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Närvarande 
Ledamöter Cecilia Backe  Lunds kommun, ordf. 
 Helena Björn  Lomma kommun 
 Christel Strömsholm-Trulsson Svedala kommun 
 Patrik Nilsson VA SYD 
 Jonas Johansson Samordnare Höje å vattenråd 
Övriga Geraldine Thiere Höje/Sege å vattenråd 
 Maarten Ellmer Höje å vattenråd 
Adjungerade Johan Krook Ekologgruppen 
 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor utsända före mötet:  
2.2 Biologisk uppföljning i dammar 
2.3 Håkan Rasmusson angående St Hans golfbana 
2.4 Länsstyrelsens svar till Jordägareförbundet ang. utsättning och utfodring 
4.1 Missbildade öringar 
7.1 Arbetsplan 2014 
 
Bilagor utdelade vid mötet:  
Inga bilagor 
 
Bilagor utsända med minnesanteckningar: 
2.1 Lägesrapport etapp III  
3.1 Lägesrapport reparation & underhåll 2013 
 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

En ny dagordning delas ut med anmälningslista och två tillägg underpunkten övriga frågor:
   

- Information kostnader för informationsmaterial – Maarten  
- Förfrågan från SLU om forskningsprojekt om produktionsvåtmarker 

  



              

 Minnesanteckningar från föregående möte: 
 Några punkter från föregående mötes minnesanteckningar tas upp.  

 
 Anmälningar 
 

Höjeåprojektet  
 2013-01-25 Björnstorp Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning 
 2013-01-25 Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning 
 2013-01-25 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning 
 2013-02-15 Vandringshinder - offert inventering 
 2013-02-18 Vandringshinder - beställning inventering 
 2013-03-04 Länsstyrelsen - beslut om undantag betalningsbevis 
 2013-03-08 Fjelie 3:2 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 
 2013-03-08 Fjelie 19:3 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 
 2013-03-09 Björnstorp Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 
 2013-03-10 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 
 2013-03-11 Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning 
 2013-03-13 Fels mosse - Länsstyrelsen meddelande om betalningsvilja 
 2013-03-14 Fjelie 24:4 - Överenskommelse fiskevårdande åtgärder 
 2013-03-18 Fels mosse - Ansökan om miljöinvestering 
 2013-03-25 Fjelie 7:26, Önnerup 4:3 - Ansökan om miljöinvestering 
 2013-03-25 Fjelie 7:26, Önnerup 4:3 - Intyg medfinansiering 
 2013-03-25 Fjelie 7:26, Önnerup 4:3 - Anmälan vattenverksamhet 
 2013-03-25 Fjelie 7:26, Önnerup 4:3 - Överenskommelse I 
 2013-03-25 Fjelie 7:26, Önnerup 4:3 - Överenskommelse II 
 2013-04-02 Ladugårdsmarken 2:6 - Skrivelse till MEX i Lund 
 2013-04-09 Fels mosse - Fullmakt för David Reuterskiöld 
 2013-04-09 Fjelie 15:1, 24:4 - Ansökan miljöinvesteringsstöd intyg medfinansiering 
 2013-04-09 Fjelie 15:1, 24:4 - Anmälan vattenverksamhet 
 2013-04-11 Esarps kyrka - H38 - Ansökan miljöinvesteringsstöd, intyg medfinansiering 
 2013-04-11 H38 - Genarps ARV - Ansökan miljöinvesteringsstöd, intyg 

medfinansiering 
 2013-04-11 H38 - Genarps ARV - Anmälan vattenverksamhet 
Vattenförvaltning 
 2013-03-01 Vattenmyndigheten - Lunds kommuns återrapportering 2012 
 2013-03-12 Remiss – Simrishamnsbanan  
 2012-09-20 Remissvar - Naturreservat Östra dammarna, Lomma 
 2012-09-24 Vallärrabäcken - Elfiske 2012 -rapport 
Recipientkontroll 
   
Övrigt  
 2013-02-22 Lomma kommun - Ombud stämma 
 2012-11-09 Staffanstorps kommun - Ombud stämma 
 
 Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna den nya dagordningen,  



              

- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 
2013-01-22 och lägga dem till handlingarna, samt 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 

 
2. Höjeåprojektet II  
 Johan Krook redogör för pågående arbete inom etapp 3. 
 
Fels mosse 
Huvudförhandling kommer att hållas i Lund 2013-04-24. 

 
Lomma ängar 
Projektet ligger fortfarande i malpåse. Finns även med i listan på åtgärdsförslag 
från ”dagvattengruppen”. 
 
Värpinge 13:15 
David har förhandlat medmarkägaren och erbjudit markersättning på 70 tkr per ha 
samt att fyllnadsytan dräneras och att grus läggs på vägen ner till området, ca 500 
m.  
 
Norra Knästorp  
Johan Krook ska förhandla med markägarens företrädare Camilla Hansson nästa 
vecka. Rimligt att även här erbjuda 70 tkr per ha i markersättning. Anläggning 
beräknas till 2014 om projektet blir av. 
 
Häckeberga - Dyngsmaderna 
Om anläggningen ska genomföras inom ramen för Höjeåprojektet hänger idag på 
frågan om utsättning och utfodring av änder. Markägaren kan eventuellt tänka sig 
att anlägga våtmarken även utan stöd från vattenrådet och Länsstyrelsen. 
 
Petradammen 
Markägaren har bestämt sig för att inte driva anläggningen inom Höjeåprojektet. 
 
Björkesåkraån - Bramstorp 
Olika förslag på dammlägen på förslag från markägaren. Inte optimala lägen då 
ån/diket är djupt och vatten endast kan tas in vid högvatten. 
 
Nöbbelövs mosse 
Inget nytt 
 
Ladugårdsmarken 
Frågan ligger idag hos Mark- och exploateringskontoret i Lund och ska enligt 
uppgift tas upp i Tekniska nämnden. Vattenrådet har tagit fram en skrivelse i 
ärendet. 
 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Ansökningar om stöd för fyra områden har skickats in till Länsstyrelsen. Möjligen 
kommer vi inte att få stöd för alla projekt p g a att Lst har fått in så många 
intresseanmälningar. Håkan Björklund ska ta fram prioriteringsförslag. 
 
 
 



              

Förbättringsåtgärder 
Ekologgruppen jobbar vidare med olika idéer. 

 
Biologisk uppföljning i dammar   Bilaga 2.2 
Johan redogör för förslaget till biologisk uppföljning i dammar och våtmarker. 
Beredningsgruppen har inga förslag till förändringar. 
 
St Hans golfbana     Bilaga 2.3 
Jonas redogör för samtal för Håkan Rasmusson. HR har en miljöcertifierad 
golfbana på Värpinge och ett genuint miljöintresse. HR är intresserad av någon 
form av helhetslösning för vattenfrågorna på Ladugårdsmarken i samband med att 
St Hans golfbana ska anläggas. Beredningsgruppen ställer sig generellt sett positiv 
till en fortsatt diskussion med HR i frågan. Jonas tar förnyad kontakt. 
 
Ladugårdsmarken  
Jonas meddelar att en skrivelse om projektet tagits fram och lämnats till Mark- 
och exploateringschefen i Lund för att sedan tas upp i Tekniska nämnden för 
beslut. Vi kan bara avvakta och invänta besked. 
 
Utfodring och utsättning av änder i dammar och våtmarker  Bilaga 2.4 
Frågan om utsättning och utfodring av änder har diskuterats i samband med 
projekt i både Höje å och Kävlingeån den senaste tiden. Markägarna bl a Henrik 
Tham har initierat diskussionen som förts med vattenråden och Länsstyrelsen. 
Ingående diskussion i beredningsgruppen kring frågor om etiska aspekter, 
minskad effekt av våtmarkernas näringsrenande förmåga och minskade stöd till 
anläggning av våtmarker m m. De närvarande kommunrepresentanterna i 
beredningsgruppen är väldigt tydliga med att vattenrådet inte ska stötta projekt 
som inkluderar utsättning av änder och att vattenrådet ska följa Länsstyrelsen 
policy i frågan. Johan och Jonas menar att det finns risk att vi tappar 
möjligheterna att påverka om vi inte är med i projekten på något sätt. 
 
Notering: 
Marie-Louise Folkesson, Staffanstorps, kommun instämmer i övriga 
kommunrepresentanters syn på utsättnings- och utfodringsfrågan. 
 
Nya projektförslag 
Helena presenterar ett nytt förslag på våtmark mellan Bjärred och Borgeby och 
förmedlar uppgifter kring förslaget till Ekologgruppen. 
Johan har fått in en intresseanmälan om avfasning av dikeskanter i 
Önnerupsbäcken och åker ut och tittar på området. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att inte stödja projekt som inkluderar utsättning av änder och att framöver 
följa Länsstyrelsens policy angående utsättning och utfodring, samt  
- att lägga övrig information till handlingarna och fortsätta arbetet enligt 
redovisad planering 

 
 

3. Reparation och underhåll   
Anbudsunderlagen för 2013 års åtgärder är i princip färdiga och upphandling ska 
göras. Åtgärderna som genomfördes förra året ska besiktigas av Länsstyrelsen 
2013-04-17 (Blev godkända/ JJ). 



              

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

 
4. Recipientkontroll 

Missbildade öringar 
Beredningsgruppen disskuterar frågan om de missbildade öringarna i 
huvudfåran vid Genarp. Förslaget är att genomföra elfisken till hösten 
uppströms och nedströms reningsverkets och dagvattnets utsläppspunkter. Både 
oskadade och eventuellt skadade fiskar ska frysas in och analyseras på 
miljögifter. Frågan om bl a svavelväte från Riesen diskuteras också. 
Jonas tar fram förfrågningsunderlag som mailas ut för eventuella synpunkter.  

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

5. Vattenförvaltning  
VSPU för Höje/Sege å 
Jonas och Geraldine har träffat GIS-ansvariga på Lantmäteriet i Lund angående 
utdelning av olika underlag som är belagda med licens. Beskedet är att vi kan 
lämna ut det mesta av det material som är sammanställt och att vi använder 
samma arbetssätt för både Höjeå och Sege å. Det är tydligt att formerna för 
Geosdatasamverkan inte är anpassade för mellan kommunala projekt inom 
avrinningsområden. Geraldine ska ställa samman materialet för Höje å för att 
kunna lämna ut det.  
Jonas meddelar att vattenrådet blivit inbjudna av Vattenmyndigheten i 
Bottenhavet att presenterat projektet på vattenrådens dag, samt av 
Limnologföreningen att prata på nationella vattendagarna i höst.  
 
Temadag – fisk -fiske  
Jonas berättar att Maria Hansson från Miljövetenskap, Lunds universitet 
kommer och berättar om sin forskning på läkemedelsrester i fisk från Höje å. 
Tanken är också att vi gör ett elfiske även om tidpunkten inte är optimal och att 
det görs i Trolleberg. 
 

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

 
   

6. Sammanträdestider 2013 
 
Styrelsen (kl 08:30 i Lund om inget annat anges) 
 2013-05-07  
 2013-05-28  
 2013-09-17 Stämma 
 2013-11-05  



              

 
Presidieberedning   
 2013-02-05  
 2013-04-23  
 2013-09-03  
 2013-10-08  
   
Beredningsgruppen   
 2013-01-22  
 2013-04-11  
 2013-08-20  
 2013-10-07  
   

 
7. Övriga frågor 

Dagvattengruppen 
Politikerna i dagvattengruppen har nu beslutat att försöka föra in gruppen under 
vattenrådet. Styrelsen ställde sig positiv till detta på förra mötet. Jonas och 
tjänstemännen i dagvattengruppen håller på med ett förslag till politikerna 
beträffade organisation, arbetsplan och budget för arbetet. 
 
Vattenorganisationernas riksmöte  
Vatttenmyndigheten har muntligen lovat stöd för projektet. 25 tkr har beviljats 
för inledande arbete i år. En organisatör har handlats upp. Två förslag på 
exkursioner har tagits fram. Programmet behöver sättas mer definitivt framåt 
hösten. 

 
 Fortsättning på Höjeåprojektet efter 2014 

Frågan bordläggs till separat möte i början av juni. 
 
Budget och arbetsplan 2014 
Styrelsen har antagit budget för 2014 vilken skickas ut till beredningsgruppen 
för kännedom. Beredningsgruppen godkänner arbetsplanen med redaktionella 
ändringar. 
 
Förfrågan från SLU om produktionsvåtmarker 
En förfrågan har kommit från SLU angående deltagande i ett forskningsprojekt 
om potentialen hos produktionsvåtmarker. Anledningen till att Höje å är 
intressant är att det finns mycket data om området och vårt arbete med VSPU. 
För vattenrådet innebär deltagandet att stå med på ansökan och om ansökan 
beviljas få medel till att anställa en person på deltid för medverkan i projektet. 
Beredningsgruppen ställer sig positiv till förslaget.  
 
Informationsmaterial om vattenrådet 
Maarten har fått prisuppgifter på framtagande av informationsmaterial om 
vattenrådet. Christel påpekar att man kan söka pengar från Regionens 
miljövårdsfond till arbetet detta kan dock inte göras förrän i november. Jonas 
föreslår att beredningsgruppen föreslår styrelsen att 30-40 tkr tas från 
Höjeåprojektets budget till arbetet. 
 
 

  



              

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

 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


