PROTOKOLL
2016-05-07
STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

Styrelsen för Höje å vattenråd
Tid & datum: Tisdagen den 3 maj 2016, kl 09:00-12:00
Plats:

Kristallen, Lund

Bilagor:

3.2: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
4.1: Rapport- Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund
5.1: Helhetsperspektiv Höje å: Underlag tilläggsbeställning
5.2: Catchplast: Förfrågan om support till forskningsprojekt
5.4: Källbyområdet: Lunds kommun, förslag till beslut beträffande vattenrådets
skrivelse
7.1: Arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget för 2016
7.2: Årsredovisning 2015 med verksamhetsberättelse och bokslut

Närvarande
Ordinarie
Kommunrepresentanter: Björn Abelson
Carl von Friesendorff
Clara Hermansson
Pierre Lindberg
Göran Jepsson
VA-Syd:
Lena Fällström
Dikningsföretagen:
Åke Persson
Areella näringar:
Henrik Tham
Industri/övriga verksamhetsutövare:
Christer Tornéus
Ideella naturvården:
Lars-Göran Lillvik

Örestads Golfklubb
Naturskyddsföreningen Lomma/Bjärred

Ersättare
Kommunrepresentanter: Lars V Andersson
Gunnar Stensson

Lunds kommun
Lunds kommun

VA-Syd
Ideella naturvården:

Lunds kommun
Lunds kommun (t o m 11:00, punkt 5.2)
Lunds kommun
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
VA-Syd
Dikningsföretagen
Skåne Blekinge Jordägarförbund

Agneta Nilsson

Staffanstorps kmn (t o m 10:50, punkt 5.1)

Geir Hansen
Klas Svanberg
Leif Runesson

Svedala kommun
VA-Syd
Naturskyddsföreningen Lund

Fiskevården:

Anders Olsson

Höje å fiskevårdsområde (t o m 11:10, 5.3)

Adjungerande

Cecilia Backe
Helena Björn
Jonas Johansson
Johan Krook
Siri Wahlström

Lunds kommun
Lomma kommun
Samordnare Höje å vattenråd
Ekologgruppen
Ekologgruppen

Ärenden:
1.

Upprop förättas
Val av justeringsperson
Dagordningen
Protokoll föregående möte 2016-02-16
http://hojea.se/Styrelsen.htm
Styrelsen beslutar:
- att behandla punkt 7.2 ”Årsredovisning 2015”efter punkt 2 på dagordningen
- att välja Clara Hermansson till justeringsperson, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

2.

Anmälningar
Åtgärdsarbete
2016-02-11 Trolleberg 1:1: (öst) - Slutredovisning kalkfilterbädd och fosfordamm
2016-02-22 Stora Bjällerup 4:1 - Ansökan om samråd/tillstånd ingrepp i fast
fornlämning
2016-03-02 Stora Bjällerup 4:1 - Fullmakt
2016-03-16 Landsbygdsprogrammet - Skrivelse till Jordbruksverket
2016-03-22 Trolleberg 1:1 (väst) - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet,
strandskyddsdispens m m
2016-03-29 Stora Bjällerup 4:1 - Länsstyrelsen beslut ingrepp i fornlämning
2016-04-05 Flädie 23:4 - Beställning av fröer
2016-04-05 Landsbygdsprogrammet - Skrivelse till Jordbruksverket bekräftelse
2016-04-12 LOVA - Komplettering av ansökan
2016-04-13 Landsbygdsprogrammet - Bekräftelse mottagen skrivelse med
diarienummer och handläggare
2016-04-18 Stora Bjällerup 4:1 - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet och
strandskyddsdispens
Dagvattengruppen
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Recipientkontroll
2016-02-09 Ålgräsundersökning - Beställning av konsultuppdrag
2016-03-09 Elfiskeundersökning Höje å 2015
Vattenförvaltning
2016-02-10 Helhetsperspektiv Höje å: Länsstyrelsen tilläggsbeslut bidrag
2016-02-10 Habo Golf AB - Samråd om vattenverksamhet
2016-02-13 Trafikverket - Anmälan om vattenverksamhet väg 798 Esarp-Genarp
2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen
2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens remiss om jordbruk och recipientkontroll
2016-02-16 Yttrande - Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun
2016-02-22 Vattenmyndigheten - Redovisning av verksamhet 2015 samt ansökan om
stöd för 2016
2016-02-25 Lunds kommun - Återrapportering till Vattenmyndigheten
2016-02-26 Källby dammar - Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund
2016-02-26 Trafikverket - Samråd E22 Lunds södra trafikplats
2016-02-29 Stora Råby 32:22, Lunds kommun - Detaljplan granskningshandling
2016-03-04 Catchplast - Letter of confirmation
2016-03-10 Sydsvenskan - Artikel om Källby dammar
2016-03-14 Helhetsperspektiv Höje å: Länsstyrelsen meddelande om delutbetalning
2016-03-22 Habo Golf AB - Yttrande angående samråd om vattenverksamhet
2016-03-23 Yttrande - Trafikverkets samråd om E22 Lunds södra trafikplats
2016-04-05 Väg 798 Genarp-Esarp - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet och
biotopskydd
Arbetsutskottet
2016-02-09 Protokoll arbetsutskottet
Övrigt
2016-02-15 Lunds kommun - Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen
2016-02-22 Skatteverket - Inkomstdeklaration 2015
2016-03-05 Jordbruksverket - Fullmakt E-tjänster
2016-03-10 Höjeåns dikningsföretag: Brev till kommunstyrelsen i Lomma
2016-03-23 Skrivelse från vattenråden till Jordbruksverket angående
miljöinvesteringsstöden
Jonas Johansson informerar om att vattenrådet yttrat sig angående två samråd
sedan senaste styrelsemötet:
- Habo golf AB:s samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
- Trafikverkets samråd om utbyggnad av trafikplats Lunds södra E22
Christer Torneus tar upp vattenrådets yttrande om Habo Golfs samråd inför
ansökan om vattenverksamhet och framför i korthet följande:
- Om vallarna skulle tas bort (en frågeställning i vattenrådets yttrande), vilket
man inte får göra enligt Länsstyrelsen, skulle golfbanan översvämmas mer
frekvent och skadorna skulle bli mer omfattande jämfört med dagens situation.
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-

Att golfbanan har hög biodiversitet
Att golfsporten är en av Sveriges största sporter sett till antalet utövare och att
sporten har en stor betydelse för folkhälsan.

Helena Björn menar att det är rimligt att belysa alternativet med att ta bort vallarna
eftersom en MKB ska redovisa alla olika alternativ.
Jonas Johansson förklarar att frågeställningen om ett borttagande av vallarna
kommer från det faktum att en översvämnings varaktighet kan påverka graden av
skador på växande gröda, t ex gräs, och vattnet vid en översvämning eventuellt
skulle rinna undan snabbare om det inte fanns några vallar vilket skulle förkorta
översvämningens varaktighet.
Carl von Friesendorff framför att samrådsmaterialet haft brister i samstämmigheten
och att det i detta samrådsskede främst är en öppen dialog som förs.
Björn Abelson tydliggör att vattenrådet i sitt yttrande inte ifrågasätter golfsporten
och eller golfklubbens verksamhet.
Styrelsen beslutar:
- att lägga anmälningarna samt övrig information till handlingarna

7.2

Årsredovisning 2015
Bilaga 7.2
Jonas Johansson meddelar att verksamhetsberättelsen har kompletterats med
några stycken som beskriver:
- De forskningsprojekt som vattenrådet är involverat i, samt
- De publikationer med koppling till Höje å som kommit ut under året
Revisionen har granskat årsredovisningen för 2015 och ordinarie ledamöter i
styrelsen behöver nu skriva under årsredovisningen innan revisionsberättelsen
lämnas.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna årsredovisningen, samt
- att lägga informationen till handlingarna

3. Åtgärdsprogram
3.1

Höjeåprojektet II etapp 3
Rapporten från utvärderingen av Höjeåprojektet kommer att offentliggöras i
samband med årsstämman. John Strand, Hushållningssällskapet, presenterar
resultaten från utvärderingen. Det ordnas även en pressträff och exkursion.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

3.2

Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.2
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Johan Krook, Ekologgruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av
åtgärdsprogrammet
Våtmarker
L:a Bjällerup
Projektet står stilla p g a sjukdom. En ca 2 ha stor våtmark, detaljdiskussioner har
förts med markägarna bl a om en markväg som går ner till traktoröverfarten vid ån.
Markvägen ligger inom åns svämzon så den behöver konstrueras så att den inte
dämmer vid höga flöden.
Genarp 2:3
Projektet syftar till en ordentlig utvidgning av befintlig damm. Markägaren Claes
Wersäll har accepterat budet på markersättning men nu kommer man inte vidare
till följd av problemen med att betala ut markersättning inom det nya
Landsbygdsprogrammet.
Genarp 4:7 (Gräntinge mosse)
Projekt med litet tillrinningsområde, markägaren har rensat mossen under vintern.
David Reuterskiöld har besiktigat arbetet och det kan bli aktuellt med ett bidrag till
projektet eftersom markägaren genomfört projektet enligt de anvisningar som
getts.
Alnarp 1:1
Fastigheten ligger i den del av kilen mellan Höje å och Sege å avrinningsområden i
Lomma kommun som Höje å vattenråd ansvarar för. Förslaget har utretts tidigare
(10 år gammal utredning, Naturvårdsingenjörerna). Gasledning går igenom
nordvästra delen av området och det kan finnas en kulturmiljöaspekt. I övrigt är
läget tekniskt bra.
Genarp 9:16
Strax väster om Genarps samhälle. Låglänt yta på åker som översvämmas då och då
och där Genarpsborna åker skridskor på vintern. Ca 200 ha tillrinning, bl a tätort och
viss andel åkermark. Området är markerat som utbyggnadsområde i Lunds
kommuns översiktsplan.
Dagvattenprojekt
Lomma ängar
Möte har hållits mellan arrendator, Johan Krook och Torsten Lindh från Lomma
kommun om hur man kommer vidare i projektet. Till följd av det har våtmarken fått
en ny utformning. Hanteringen av massor kan vara ett problem i projektet.
Vallkärratorn 17:1
Projektet öster om Stångby har presenterades för operativa gruppen i Lunds
kommun (kontorschefer från Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen).
Inget besked har ännu lämnats från gruppen beträffande tillgång till marken och
frågan har inte varit uppe på politisk nivå. Eventuellt tas frågan upp i Tekniska
nämnden. Förslaget är nu att även bryta upp kulverten inom detaljplanområdet
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öster om våtmarken och där anlägga ett svackdike. Dikningsföretaget kommer
behöva omprövas.

Vattendragsrestaurering m m
Vallkärrabäcken
Planen är att ta ett större grepp på Vallkärrabäcken från kulverten vid utloppet från
Nöbbelövs mosse och upp till Fredentorps begravningsplats. Ekologgruppen har
tagit fram konkreta förslag som omfattar tvåstegsdike, avfasning och
fiskevårdsåtgärder. Omprövning av dikningsföretagen behöver göras så att de
samlas i ett modernt dikningsföretag.
Höje å vid Lilla Bjällerup
Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en ca 600 m lång sträcka. Eventuellt kan
miljöinvesteringsstöd sökas för åtgärden. Även domkyrkan som har mark nedströms
är intresserade, besked från domkyrkan inväntas.
Dynnbäck/Knästorp
Visst intresse för tvåstegsdike på en kortare sträcka som är för kort för att berättiga
till stöd.
Stora Råby 36:22
Det raka diket söder om den s k Råbysjön meandras i en ny fåra på en sträcka av ca
250 m. Föroreningar finns i det gamla diket, sanering bekostas av Mark- och
exploateringskontoret i Lund. Meandringen bekostas av vattenrådet, projektet är så
litet att inget stöd kan sökas. Nytta framför allt för biologisk mångfald och
rekreation. Dikningsföretaget på sträckan är nedlagt. Inga träd planteras med
hänsyn till landskapsbilden. Björn Abelson meddelar att en privat fastighetsägare
strax öster om diket vill stycka av sin fastighet och sälja tomter, något som troligen
inte kommer att beviljas.
Kalkfilter och fosfordammar
Kalkfiltret och fosfordammen strax söder om Höje å vid Källby/Trolleberg anlades i
vintras och är nu taget i bruk. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar
beträffande de övriga projekten samt beslutat att det inte behövs någon
fördjupande undersökning av kulturmiljö vid projektet i Bjällerup. Projektet i ådalen
vid Trolleberg har handlats upp och kommer att påbörjas inom kort.
Köp av ekosystemtjänster
Utbetalning av markersättning till markägare som upplåtit mark till våtmarker har
varit en grundläggande förutsättning för Höjeåprojektets arbete. Reglerna i det nya
Landsbygdsprogrammet (varifrån den största medfinansieringen till våtmarker
erhållits under ganska många år) medger inte längre utbetalning av markersättning
vid sidan av stöden inom Landsbygdsprogrammet. Eftersom det är nödvändigt att
kunna betala ut någon form av ersättning till markägarna har man från
tjänstemannahåll funderat på andra lösningar. Förslaget är nu att vattenrådet, av de
markägare som anlägger nya våtmarker på sin mark, köper en del av de s k
ekosystemtjänster som våtmarkerna producerar. Att köpa ekosystemtjänster skulle
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göra att markägare går till att bli entreprenörer istället för att passivit ta emot ett
bidrag. Det finns ett antal frågetecken kring förslaget som behöver rätas ut innan
idén kan genomföras i praktiken.
Styrelsen beslutar:
- Att uppdra åt kansliet och beredningsgruppen fortsätta utreda möjligheterna att
köpa ekosystemtjänster som genereras i de våtmarker vattenrådet anlägger,
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.3

Reparation och underhåll
Upphandling av nödvändiga åtgärder i nio dammar kommer ske inom kort. En grov
uppskattning av kostnaderna är ca 500 tkr. Det kommer troligen inte att gå att söka
stöd för åtgärderna men medel finns i befintlig budget.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
4. Dagvattengruppen

4.1

Lägesrapport

Bilaga 4.1

Jonas Johansson lämnar en kort lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen.
Projekten vid Lomma ängar och Stångby (Vallkärratorn 17:1) går långsamt framåt.
Stadsbyggnadskontoret i Lund har utsett en ny permanent representant till
Dagvattengruppen.
Siri Wahlström, Ekologgruppen, presenterar resultaten från utredningen om
fördröjning av dagvatten i befintlig bebyggelse i östra Lund. Presentationen finns på
hemsidan: http://hojea.se/Styrelsen.htm
Styrelsen diskuterar rapportens resultat och slutsatser.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna rapporten om fördröjning av dagvatten i östra Lund,
- att översända rapporten, för kännedom, till Lomma kommun, Staffanstorps
kommun, Svedala kommun, VA-Syd, Länsstyrelsen samt Miljönämnden,
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen i Lunds kommun,
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
5. Vattenförvaltning
5.1

Helhetsperspektiv Höje å
Bilaga 5.1
Efter att samarbetet med LTH har avbrutits föreslås slutförandet av
hydromorfologiska utredningen handlas upp av Ekologgrupen som en
tilläggsbeställning till Ekologgruppens ursprungliga uppdrag inom Helhetsperspektiv
Höje å. Jonas Johansson har fört diskussioner med Ekologgruppen i frågan och
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Ekologgruppen har lämnat en offert med ett pris på 372 tkr, det finns ca 437 tkr kvar
i budgeten.
Beträffande själva projektet så arbetar Ekologgruppen på med sitt ursprungliga
uppdrag. Under hösten kommer det att redovisas fler konkreta resultat från
projektet.
Styrelsen beslutar:
- att göra en tilläggsbeställning för slutförandet av den hydromorfologiska
utredningen i enlighet med bilaga 5.1,
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
5.2

CatchPlast
Bilaga 5.2
Vattenrådet har fått en förfrågan om att stötta ett forskningsprojekt som syftar till
att öka kunskapen om s k mikroplaster i våra vattendrag. Vattenrådet skulle gå in i
projektet med befintlig kunskap i form av underlag till VattenAtlas, samordning av
provtagning med recipientkontrollen, nätverkskontakter samt hjälpa till med att
sprida resultaten.
Göran Jepsson meddelar att Sege å vattenråd och vattendragsförbund har fått
medel från Havs- och Vattenmyndigheten bl a till ett projekt om hur man kan
minska läckaget av gummigranulat (små gummibitar som läggs ut mellan grässtråna)
från konstgräsplaner.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna efterfrågat stöd till forskningsprojektet CatchPlast, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.3

Övriga forskningsprojekt
Jonas Johansson lämnar en kort lägesrapport för övriga forskningsprojekt.
CleanTech TIPP :
- Syftar till att genom dialog med marknaden upphandla innovativa lösningar
- För vattenrådets del handlar det om innovativ dagvattenfördröjning /rening
- Helena Björn har varit på startmöte
SUrF Sustainable Urban Flooding
- Forskningsprojekt som syftar till att hitta lösningar för hållbar hantering av urbana
översvämningar
- För vattenrådets del ska Höjeå-systemet vara en ”case study” i projektet
- Jonas har varit på startmöte - finns ännu inga konkreta resultat att presentera
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

5.4

Källbyområdet i Lunds kommun

Bilaga 5.4
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Vattenrådet har skrivit till kommunstyrelsen i Lunds kommun och erbjudit sig att
utreda möjlig framtida användning av dammarna vid Källby reningsverk. I
kommunstyrelsens förslag till beslut i frågan tar VA-Syd tillbaka bollen och vill själva
utreda möjligheterna att använda dammarna för dagvattenfördröjning.
Beträffande framtiden för Källby reningsverk (nedläggning, upprustning, total
ombyggnad) meddelar Lena Fällström att det kommer att komma ett förslag från
tjänstemännen på VA-Syd innan sommaren och att politikerna tar beslut i frågan
efter sommaren.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

6. Recipientkontroll
6.1

Grundvatten och bekämpningsmedel
Jonas Johansson informerar kort om samarbetsprojektet med SGU (Sveriges
Geologiska Undersökning). SGU har kontaktat markägare om lämpliga brunnar att ta
prover i, man har även borrat och satt egna grundvattenrör för provtagning. Den
första omgången prover kommer, eller har redan, tagits nu i vår. En ytterligare
provtagning sker i höst.
Christer Torneus meddelar att en av provtagningsplatserna finns på Örestads
golfbana.
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt

7.1

Arbetsplan och budget 2017 och reviderad budget 2016
Bilaga 7.1
Jonas Johansson redogör för förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt
reviderad budget för 2016. Arbetsplanen bygger på föregående års arbetsplan med
ett par förtydliganden. Förändringarna i budgeten för 2016 berör framför allt
projektet Helhetsperspektiv Höje å (under ”Vattenförvaltning”) samt specialprojekt
(under ”Recipientkontroll”) samt en högre budget för entreprenad inom
”Reparation & underhåll”.
Det finns en budgetpost under åtgärdsprogrammet som är benämnd
”Ekosystemtjänster”. Björn Abelson föreslår att posten tills vidare benämns
”Ekosystemtjänster/Markersättning”.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget
för 2016 med redaktionell ändring, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Årsredovisning 2015

Bilaga 7.2
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Se ovan efter punkt 2.
7.3

Övriga frågor
Jonas Johansson presenterar förslaget till program till årsstämma.
kl. 09.00
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte
kl 11:30
Anders Eklöv presenterar resultat från den stora elfiske- undersökning
som gjordes i Höje å hösten 2015
kl 12.00
Vattenrådet bjuder på lunch i Restaurang Höjdpunkten, på
kommunhuset Kristallen
kl 13:00
Utvärdering av Höjeåprojektet - John Strand, Hushållningssällskapet,
presenterar resultaten från utvärderingen
kl. 13.45 – ca 15.30
Exkursion Höje å. Vi besöker Bjärred och Östra Kannik.

Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.4

Sammanträdestider 2016
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat
anges
Stämma

2016-05-31 Meteoriten
2016-09-13 Diamanten
2016-11-08 Diamanten

Arbetsutskottet
09:00 i Lund
2016-09-06
2016-10-25

Gnejsen
Gnejsen

2016-08-30
2016-10-11

Diabasen
Gnejsen

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

Dagvattengruppen
13:30 i Lund
2016-08-29 Kalkstenen
2016-10-17 Kalkstenen
Styrelsen beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.5

Publicering av protokoll
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För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen
godkänna publiceringen.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

För
HÖJE Å VATTENRÅD

Jonas Johansson
Samordnare Höje å vattenråd

Justeras

Björn Abelson
Ordförande

Clara Hermansson
Lunds kommun
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