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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum,tid och plats:  
2015-08-24, ca kl 13.30- ca14.35, Kristallen, Lund 
 
Närvarande 
Rebecka Nilsson Höje å vattenråd 
Helena Björn   Lomma kommun 
Marie Nordkvist  VA-Syd 
Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Urban Linse   Lomma kommun 
Anna Olsson   Höje å vattenråd  
 
Ärenden: 

1. Minnesanteckningar från förra mötet 
Helena har fått information från Öresundskommittén.  

 
2. Projekten 

Dagvattenutredning fördröjning av dagvatten från östra Lund 
Johan Krook lämnar en lägesrapport. Arbetet har precis kommit igång och man har 
hämtat in digitalt material. Ekologgruppen ska vara med på ett seminarium och en 
kurs om dagvatten. Johan skickar ut information om seminariet och kursen till 
gruppen.   

 
3. Projekt ”Helhetsperspektiv Höje å” 

Ett dikningsföretag 
Johan informerar om att en ny kollega på Ekologgruppen, Siri, kommer arbeta en del 
med detta projekt. Dessutom ska Nina Svenbro, en student på LTH, skriva sitt 
examensarbete om möjligheten att låta avbördningskapaciteten styra 
rensningsbehovet. Idéerna som tas fram i projektet kommer troligen tillämpas på 
dikningsföretaget vid Kyrkheddinge. Ekologgruppen har fått tillgång till de sektioner 
som har mätts upp men kommer kanske göra kompletterande inmätningar. I så fall bör 
detta samordnas med inmätning punkt 5 ”rensning Höje å”. 
 
Hydromorfologisk undersökning 
Två personer har gjort färdigt sina examensarbeten. Det ena handlade om 
produktionsvåtmarker och det andra om tvåstegsdike. Ytterligare två examensarbeten 
ska genomföras inom projektet och dessa kommer troligen vara färdiga inom några 
månader. Av dessa kommer ytterligare ett handla om tvåstegsdike och det andra 
kommer handla om behov och magasinering av dagvatten i Lund. 



              

Johan Krook har haft kontakt med Rolf Larsson på Teknisk vattenresurslära och 
redogjort för vad de ska göra i projektet för att undvika dubbelarbete. 
 

4. Höje å åtgärdsprogram 
Information har skickats ut till ca 800 markägare i avrinningsområdet och en del 
intresseanmälningar har kommit in. Till nästa möte ska en lista på åtgärder vara 
ihopsatt. Samtliga i gruppen ska fundera på idéer.  
Åke Persson är besviken att det inte blev något projekt i Dynnbäcken. Dynnbäcken är 
rensad, vilket har ökat vattenavledningen, Åke tänker att det vore bra att strypa vattnet 
innan mossen så vattnet fördröjs där.  

    
5. Övrigt 

Webbaserad ”vattenkarta” 
Jacob Levallius har fått förlängd anställning och ska jobba med Höje å och Sege å. 
Dagvattengruppen förväntar sig att åtgärdslistan digitaliseras och läggs in i GIS i 
samband med detta arbete. 
 
Rensning Höje å 
Under mötet diskuterades rensningen av Höje å som har skett nedströms 
Höjebromölla. Antagligen finns det inget behov av reningen på denna sträcka eftersom 
dämning troligen inte sker uppströms motorvägen. Dagvattengruppen vill mäta in 
sektioner på den rensade sträckan för att kunna använda vid eventuella kommande 
översvämningssituationer och jämföra dessa sektioner med de tidigare inmätta. På 
detta sätt kan man tydligare avgöra hur profilerna påverkar denna sträcka. Om det är 
möjligt skulle denna inmätning kunna samordnas med Ekologgruppens eventuella 
inmätning.  
 
Avtalsskrivning markägare/kommun 
Vilande fråga 
 
Laget runt 
I Lomma kommun är det fortfarande påtryckningar från golfklubben gällande pumpar. 
Dagvattengruppen återkommer så småningom till denna åtgärd i sitt åtgärdsprogram. 
 
Staffanstorp är med i en studie där Ea Pedersson från universitetet (arkitektur och den 
byggda miljön) ska forska om upplevelser av stadsnära grönmiljöer med vatten.  Ett 
30-tal personer ska intervjuas om vad de tycker om våtmarker. Studien finansieras av 
Naturvårdsverket. Resultatet ska användas i workshops och kan även senare användas 
i planarbete.  

 
 
Övriga frågor 
 
Dagvattengruppen efterfrågar uppföljning om dammen vid St Råby. Har KS tagit 
beslut?  

  
6. Sammanträdestider 2015 
 

Styrelsen   

09:00 i Lund 2015-09-15  

 2015-11-10  

   



              

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund        2015-09-01  

 2015-11-03  

   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund 2015-10-20  

   

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund  2015-10-12  

 
Ytterligare ett möte behöver planeras in i höst. Datum för extramötet bestäms på nästa 
möte. Sammanträdena ska förskjutas nästa år så att första mötet på hösten kommer lite 
senare.  

 
 
 
/Rebecka Nilsson 


