
 

MINNESANTECKNINGAR 

 

2016-08-30         
 

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å 

VATTENRÅD 

 

 

 

 

Minnesanteckningar: Beredningsgruppen för Höje å vattenråd  
 
 
Tid & datum: Tisdagen den 30 augusti 2016, kl 08:30-12:15  
 
Plats: Kristallen, Lund 
 
Närvarande: Cecilia Backe   Lunds kommun 
 Helena Björn   Lomma kommun 
 Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
 Christel Strömsholm Trulsson Svedala kommun 
 Susanne Johansson  VA-SYD 
 Anna Olsson   Höje å vattenråd (t o m punkt 3.1) 
 David Reuterskiöld  Ekologgruppen 
 Jonas Johansson  Höje å vattenråd 
 
Bilagor: 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder (skickas ut senare) 
 5.1: Helhetsperspektiv Höje å: Preliminära rapporter om tvåstegsdiken och 

oreglerade sträckor. 
 6.1: SGU Grundvatten/bekämpningsmedelsprojekt - Lägesrapport   
 
Ärenden:  
 
1. Minnesanteckningar föregående möte 2016-04-05  
 http://hojea.se/rapporter/HVR_Beredningsgrp_Minnesanteckningar_20160405.pdf 
 
 Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte. 
 

BG beslutar: 
- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna 

  
2. Anmälningar  
  

Åtgärdsarbete  

 2016-06-09 Länsstyrelsen information om LOVA-stöd 

 2016-04-18 Jordbruksverket: Ansökan om fullmakt 
 2016-04-20 Jordbruksverket: Fullmakt Sam Ekstrand 
 2016-05-02 Vattenvårdsåtgärder Höje å: Länsstyrelsen - Prel beslut om LOVA-stöd 
 2016-05-10 Stora Råby 32:22 - Anmälan om vattenverksamhet 

http://hojea.se/rapporter/HVR_Beredningsgrp_Minnesanteckningar_20160405.pdf
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 2016-06-03 Trolleberg väst: Slutredovisning installation av kalkfilterbädd och 
fosfordamm 

 2016-06-07 Reparation & underhåll: Anbudsunderlag entreprenad 

 2016-06-10 Fullmakt för Ekologgruppen för anmälningar om vattenverksamhet, 
omprövningar, samråd m m 

 2016-06-10 Ladugårdsmarken - Protokoll möte med dikningsföretaget 
 2016-06-20 Reparation & underhåll: Inkomna anbud 
 2016-06-21 Önneslöv 14:6 (Björnstorp): Förhandsbesked miljöinvestering 
 2016-06-22 Stora Råby 32:22 - Yttrande Miljöförvaltningen, Lunds kommun 
 2016-06-23 Stora Råby 32:22 - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet, biotopskydd m 

m 
 2016-06-27 Reparation & underhåll: Anbudsförrättning 
 2016-06-27 Reparation & underhåll: Beställning av entreprenad 
 2016-07-06 Önneslöv 14:6 (Björnstorp): Anmälan vattenverksamhet 
 2016-07-22 H19 Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen - Startbesked miljöinvestering 
 2016-07-29 H19 Borgeby 37:2 - Anbudsförfrågan entreprenad 
 2016-08-04 Önneslöv 14:6 - Fullmakt anmälan vattenverksamhet 
 2016-08-10 Fels mosse: Jordbruksverket - Kontrollrapport 
 2016-08-22 Önneslöv 14:6: Länsstyrelsen begäran om komplettering vattenverksamhet 
 2016-08-23 Önneslöv 14:6: Komplettering vattenverksamhet 
Dagvattengruppen 

   

Recipientkontroll 

 2016-02-09  

Vattenförvaltning 

 2016-05-09 Helhetsperspektiv Höje å - Tilläggsbeställning Ekologgruppen 

 

2016-05-16 Vattenmyndigheten - Beslut om årligt bidrag 

 

2016-06-22 Utsläpp av slam till St Hansbäcken, Lund - Yttrande 

 2016-07-13 Gullåkra detaljplan Staffanstorp - Yttrande 
 2016-07-15 Hemmestorp detaljplan Staffanstorp - Yttrande 
 2016-07-15 Brågarp detaljplan Staffanstorp - Yttrande 
 2016-08-23 Lommabanan Flädie - Yttrande 
Arbetsutskottet 

 2016-02-09 Protokoll arbetsutskottet 

Övrigt  

 2016-05-16 Staffanstorps kommun - Fullmakt årsstämma 

 2016-07-11 Catchplast - Besked om avslag på ansökan 

 

Utsläpp av slam till St Hans-bäcken i Lund handlar om ett utsläpp av sed mycket 
finkorniga slam som bildas vid borrning. Detta ska inte komma ut i 
dagvattensystemet vilket skedde i detta fall. Ärendet hanteras av Miljöförvaltningen 
i Lunds kommun som bad om ett yttrande från vattenrådet i ärendet. 

 
Jonas påtalar att Staffanstorps kommun, från att ha hanterat dagvattenfrågan på ett 
mycket bra sätt i en detaljplan i Hjärup, inte har någon plan alls för hantering av 
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dagvatten i en detaljplan för Gullåkra. Detaljplanen för Gullåkra syftar till att göra 
mer hårdgjorda ytor på parkmark 

 
Susanne tar upp en fråga om hantering av massor vid anläggning av våtmarker ska 
anmälas till miljöförvaltningen i respektive kommun. VA-SYD anmäler detta vid 
anläggning av dagvattendammar i Malmö. Jonas och David formulerar ett par frågor 
som sedan ställs till respektive kommuns miljöförvaltning om hur denna fråga ska 
hanteras. 

 
BG beslutar: 
- att lägga anmälningarna och övrig information till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 1   Bilaga 3.1 

- Information - David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av 
åtgärdsprogrammet 
 
Våtmarker 
L:a Bjällerup  
Ingen förändring sen senast, markägaren avvaktar. 
 
Genarp 2:3 
Markägaren har inväntat besked från Jordbruksverket angående markersättning. 
Det som vattenrådet ka erbjuda i ersättning är 100 000 kr per ha åkermark och 
40 000 kr per ha betesmark. 
 
Alnarp 1:1  
Ett läge som är bättre än genomsnittet, 100 ha intensivt brukad mark i 
tillrinningsområdet. Anläggningskostnaden bedöms vara rimlig. Markförvaltaren på 
Alnarp anmälde intresset, dock har inte definitivt klartecken lämnats från 
markägaren. Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet kräver att en arkeologisk 
förundersökning görs till ett pris av ca 90 000 kr. Definitivt klartecken från 
markägaren och tecknande av förhandsavtal nästa steg. 
  
Genarp 4:7   
Restaureringen av mossen ska göras klart nu efter sommaren.  
 
Genarp 9:16  
Tätortsnära projekt som är översvämningsområde idag. Används för skridskoåkning 
på vintern vid översvämning. Kan möjligen gå att leda dagvatten till våtmarken. 
Susanne förser David med kontaktuppgifter till VA-SYD. 
 
Dagvattenprojekt 
Lomma ängar 
Dagvattengruppen har beslutat att lägga ner projektet. 
 
VallkärraTorn 
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Möte om projektet med SBK, VA-SYD och MEx hålls 15/9. Fortfarande inget 
definitivt besked från MEx i Lund om markåtkomsten. Jonas och David svarade 
under sommaren på de frågor som MEx hade ställt. David kommer undersöka igen 
om de ledningar som går igenom området är möjliga att flytta. Anläggningen som 
föreslås inom planområdet Stångby vångar skulle om det blir anlagt styckas av och 
bli s sk allmän platsmark som kommunen sedan driftar.  
 
Vallkärra 
Förslag på två möjliga lägen nordost om Vallkärra by, markägaren är öppen för 
diskussion. 
 
 
Vattendragsåtgärder – restaurering/tvåstegsdiken m m 
 
Höje å vid L:a Bjällerup  
Inget nytt har hänt under sommaren. Länsstyrelsen ville inte ge stöd i ett första 
skede p g a att man utgick ifrån en väldigt bred bottenprofil vilket gjorde att 
schaktinsatsen blev mycket stor. Efter det har ritningar på vattendragets tidigare 
profiler hittas vilket visar på en betydligt smalare bottenprofil. Om man utgår från 
denna profil blir schakten betydligt mindre. David kommer att höra med 
Länsstyrelsen om de kan ompröva sitt beslut angående stöd till projektet med 
anledning av de nya uppgifter som framkommit.  

 
  Vallkärrabäcken övre  

Möte hölls med dikningsföretag/markägare i somras. Peter Johnsen (Lunds kmn), 
Cecilia och David var med på mötet.  Inget definitivt beslut fattades utan mötet 
landade i att det behöver tas fram noggrannare och mer information om skötsel av 
tvåstegsdiken. Ekologgruppen fortsätter att jobba med förslagen och stämmer av 
dessa med Cecilia och Peter. Jordbruksverket har tagit fram en handledning för 
anläggning av tvåstegsdiken. 

 
  Råbydiket 

Analyser av sedimentet i det befintliga diket visade att halterna av bl a metaller var 
så låga att Miljöförvaltningen i Lunds kmn gett klartecken till att sedimenten inte 
behöver köras på deponi utan att sedimentet kan ligga kvar och diket fyllas igen 
med massor från det nya diket. Projektet kommer att handlas upp under första 
halvan av september och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under 
hösten. 

 
  Övrigt 

Riskkartering av fosforläckage  
Beredningsgruppen har tidigare pratat om att göra en riskkartering för fosforläckage 
f f a i Råbydikets avrinningsområde där delar av åkermarken har relativt kraftig 
lutning. Jonas kontrollerar vad som har sagts i frågan och återkommer om det vid 
nästa möte.  

 
  Rekreationsåtgärder  
  Ekologgruppen har inte alls jobbat med detta ännu. 
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  Förbättringsåtgärder 

Våtmarken H19 är idag kraftigt igenväxt och har behov av en kraftig upprensning 
vilket sker inom den pågående entreprenaden för reparation och underhåll. I 
samband med det har det förts diskussioner med markägaren om att utvidga 
våtmarken. Länsstyrelsen är beredd att ge stöd för åtgärden. Utvidgningen av 
våtmarken har varit ute på upphandling. Endast ett anbud med väldigt högt pris 
kom in. Anledningen till detta kan vara kort genomförandetid samt att man behöver 
pumpa vatten förbi våtmarken under genomförandet. Förslaget är att inte handla 
upp projektet nu utan att göra en ny upphandling med förlängd genomförandetid 
och med en annan lösning för hanteringen av vattnet in till våtmarken.  

 
En förbättringsåtgärd genomförs också i samband med entreprenaden för 
reparation och underhåll i den lilla våtmarken, som utvidgas, uppströms de stora 
dammarna vid Bäckdala söder om Dalby Förbättring damm i Lunnarp utvidgning. 

 
Kalkfilter och fosfordammar 
Jonas Johansson redogör för arbetet med kalkfilter och fosfordammar. De två 
projekten vid Trolleberg (två anläggningar med både kalkfilter och fosfordamm)är 
färdiga. Ansökan om miljöinvesteringsstöd är inskickad för projektet vid Bjällerup 
(kalkfilter och fosfordamm). Trafikverket har bett att få och har fått kompletteringar 
beträffande hur fosfordammen vid Björnstorp skulle kunna påverka en eventuell 
Simrishamnsbana. 
 
Miljöinvesterings- och skötselstöd inom Landsbygdsprogrammet 
Jonas, Christel och David träffade representanter för Jordbruksverket på plats i 
Jönköping 25 augusti. Det var ett positivt möte och de viktigaste resultaten var att: 
- Projekten kan fortsätta betala ut markersättning till de markägare som avsätter 

mark till våtmarker. Dessa markägare kan dock, åtminstone inte i dagsläget, få 
ta del av den markersättning som finns inom Landsbygdsprogrammet 
Markägare ska dock söka både markersättning och skötselstöd, i väntan på 
besked angående markersättning inom landsbygdsprogrammet. 

- Offentlig medfinansiering är inte tillåten men Jordbruksverket menar att det ska 
kunna gå att lösa det genom att dela upp våtmarksprojekt i olika delprojekt, t ex 
att projektering är ett projekt och entreprenad ett annat och att man enbart 
söker stöd för den ena delen av projektet.  

- Jordbruksverket kommer att svara skriftligen på den skrivelse som skickades in 
av vattenråden under våren. 

- Jordbruksverkets representanter blev intresserade av förslaget med att köpa 
ekosystemtjänster av markägarna istället för att betala ut markersättning och 
har fått ta del av förslaget och kommer att återkomma med synpunkter.  

 
BG beslutar:   
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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3.3 Reparation och underhåll       
Gösta Palm Entreprenad har gjort det mesta av de upphandlade åtgärderna inom 
arbetet med reparation och underhåll.  Besiktning av genomförda åtgärder sker 
senare i september. Sammanlagt gick entreprenaden på ca 361 tkr vilket var 
betydligt lägre än beräknat från början. 

      
BG beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

4.1 Lägesrapport      

Helena lämnar en Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen.  

 

CleanTech Tipp - Vid måndagens möte diskuterades vattenrådets medverkan eller 
inte i projektet CleanTech Tipp. Om man drar sig ur projektet behöver 
Dagvattengruppen ett annat projekt att arbeta med. Susanne undersöker 
möjligheten till samarbete med VA-SYD om någon form av 
demonstrationsanläggning för dagvattenrening och fördröjning. 

Peglar i Höje å – Ekologgruppen har lämnat ett pris på installation och drift av 
trycksonder (vilket mäter vattennivån automatiskt). Förslaget är att ha en station 
vid E6 och en precis nedströms Dynnbäcks sammanflöde med Höje å huvudfåra. 
Cecilia menar att arbetet borde göras som en tilläggsbeställning till 
recipientkontrollen och sedan vara med i det ordinarie arbetet vid nästa 
upphandling. Jonas för även en diskussion med SMHI om ett samarbete kring 
realtidsmätning av vattenflödet vid Trolleberg som man kan se online på nätet. 

Framtiden för Källby reningsverk - Den 6 september kommer tjänstemännen på VA-
SYD att presentera sitt ställningstagande i frågan om framtiden för Källby 
reningsverk. Därefter ska politikerna ta beslut i frågan. Det lutar åt att förslaget till 
politikerna kommer att bli att lägga ner Källby och pumpa Lunds avloppsvatten till 
Sjölundaverket i Malmö. 

 
BG beslutar:   
- att uppdra åt Jonas att återkomma vid nästa möte med en sammanställning 

över kostnader för flödes- och nivåmätningar i Höje å, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
5.1 Helhetsperspektiv Höje å    Bilaga 5.1  

Ytterligare ett par delrapporter har tagits fram inom projektet, denna gång och 
oreglerade sträckor och om tvåstegsdiken. Utredningen om hur sträckan förbi S:t 
Lars och Källby i Lund påverkar uppströms liggande jordbruksmark visar att rensning 
på denna sträcka inte har någon påverkan på avvattningen av jordbruksmarken 

4.   Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 
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uppströms. Rapport om detta kommer senare i höst. Beredningsgruppen vill ha en 
omfattande dragning vid nästa möte. 
 
BG beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.2 CatchPlast       

Projektansökan fick avslag. 
 
BG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.3  Övriga forskningsprojekt 

Det projekt som inte redovisats eller kommer redovisas separat är det om hållbar 
hantering av urbana översvämningar som ännu inte genererat några konkreta 
resultat angående Höje å. 
 
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
6.1 Grundvatten och bekämpningsmedel   Bilaga 6.1 

Jonas informerar om de första resultaten från provtagning av bekämpningsmedel i 
grundvatten. Resultaten visade på mindre halter av bekämpningsmedel och 
bekämpningsmedel på färre lokaler än vad SGU:s modell förutspådde. Ny 
provtagning kommer att ske i höst.   
 

 BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
7.1 Beredningsgrupp/dagvattengrupp 

Det har tagits fram ett förslag om att samordna Dagvatten- och beredningsgruppens 
möten för att effektivisera arbetet. Dagordningen delas då in så att man t ex börjar 
med Dagvattengruppens ärenden, sedan tar gemensamma ärenden och avslutar 
med de ärenden som endast berör Beredningsgruppen. Då kan tjänstemännen välja, 
om man inte deltar i hela mötet, vilken del av mötet som man vill delta i. Förslaget 
är även att ha tre möten per termin. Dagvattengruppen tillstyrkte förslaget vid 
mötet 2016-08-29. 
 
BG beslutar:   
- att prova systemet med gemensamma möten under 2017, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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7.2  Fiske Esarp 
Bengt Jönsson, som sitter i vattenrådets styrelse och som är ordförande i 
fiskevårdsområdesföreningen, har framfört önskemål om att vattenrådet tar tag i 
frågan om upplåtande av fiske i Höje å vid Esarp. Markägare i Esarp är osäkra på om 
de kan upplåta fisket tillföljd av de avtal som träffats med markägarna om 
Höjeåprojektets gångstråk.  
 
BG beslutar:   
- att uppdra åt Jonas att prata vidare med Bengt i frågan och återkomma i frågan 

vid nästa möte i beredningsgruppen, samt  
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.3 Övriga frågor 
 
 Generella strandskyddet vid anlagda våtmarker 

Frågan om det generella strandskydd som automatiskt träder in vid nyanlagda 
våtmarker har aktualiserats och kan bli ett hinder för framtida våtmarksanläggning. 

 
  Utlysning av forskningsmedel 

Naturvårdsverket har utlyst medel för forskning om förvaltning av 
ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. En ingång till ett sådant projekt skulle 
kunna vara hur man ska förvalta anlagda våtmarker i framtiden. Jonas tar kontakt 
med John Strand, Hushållningssällskapet, i frågan för att se vad det kan leda till. Det 
måste vara en forskningsinstitution som står som sökande. Sista ansökningsdag 15 
september. 
 
Konsultens dragningar av åtgärdsarbetet vid styrelsemötena 
Lomma kommuns representanter i styrelsen önskar att konsultens dragningar på 
styrelsemötena blir mer pedagogiska.  
 
Galler på utloppsbrunnen vid dammen utanför Otto Pers gård, Bjärred.  
Det har framförts synpunkter på att det är för stora hål i gallret på utloppsbrunnen 
vid den nya dammen vid Otto Pers gård, Bjärred. Risk för att djur, t ex andungar, kan 
åka med ner i brunnen. David menar att frågan kommer upp då och då och att det 
är ett standardgaller som sitter på brunnen. Galler med mindre mellanrum medför 
mycket större behov av rensning av växtdelar som fastnar. 
 
BG beslutar:   
- att uppdra åt Jonas att ta kontakt med Länsstyrelsen och be om ett möte i 

frågan om strandskydd,  
- att uppdra åt Jonas och David att fundera på hur konsultens dragning av 

åtgärdsarbetet på styrelsemöten kan bli mer pedagogisk och tydlig, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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7.4 Sammanträdestider 2016 

 
Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat 
anges   

 2016-09-13 Diamanten 

 2016-11-08 Diamanten 

   

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund   

        2016-09-06 Gnejsen 

 2016-10-25 Gnejsen 

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund   

 2016-08-30 Diabasen 

 2016-10-11 Gnejsen 

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund    

 2016-10-17 Kalkstenen 

 
BG beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
 
För 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
 
Jonas Johansson  
Vattenrådssamordnare 
  
 


