca 700 tkr) låg långt utanför budgeten. Ny 
upphandling görs till sommaren. Projektet behöver modifieras en aning för att få 
ner kostnaden. 
 
H59 Lunnarp 
Den lilla dammen har blivit förstorad. Besiktning av åtgärden på fredag. 

 
BG beslutar:   
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.2  Övrigt, stöden inom Landsbygdsprogrammet mm  Bilaga 3.2 

Jordbruksverkets svar på vattenrådens skrivelse.  
Det är värdefullt med det skriftliga svar Jordbruksverket nu har lämnat. Det skriftliga 
svaret innehöll samma besked som gavs muntligen vid mötet i augusti. 
 
Nivåer för markersättning/ersättning för ekosystemtjänster 
Johan Krook meddelar att i Helsingborgs kommun betalar man inte ut någon 
marersättning vilket gör att man inte kommer fram med åtgärder på lika många 
platser som t ex i Höje å och Sege å. Christel menar att det har fungerat bra i Sege å 
hittills och att de markägare som fått markersättning är tämligen nöjda. Det har 
dock inte handlat om våtmarkslägen på den bästa jordbruksmarken. Marknaden och 
priset på marken sätter nivåerna och vattenrådet får ta ställning i fall till fall om man 
kan leva upp till de krav som ställs. Christel meddelar att man i Västervik inte betalar 
ut markersättning utan att man istället arbetar med att kompensera för att mark tas 
i anspråk för vattenvårdsåtgärder genom att förbättra för odlingen på annan mark.  
 
Köp av ekosystemtjänster 
Jonas informerar om att han har fått omfattande och värdefulla synpunkter från 
Jordbruksverket på förslaget om att köpa ekosystemtjänster istället för att betala ut 
markersättning. Efter att ha bearbetat kommentarerna behöver frågan ställas till 
Jordbruksverket om vi kan börja köpa ekosystemtjänster istället för att betala ut 
markersättning. Jonas ska även på möte i Malmö i morgon med Naturvårdsvekets 
nätverk för ekosystemtjänster och ska där se om han kan ta upp förslaget. 
 
Strandskydd vid anlagda våtmarker 
Beslut om var det råder strandskydd i Skåne togs på 1990-talet (?) och alla anlagda 
vatten har därefter fått generellt strandskydd. Frågan är lyft till Länsstyrelsen som 
meddelat att man kommer att ha ett möte med Naturvårdsverket 26/10 och att 
man återkommer med besked efter det.  
 
Masshantering vid anläggning av våtmarker 
Frågor att ställa till respektive kommuns Miljöförvaltning har tagits fram och 
skickats ut. Inga svar har kommit in. Frågan bordläggs till nästa möte. 
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Riskkartering för fosforläckage 
Ekologgruppen har lämnat offert på riskkartering av fosforläckage i avrinnings-
området. Det är idag svårt att koppla resultaten från en kartering till att genomföra 
konkreta åtgärder eftersom åtgärdsförslag ofta hamnar mitt i fälten vilket försämrar 
arronderingen och gör att det inte finns nåt intresse för åtgärder. Johan Krook 
påtalar att det gjordes en liten studie om risk för ytavrinning i den första 
Landskapsvårdsplanen för Höje å.  
Diskussion förs vidare om fosforläckage vid hästanläggningar. Kartering av detta 
skulle kunna vara ett förslag på examensarbete.  
 
Upplåtande av fiske i Höje å och gångstråk vid Esarp 
Bengt Jönsson, ordförande i fiskevårdområdesföreningen, har uttryckt önskemål om 
upplåtande av fisket i Höje å vid Esarp och att detta skulle vara en bra kombination 
med det gångstråk som anlagts där.  Under sommaren har det kommit in klagomål 
på skötseln av gångstråket. Förslaget är att uppdra åt Ekologgruppen att, inom 
ramen för arbetet med rekreation i åtgärdsprogrammet, titta på möjligheterna att 
förnya avtal om gångstråk, se över behovet av skötsel och se om det går att 
kombinera med upplåtande av fisket i ån.  
 
Fels mosse 
Utloppsdämmet har utsatts för skadegörelse vilket gör att vattennivån inte kan 
hållas uppe. Skadegörelsen ska polisanmälas. Vidare är förslaget är att skicka ett 
brev till markägarna med en uppdatering av läget nu ett par år efter restaureringen 
och informera om skadegörelsen och att ge Ekologgruppen i uppdrag att, inom 
ramen för arbetet med förbättringsåtgärder, titta på hur man ska kunna säkra 
dämmet. 
 
Problematiken med gäss 
Problematiken med gäss kommer upp allt oftare. Markägare har problem med gäss i 
anslutning till dammar och våtmarker och kan avstå från att anlägga damm eller 
våtmark p g a detta. Förslaget är att försöka öka vår egen kunskap i frågan genom 
att prata med experter och fundera på till nästa möte om vi vill dra i frågan 
ytterligare. Eventuellt tillsammans med t ex LRF. 

 
BG beslutar:   
- att fortsätta hantera frågan om markersättning från fall till fall, 
- att uppdra åt kansliet att fortsätta arbeta med frågan om köp av 
ekosystemtjänster  
bordlägga frågan om masshantering till svar kommit in från respektive kommuns 
Miljöförvaltning, 
- att inte beställa någon riskkartering av fosforläckage 
- uppdra åt Ekologgruppen att jobba med upplåtande av fiske och gångstråk i Esarp,  
- att uppdra åt kansliet att, i samråd med Cecilia Backe och Peter Johnsen, ta fram 
och skicka brev till markägarna i Fels mosse,  
- att uppdra åt Ekologgruppen att komma med förslag på en långsiktig lösning för 
utloppsdämmet i Fels mosse, samt 
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- att lägga övrig information till handlingarna 
 
  
3.3 Reparation och underhåll       

Inget nytt att rapportera. Besiktning av genomförda åtgärder görs på fredag. 
      
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

4.1 Lägesrapport      

Inget nytt att rapportera. Det är angeläget att Dagvattengruppen kommer igång 
med ett konkret projekt. 

I övrigt informerar Marie-Louise om att Miljösamverkan Skåne nästa år kommer att 
bedriva en tillsynskampanj för dagvatten men att det inte är helt klart hur 
kampanjen ska gå till. 

 
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
5.1 Helhetsperspektiv Höje å    Bilaga 5.1  

Johan Krook och Rebecka Nilsson lämnar ingen lägesrapport för projektet. 
Presentationerna skjuts fram till ett nytt möte i december med fler närvarande. 
 
BG beslutar:   
- att boka in ett nytt möte för presentation av projektet, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.2 VattenAtlas      Bilaga 5.2 

VattenAtlas ska förvaltas och ett förslag till samarbetsavtal mellan ingående 
vattenråd har tagits fram. Jonas informerar kort om förslaget till avtal. Inga 
synpunkter på förslaget till avtal förs fram. 
 
BG beslutar: 
- att godkänna förslaget till samarbetsavtal, samt 
- att lägga övrig informationen till handlingarna 

 

 
6.1 Mätningar av vattenföring och vattenstånd  Bilaga 6.1 

Ekologgruppen har lämnat en offert på mätning av vattenstånd i ån och Jonas har 
haft kontakt med SMHI om realtidsmätning av vattenflödet vid Trolleberg. 
Kostnaden för mätning av vattenföring i samarbete med SMHI är ca 12 000 kr per år 
och medför ingen installationskostnad. Mätning av vattenstånd på en lokal kostar ca 

4.   Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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35 000 kr i investering och ca 40 000 kr i drift per år. Beredningsgruppen menar att 
kostnaderna för mätning av vattenstånd är tämligen höga och nyttan med 
mätningarna inte tillräckligt tydliga föra att motivera kostnaderna. Nyttan med 
mätningarna behöver formuleras tydligare för att kunna motivera kostnaden och 
frågan tas därför inte upp på styrelsen i november. 

 
 BG beslutar:   

- att uppdra åt kansliet och Lomma kommun att mer i detalj beskriva nyttan med 
mätningarna och återkomma med förslag till nästa möte, samt 

-  att lägga övrig information till handlingarna 
 

 
7.1 Delegations- och arbetsordning   Bilaga 7.1 

Förslag på reviderad delegations och arbetsordning har tagits fram. Jonas redogör i 
korthet för förslaget. Texterna har förtydligats och uppdaterats. Det finns även 
förslag på en mellannivå (arbetsutskottet) mellan styrelsen och kansliet när det 
gäller beslut om upphandling av entreprenader och konsulttjänster 

 
 BG beslutar:   

- att godkänna förslag till reviderad delegations- och arbetsordning, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.2 Övrigt 
 Björkesåkrasjön - låga vattennivåer 

Under sommaren har det kommit in kommentarer kring de låga vattennivåerna i 
Björkesåkrasjön. Jan Pröjts, Ekologgruppen, har t ex meddelat att sedimentbankar 
är synliga och att det inte går att ro på delar av sjön. Jonas har pratat med Henrik 
Tham i frågan och Henrik meddelar att dikningsföretaget har rensat utloppet ner till 
den nivå man har tillstånd till p g a att det framförts synpunkter på problem med 
avvattningen av fält runt sjön. Sannolikt är det rensningen i kombination med 
torkan som gjort att vattennivåerna är så låga.  

 
Domkyrkans tak  
Taket på Domkyrkan i Lund ska åter läggas om och enligt Sydsvenska kommer man 
att lägga dit ett nytt tak av bly. 

  
BG beslutar:   
- att uppdra åt Jonas att undersöka om det är möjligt att ta bilder av sjön från 

luften för att dokumentera det låga vattenståndet, 
- att uppdra åt kansliet att ta fram en skrivelse till styrelsen i frågan om 

Domkyrkans tak, samt  
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
 
 
  

7. Administration/övrigt 
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7.3 Sammanträdestider 2016 

 
Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat 
anges   

 2016-11-08 Diamanten 

   

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund   

 2016-10-25 Gnejsen 

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund   

 2016-10-11 Gnejsen 

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund    

 2016-10-17 Kalkstenen 

 
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.4 Sammanträdestider 2017 

 
Styrelsen 2017-02-14 Diamanten 

09:00 i Lund (om inte annat 
anges 

2017-05-02 
 

Diamanten 
 

Stämma 2017-05-30 Meteoriten 

 2017-09-12 
  2017-11-07 
    

Arbetsutskottet 2017-02-07 Flintan 

09:00 i Lund 2017-04-18 Kalkstenen 

        2017-09-05 Antraciten 

 2017-10-24 
    

Berednings/dagvattengrupp 2017-01-24 Gnejsen 

08:30 på tisdagar i Lund  2017-04-03 Kalkstenen 

13:00 på måndagar i Lund 2017-06-13 Gnejsen 

 2017-08-28 Gnejsen 

 2017-10-10  

 
2017-12-04 

  
BG beslutar:   
- att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2017, samt  
- att lägga övrig information till handlingarna 
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/Jonas Johansson  
Samordnare Höje å vattenråd 


