
 

MINNESANTECKNINGAR 
 
2014-10-07 
 

 
Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd  
 

 

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

 
Närvarande: 
Cecilia Backe   Lunds kommun 
Helena Björn   Lomma kommun  
Patrik Nilsson  VA-Syd 
Jonas Johansson  Höje å vattenråd 
David Reuterskiöld  Ekologgruppen 
Rebecka Nilsson  Höje å vattenråd 
Anna Olsson   Höje å vattenråd 
 
 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund   
Tid: Tisdagen den 7 oktober 2014, kl 08:30-12:00  
 
Bilagor : 2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3  
 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3 
 5.1 Skrivelse angående utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund (senare) 
 7.1 Budgetuppföljning 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

Inga synpunkter 
  
  Minnesanteckningar från föregående möte: 

Inga synpunker.  
 

Anmälningar 
 

Höjeåprojektet  
 2014-08-18 Värpinge 13:14, 13:15 - Besiktningsprotokoll 
 2014-09-03 N:a Ugglarp - Besiktningsprotokoll 
 2014-09-08 Lilleby/Vindfälle fiskevård Önnerupsbäcken - Offert tilläggsarbete  
 2014-09-11 Flädie 23:4 - Länsstyrelsen beslut stöd 
 2014-09-12 Vindfälle fiskevård 113 Önnerupsbäcken - Tilläggsbeställning entreprenad 
 2014-09-12 Lilleby fiskevård 112 Önnerupsbäcken - Tilläggsbeställning entreprenad 
 2014-09-17 N:a Ugglarp - Beställning tilläggsarbete 
 2014-09-26 Värpinge 13:14, 13:15 - Länsstyrelsen besiktningsprotokoll 



              

 2014-09-26 Ladugårdsmarken - Svar på mail med minnesanteckningar möte med 
dikningsföretaget version I 

 2014-09-27 Ladugårdsmarken - Länsstyrelsen startbesked 
 2014-09-29 Värpinge 13:14, 13:15 - Avtal våtmark 
 2014-09-29 N:a Ugglarp - Länsstyrelsen startbesked 
 2014-09-29 N:a Ugglarp - Länsstyrelsen besiktningsprotokoll 
 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Mail med minnesanteckningar möte med 

dikningsföretaget version II 

 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Svar på mail med minnesanteckningar möte med 
dikningsföretaget version II 

 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Minnesanteckningar möte med dikningsföretaget 
version II 

   
Dagvattengruppen 
 2014-08-06 L:a Råby - Beställning entreprenad 
 2014-09-10 L:a Råby - Besiktningsprotokoll 
 2014-09-11 L:a Råby - Länsstyrelsen beslut stöd 
 2014-09-25 Dynnbäck - Inbjudan till möte med berörda markägare 
   
Recipientkontroll 
   
Vattenförvaltning 
 2014-09-26 Vattenorganisationernas riksmöte - Rekvisition av bidrag 
Arbetsutskottet 
 2014-09-02 Protokoll AU 
Övrigt  
 
 
Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen, samt 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
2. Höjeåprojektet II    Bilaga 2.1 & 2.2 
 David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3. 
 
Fels mosse 
Entreprenaden för själva våtmarken är avslutad. Även stensättningen av diket 
nedströms är och stängselentreprenaden är klar.  
Fyllnadsytan är insådd med gräs eftersom det är svårt att veta vad som tar sig i ren 
organisk torvjord har inte någon dyrare fröblandning använts. Hö med högre 
biologiskt värde har placerats på andra områden i mossen. Slutbesiktning med 
Länsstyrelsen hölls 2014-10-06. 
Planksättar ska levereras innan 25/10 och en pegel ska sättas upp. Invigning 
ordnas 25/10 dit markägare, vattenrådet och lokalpressen bjuds in.  
   
Värpinge 13:15 
Entreprenaden är klar med undantag av dränering av fyllnadsområdet vilket ska 
göras nästa år (ingår i entreprenaden). Del av entreprenadersättningen hålls inne 
tills dräneringen är genomförd. 



              

 
Ladugårdsmarken 
Startmöte för projektet hölls i 2014-10-06. Själv entreprenaden beräknas påbörjas 
inom någon vecka. JKN entreprenad har handlats upp. Överenskommelse med 
dikningsföretaget om att ompröva dikningsföretaget i efterhand träffades vid möte 
2014-09-15(Minnesanteckningar från mötet godkända av alla berörda och 
inskickade till Länsstyrelsen). Ekologgruppen behöver komma in med en offert 
med takpris på omprövningen av dikningsföretaget som bygger på att det inte blir 
huvudförhandling. 
 
Flädie 
Arkeologerna håller på att undersöka området. Bodeborn har handlats upp som 
entreprenör. Betorna har tagits upp ett par veckor tidigare än planerat vilket gör att 
projektet snart kan komma igång förutsatt att det inte hittas några fornlämningar. 
 
N:a Ugglarp 1:6 
Våtmarksentreprenaden är klar förutom. Stängsling och insådd av gräs i 
kringområdet återstår att göra. Det har träffats en överenskommelse med 
markägaren att själv göra stängslingen och att markägaren för samma ersättning 
för stängsling som ingick i anbudet från entreprenören.  

 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Bottenrestaureringarna, både i huvudfåran och i Önnerupsbäcken, är färdiga och 
besiktigade. Plantering återstår, inga anbud har kommit in för planteringarna i 
huvudfåran och anbudstiden har därför förlängts. Plantering ska ske i 
oktober/november 
 
Utplantering av sällsynta vattenväxter  
En större insats är på gång tillsammans med Länsstyrelsen nu i höst och troligen 
kommer utplantering att ske i alla nya Höje å-dammar. 

 
Uppföljning    
Trolleberg – Den andra uppföljningen av åtgärderna i Trolleberg har genomförts, 
resultaten har inte sammanställts ännu. 
 
Förbättringsåtgärder 
Styrelsen beviljade de föreslagna 500 tkr till åtgärderna. Bodeborn hade lägst 
anbud på arbetena i Kannik och Nöbbelöv. Utformningen av åtgärderna i 
Nöbbelöv ska stämmas av med Peter Johnsen. Cecilia kollar om det behövs något 
tillstånd för åtgärderna i Nöbbelöv. Helena menar att tryckimpregnerat virke inte 
ska användas och att det borde vara vår generella policy. Alternativet är att 
använda värmebehandlat virke eller ek för de delar som kommer i kontakt med 
vatten. David tar detta med sig i arbetet med förbättringsåtgärderna 
Beträffande bron över södra åfåran vid Trolleberg inväntas prisförslag Bodeborn.   
 
Aktuell budget 
Jonas redovisar den aktuella budgeten för slutförandet av etapp 3 enligt bilaga 2.2. 
 

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



              

 
3. Reparation och underhåll   

Fortfarande återstår tre dammar att besiktiga i år. Det är bidragdammen i Dörröd, 
H24 Svinarp och  Habo dammar. Ekologgruppen får i uppdrag att ta kontakt med 
markägaren i Svinarp för att höra om de har några idéer om eventuella åtgärder. 
 

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

 
4. Dagvattengruppen 

Dynnbäcken  
Det har hållits ett andra möte med berörda markägare i Dynnbäcken. 
Markägarna backar ur projektet med tvåstegsdike i Dynnbäcken. Markägarna 
efterfrågar fortfarande åtgärder i Höje å huvudfåra och i mossarna vid 
Staffanstorp 

 
L:a Råby 
Entreprenaden är klar och besiktigad. Åker Persson framförde önskemål på 
styrelsemötet att plantera nya pilar i stället för de som togs bort i samband med 
entreprenaden. Förslaget är att det görs i samband med trädplanteringen längs 
med Höje å. Cecilia kollar med Lars Brobeck om det är ok att plantera pilarna. 

 
Knästorp 
Utredningen kring dagvattenkulvertarna vid Knästorp har påbörjats  men inga 
konkreta resultat finns att presentera ännu. 
 
Övrigt 
Helena och Patrik har förslag på en kampanj bland allmänheten mot 
hårdgörande av tomtmark. Liknande kampanjer har varit mycket lyckade i 
England.  
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna  
 

 
   

5. Recipientkontroll    Bilaga 5.1 
Öresunds vattenvårdsförbund 
Skrivelsen om ett eventuellt utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund diskuteras. 
Jonas får i uppdrag att stämma av skrivelsen mot årsredovinsinen för 2013 och 
lägga till en generell skrivning om det positiva i samordning av recipient- 
kontrollen i Öresund.  
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
6. Vattenförvaltning  

HaV-projekt 



              

Rebecka lämnar en kort lägesrapport. En enkät om vilka tjänster som man anser 
vara viktigast har skickats ut, internt inom kommunerna, men även till de som 
finns med på vattenrådets sändlista.  
Beträffande övriga delar av projektet ska Helena och Jonas träffa Rolf Larsson 
på TVRL 2014-10-07 för att se om det går att få till ett samarbete kring en 
hydromorfologisk utredning. Beträffande å-man och utredning kring 
dikningsföretag har vi inte kommit längre för tillfället. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
   

7. Övrigt 
Budgetuppföljning  
- Jonas går igenom budgetuppföljning enligt bilaga 7.1. Jonas kontrollerar att 

sammanställningen för vattenrådet hela ekonomi är uppdaterad till 
styrelsemötet. 

 
Nytt samarbetsavtal och åtgärdsprogram  
- Förslaget till samarbetsavtal är utskickat till respektive kommunstyrelse för 

beslut. Viktigt att det bevakas att ärendet verkligen kommer upp. Diskussion 
kring hur konsult ska handlas upp för arbetet med genomförandet av 
åtgärdsprogrammet. Förslaget är att göra det möjligt för konsulterna att 
lämna anbud på hela eller delar av uppdraget, uppdraget förslås delas i tre 
delar. 

 
Sammanträdesformer för 2015 
- Efter diskussion är förslaget att bibehålla samma sammanträdesformer med 

beredningsgrupp och dagvattengrupp samt samma dagar under nästa år. 
 
Vattendagarna i Kristianstad 
- De vattendagar som skulle arrangeras i Kristianstad förra hösten kommer att 

arrangeras i år i stället. Jonas och Anna åker dit och det är även lämpligt att 
Rebecka åker med eftersom det är flera programpunkter om 
ekosystemtjänster. Jonas och Geraldine ordnar en workshop om 
planeringsunderlag för vatten, precis så som var tanken förra året. 

 
Riksmötet 
- Intrycken från riksmötet, både från arrangörer och deltagare, var positiva. 

Konsulten kommer så snart det är möjligt att slutredovisa ekonomin för 
konferensen. 

  
  Beredningsgruppen beslutar 

- att fortsätta arbetet enligt framdiskuterade förslag, samt 
- lägga övrig information till handlingarna  
 
 

8. Sammanträdestider 2014 
Styrelsen   
09:00 i Lund   
 2014-11-04  
   



              

Arbetsutskottet        
09:00 i Lund   
 2014-10-28  
   
Beredningsgruppen   
08:30 i Lund   
   
Dagvattengruppen    
13:30 i Lund   
 2014-12-01  

  
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


