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Höje å vattenråd

Komplett 

verksamhet?!

Modell för andra 

vattenråd!?



Jonas

Lunds universitet => Lst Kronoberg => 

Konsult => Vattenmyndigheten Norra 

östersjön=> Lst Skåne => Höje å- och 

Kävlingeåns vattenråd (Lunds kmn)
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Jordbruksmark ca 62 %
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Historien

• Ca 860 ha våtmarker 
innan utdikningen

• Drygt 10 % har 
återskapats

Täckdikningssystemets expansion återspeglas i våtmarkernas tillbaka 
gång. Utvecklingen av ytvattenhållande mark i Höje å vattensystem 

1815, 1917 och 1982.



Miljöproblem

• Övergödning

• Dagvatten

• Fysisk påverkan

• Miljögifter – läckande 
soptipp



Ekologisk status



Naturvärden

•Öring

•Grönling

•Tjockskalig målarmussla
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Viktiga årtal

1969 – Samordnad SRK på initiativ av Länsstyrelsen

1991 – Höjeåprojektet  (Vattendragsförbundet)

2010 – Vattenrådet



HUR - Vattenrådet

•Ombildning av  

Vattendragsförbundet

•Utvidgad medlemskrets

Dikningsföretag

Markägare

Intresseorganisationer

Företag



Fördelar

•Startade inte från noll

•Lång tradition, väl förankrat 
vattenvårdsarbete

•Lagom stort område

•Lagom antal kommuner

•Stort skatteunderlag

•Översvämningsrisk



HUR - Organisation

•Tråkigt men viktigt

•Tydlig organisation
–Arbetsordning

–Delegationsordning

Foto: Johan Hammar

•Skapar förutsättningar 
för: - Söka ext finansiering

- Strukturerat & effektivt 
arbete



Höje å vattenråd

Styrelse

Stämma

Arbetsutskott

Beredningsgrupp/

Dagvattengrupp

Kansli

Adjungerade

• Konsulter
• Länsstyrelsen
• M fl

Kansli
Tjänstemän fr 
kommunerna (Natur, 
SBK, VA, exploatering)

HUR - Organisation

Politiker
Markägare
Dikningsföretag
Intresseorganisationer
Industrier



HUR - Kansli

•Lunds kommun

•Gemensamt KVR & HVR

•2 ordinarie anställda

•Jonas - Höje å vattenråd

•Projektanställningar



VAD - Verksamhet

•Vattenförvaltning 

•Recipientkontroll

•Åtgärdsarbete

•Reparation & underhåll

•Dagvatten



VAD - Verksamhet

•Vattenförvaltning 

•Recipientkontroll

•Åtgärdsarbete

•Reparation & underhåll

•Dagvatten



HUR – Ekonomi 2015

Verksamhet
Budget (tkr)

Kommunala 
medel (tkr)* 

Statliga 
medel (tkr)

Vattenförvaltning 310 235 75

Recipientkontroll 430 430 0

Höjeåprojeket 6 000 4 000 2 000

Reparation & 
underhåll 475 150 325

Totalt 7 215 4 815 2 400

*Lund, Lomma, Staffanstorp & Svedala kmn



HUR - Mål

•Grundläggande målsättning –
God status, Miljömål

•Rimliga etappmål, ha, km, m3

•Göra så mycket som möjligt 
med grundfinansieringen

•Växla upp finansieringen



På gång

Nytt samarbetsavtal 
2015-2021



–Nytt samarbetsavtal 2015-
2021

–Helhetsperspektiv Höje å 
(HaV)

–Avslutning av Höjeåprojektet
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–Nytt samarbetsavtal 
2015-2021

–Helhetsperspektiv Höje 
å (HaV)

–Avslutning av Höjeå-
projektet, många 
våtmarker & fiskevård

På gång



Höje å - modellvattenrådet ??



Höje å - modellvattenrådet ??

•Komplett verksamhet
– Vattenförvaltning

– Vattenkontroll

– Åtgärdsprogram

•Väl organiserat

•Engagemang fr kommuner 
markägare, dikningsföretag



•Visat att det gåt att 
samarbeta över 
kommungränser inom aro

•Långsiktigt

•Systematiskt

•Effektivt

Foto: Johan Hammar

Höje å - modellvattenrådet ??



Vattenrådets roll

• Bra organisationsform, stora 

möjligheter forma eget 

vattenvårdsarbete!

• Men, inte sitta och vänta på att någon 

ska berätta exakt vad som ska, och hur 

det ska göras.

• Bestäm själv vilken roll och verksamhet 

man ska ha.



Vattenrådets roll
Anpassas efter lokala:

- Förutsättningar

- Ambitionsnivåer

- Miljöproblem

- Effektiv organisationsform för  
bl a mellankommunala sam-
arbeten inom aro



Hur ….
•Få kommunerna att samarbeta och engagera sig 
långsiktigt (visa att VR kostnadseffektivt arbetssätt)

•Om det går i Skåne så…

•Anställa personal (ca 320 tkr per år för ½ tjänst), 

•Börja söka projekt 

•Tålamod, process, att mogna,                        att se 
till bästa totalnyttan



•Visat att vattenråd är effektiv 
samarbetsform

•Går att göra mycket, finns 
pengar till åtgärder/projekt

•Organisera sig väl, lika viktigt 
som arbetet med grävmaskin 
och bandschaktare

Sammanfattning



Framgångsfaktor



FÅ TILL LÅNGSIKTIGT KOMMUNALT 
ENGAGEMANG & FINANSIERING

Framgångsfaktor



•www.hojea.se

•www.kavlingeaprojektet.se

•www.kavlingean.se

Hemsidor



Tack!

Nyanlagd våtmark i Alberta

Jonas.Johansson@lund.se


