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2022-02-15         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-10.50, tisdagen den 15 februari 2022  
 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
Bilagor:  3.1: Höje å åtgärdsprogram - Aktuella åtgärder 
 3.3: Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken 
 3.4: Förslag på slutrapport för åtgärdsprogram etapp 2, 2019-2021 

3.6: Rapport från utfört reduktions- och uppföljningsfiske i Häckebergasjön 
 5.1a: Missiv för remiss gällande vägledning för kraftigt modifierade ytvatten 
 5.1b: Remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvatten 
 7.1: Preliminär årsredovisning 2021 
   

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun  

Björn Abelson  Lunds kommun  
Jerry Ahlström   Lomma kommun 
Pierre Lindberg  Staffanstorps kommun 
Lars-Göran Lillvik  Naturvården  
Maria Herneke Walter  Areella näringar    
Henrik Tham   Areella näringar   
Christer Tornéus  Industri/övriga verksamhetsutövare 
Lars-Göran Lillvik  Naturvården 
Marianne Blad  Dikningsföretagen  
Bengt Jönsson   Fiskevården 

  
Ersättare Eleni Rezaii   Lunds kommun 
 Lars V Andersson  Lunds kommun 
 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

Leif Runeson   Naturvården  
Susanne Johansson   VA SYD 
Agneta Nilsson  Staffanstorps kommun 

  
Adjungerande: 
 Karl Asp   Vattenrådets kansli 
 Anna Hansson  Staffanstorps kommun   

Helena Björn   Lomma Kommun 
Lin Linde   Lunds kommun 
Rebecka Nilsson  Ekologigruppen  
Maja Jensen   Ekologigruppen 
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Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
    

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från styrelsemöte 2021-11-23. 

  
 Dagordningen 

 Naturreservatet Höjeådalen tas upp under övrig 
Resonemang fördes om hur bilagor ska skickas ut och framöver görs det via Google 
drive. 

 
Styrelsen beslutar: 
- att välja Björn Abelson till justeringsperson,  
- att lägga protokoll till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med ändringar 

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2021-09-20 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet – Flödesreglering H37 Genarp 
2021-09-20 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet – Flödesreglering H38 Genarp 
2021-11-26 Beslut om slutgiltigt LOVA stöd Underhåll av våtmarker  
2021-11-29 LOVA-ansökan Förstudie- offgrid pumplösningar för näringsämnesreduktion  
2021-11-30 LONA-ansökan Förstudie- offgrid pumplösningar för näringsämnesreduktion 
2021-11-30 Medfinansieringsintyg LONA ansökan om våtmarker för ökad grundvattenbildning 
2021-11-30 LOVA-ansökan gällande utvärdering av utloppskonstruktioner 
2021-11-30 LONA-ansökan gällande uppföljning av igenväxningsvegetation i anlagda dammar 
2021-12-08 Beslut om slutgiltigt stöd LOVA anläggande av damm vid Lilla Bjällerup 

2021-12-18 Beställning av entreprenad för ändring av dammar H37 och H38 för flödesreglering 
2021-12-17 Beställning av entreprenad för underhåll H24 i Lunds kommun 
2021-12-21 Beställning av entreprenad för underhåll H24 i Staffanstorps kommun 
2021-12-21 Delredovisning LOVA Vattenvårdande åtgärder 
2021-12-21 Delredovisning LOVA utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2021-12-21 Delredovisning LOVA Tvåstegsdike Bjällerup 
2021-12-21 Delredovisning LOVA Vattendialog Råbydiket 
2021-12-22 Avtal med Länsstyrelsen om finansiering av projektering av Gäddvåtmark Häckeberga 
2021-12-22 Avtal med Länsstyrelsen om finansiering av projektering av Skoggårds ängar Häckeb. 
2021-12-22 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet Gäddvåtmark Häckeberga 
2021-12-21 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Vegeåns vattenråd 
2021-12-21 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Sydvästra Skånes vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Helgeå vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Kävlingeåns vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Nybroån, Kabusaån och Tygeåns vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Höje å vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Rååns vattenråd 
2021-12-22 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Saxån Braåns vattenråd 
2022-01-14 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Sege å vattendragsförbund och vattenråd 
2022-01-18 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Österlens vattenråd 
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2022-01-24 Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, Flödesreglering H50 Kannikemarken 
2022-01-27 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Skräbeåns vattenråd 
2022-01-31 Delredovisning LOVA fortsatt uppföljning av filterbädd Råbytorp 
2022-01-31 Besked från Länsstyrelsen att bevattningsdamm kan ingå i LOVA vattenvårdande åtg. 
 

Vattenförvaltning/övrigt 
2021-12-15 Avtal mellan Lunds kommun och vattenråden gällande anställning av kansliets personal 
2022-02-01 Dom från mark- och miljödomstolen gällande tillstånd att riva E22 broar och bygga nya 
 

Arbetsutskott 
2022-02-01 Protokoll från AU 

 

 Styrelsen beslutar: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram 2022-2024   Bilaga 3.1  

Rebecka Nilsson från Ekologigruppen föredrog arbetet med åtgärder och den nya 
etappen 2022-2024 som påbörjats. 
 
Bevattningsdamm Björnstorp 
Ekologigruppens förarbete med bevattningsdamm har påbörjats, men flera frågor 
kvarstår.  
 
Bränneröd 
Våtmarken är anlagd men torv har flutit upp på vissa delar av våtmarken som ska 
försöka åtgärdas i augusti med en pontongrävare.  
 
Gäddvåtmark Häckebergasjön 
En grund våtmark som ska stå under vatten på vår och försommar för att gynna 
gäddlek har projekterats av vattenrådet.  Planen är att den anläggs under 2022 där 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet finansierar hela anläggningen via naturvårdsverkets 
medel och sköter upphandling av entreprenad med ramavtal. 
 
Skoggårds ängar – mosaik av våtmarker 
Skoggårds ängar väster om Häckebergasjön har projekterats av Ekologigruppen på 
uppdrag av vattenrådet, men anläggande kommer att beställas av Länsstyrelsen 
med medel från naturvårdsverket.  
 
Gullåkra mosse 
Arbete pågår med fördröjningsåtgärder i mossen och tillståndsansökan ska skickas 
in. 
 
Vattendialog Råbydiket 
Dialogmöten har genomförts med markförvaltare inom Råbydikets 
avrinningsområde med uppstartsmöte i november och på möte i februari var fokus 
på dagvatten och Råbysjön. I mars planeras nästa träff där vattenkvalitet ska 
diskuteras. 
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Förbättrad flödesreglering 
Startmöte har genomförts för två av fyra dammar vars utlopp ska åtgärdas för att 
öka fördröjningskapaciteten. 
 
Kontrollerad översvämning 
Möte i december har genomförts där markägare i avrinningsområdet bjudits in och 
synpunkterna från deltagare har dokumenterats. Ekologigruppen arbetar med 
bilagor till rapporten Kontrollerad översvämning.  
 
Uppsökande verksamhet 
Karl Asp presenterade planerna med informationsutskick till markägare i hela Höje å 
avrinningsområde gällande vattenrådets arbete och möjligheter att anlägga 
våtmarker och bevattningsdammar. Ett informationsmöte för hela 
avrinningsområdet planeras hösten 2022 samt en vattendialog i Önnerupsbäckens 
avrinningsområde. Arbetet finansieras av LONA medel. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.2  Rekreation    

Karl Asp informerade om att Lund och Staffanstorps kommuner avsatt medel 2022 
för att utreda vattenanknutna rekreationsslingor i Höje å avrinningsområde och en 
projektgrupp har satts samman av kommunrepresentanter och vattenrådets kansli. 
Bengt Jönsson framför att platser för fiske bör finnas med som en del i arbete med 
slingor.  

 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.3  Vallkärrabäcken    Bilaga 3.3 
  Karl Asp informerade kort om rapporten ”Hydrologisk utredning Vallkärrabäcken” 

som styrelsen godkänt på tidigare möte. Beredningsgruppen avser att gå vidare 
genom att Ekologigruppen gör en analys med verktyget SCALGO uppströms 
Nöbbelövs mosse för att undersöka möjligheten till fördröjningsåtgärder. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att publicera rapporten på hemsidan 
- att lägga informationen till handlingarna 
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3.4  Slutrapport etapp 2, 2019-2021   Bilaga 3.4  
  Rebecka Nilsson föredrog slutrapporten gällande åtgärdsprogrammet för etappen 

2019-2021. Fyra våtmarker på 5,8 ha har anlagts under etappen som reducerar 5 
ton kväve och 0,5 ton fosfor per år. Ett svämplan på 3,4 ha har anlagts och 
fiskevårdande åtgärder har utförts. Reparation och underhåll har genomförts på 18 
dammar. Totala kostnaderna uppgick till 15 miljoner kronor under etappen varav 
mest medel avsatts till våtmarker (52%) efterföljt av fördröjningsåtgärder.  

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna rapporten och översända till medlemskommuner 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.5  VattenAtlas       
  Karl Asp informerade om det pågående projektet att utöka VattenAtlas till hela 

Skåne med 100% finansiering av Regionen och LOVA. Den mesta kartinformationen 
har redan lagts upp på VattenAtlas.se och ett webbinarie om karttjänsten planeras 1 
april kl 10.30 för alla vattenråd och kommuner i Skåne. 11 vattenråd har signerat 
samarbetsavtal gällande VattenAtlas och kommer att betala en årlig avgift för 
underhåll och uppdatering av hemsidan. Stensåns vattenråd meddelar att deras 
styrelse inte har medel att betala årlig avgift men Båstad kommun kan signera 
samarbetsavtal i stället. 

     
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.6  Reduktionsfiske Häckebergasjön   Bilaga 3.6  
  Karl Asp informerade om utfört reduktionsfiske och fortsatt uppföljningsfiske i 

Häckebergasjön 2022-2023. Totalt har 30,6 ton fisk tagits upp sedan 2017 vilket 
motsvarar 229 kg fosfor och 764 kg kväve som tagits bort från sjöns ekosystem och 
kostnadseffektiviteten för att minska mängden fosfor är högre för reduktionsfiske 
än en för våtmark. Mört och brax är de arter som fångats mest under åren. 
Siktdjupet och utbredningen av bottenvegetation har inte ökat som önskat men 
fortsatt fiske kan leda till förbättringar. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
4.1  Allmän information     
  Helena Björn informerade om att utvecklingsarbete av arbetssättet pågår och en 

workshop planeras i maj för kommunernas olika sektorer som på olika sätt påverkar 
vattnet i Höje å. Dagvattengruppen har nu bytt namn till det mer passande namnet 
Flödesgruppen.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

4.   Flödesgruppen 
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5.1  Remiss gällande vägledning för kraftigt modifierat vatten  Bilaga 5.1 a, b 
  Karl Asp föredrog remiss gällande vägledning för förklaring av kraftigt modifierade 

vatten och där planerat yttrande kommer signeras av ordförande senast 31 mars. 
Henrik Tham deltar i gruppen som hanterar remissen. 

 
  Delar av Höje å kan i framtiden av vattenmyndigheten förklaras som kraftigt 

modifierat på grund av mänsklig verksamhet som uträtning och att det inte går att 
uppnå god ekologisk status utan att påverka samhällsviktiga verksamheter som 
livsmedelsproduktionen och dess markavvattning. Kraftigt modifierad innebär lägre 
ställda kvalitetskrav på recipienten och ska i stället uppnå god ekologisk potential 
och det kan bli en förlängd tidsfrist. Nya vattenförekomster planeras där båda 
sjöarna och fyra mindre bäckarna kan bli egna vattenförekomster.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.2  Samråd vattenförvaltning 2021-2027  
  Lin Linde informerade om samråd vattenförvaltning 2021-2027 och 800 instanser 

hade skickat in synpunkter och vissa förändringar gjordes i åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan. Flera organisationer myndigheter önskade att åtgärdsprogrammet 
skulle överprövas med hänsyn till balans mellan samhällsekonomisk kostnad och 
miljömässig nytta så frågan ligger nu på regeringens bord för prövning och därmed 
fortsätter tidigare åtgärdsprogram att gälla. De nya miljökvalitetsnormerna som är 
beslutade presenterades och konsekvenser diskuterades. Önskemål framkom att 
bjuda in Länsstyrelsen framöver att föredra vattenförvaltningen.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
  Inga ärenden 
 

 
7.1  Årsredovisning 2021    Bilaga 7.1 
  Carl von Friesendorff informerade om arbetsgång med preliminär årsredovisning, 

verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 som lämnas till revisor efter 
styrelsemötet. Synpunkter på verksamhetsberättelsen kan lämnas fram till den 10 
mars.  
  

  Styrelsen beslutar: 
- att godkänna preliminär årsredovisning för 2021, samt att tillsända revisorer 

densamma för granskning 
- att lägga informationen till handlingarna 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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7.2  Årsstämma 2022 
  Karl Asp informerade om ambitionen att årsstämma genomförs fysiskt med 

föredrag om nya med naturreservatet Höjeådalen och vikten av vattenanknuten 
rekreation. Efter att Lunch intagits på Kristallen så föreslås egen transport till 
Höjeåstråket vid Källby och sedan till Kyrkfuret i Lomma med promenad längs Höje å 
till Habo gård.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att kansliet arbetar fram ett förslag på program efter stämman för medlemmar 
och styrelse 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.3  Ny adjungerad till styrelse 
  Carl von Friesendorff informerade om att Vibeke Lirås har erbjudits nya 

arbetsuppgifter på Länsstyrelsen och ersätts av Emma Persson som adjungerad till 
styrelsen. 

 
Styrelsen beslutar: 
- att Emma Persson ersätter Vibeke Lirås som Länsstyrelsens adjungerade ledamot 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.4  Övrigt 

Karl Asp informerade om att naturreservat Höjeådalen invigs 13 maj kl 11. 
 

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.5 Sammanträdestider 2022 

Styrelsen 2022-04-26 Teams 

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2022-05-24 Årsstämma 

  2022-09-13 Diamanten 

  2022-11-22 Diamanten  

    

Arbetsutskottet 2022-04-05 Teams 

09:00 via Teams        2022-08-30 Teams 
 2022-11-08 Teams 

    

Berednings/dagvattengrupp 2022-03-22 Diabasen 

08:30 på tisdagar i Lund  2022-06-13 Gnejsen 

13:00 på måndagar i Lund 2022-08-23 Gnejsen 

  2022-10-03 Gnejsen 

  2022-12-06 Gnejsen 

 
Jerry Ahlström tog upp frågan om digitala styrelsemöten kan varvas med fysiska 
framöver men att stämman alltid ska vara fysisk. Ingen av de närvarande framförde 
kritik mot förslaget att styrelsemöte den 26 april hålls digitalt. Frågan tas upp på 
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nästa konstituerande möte 24 maj hur höstens möten ska hållas. Kansliet erbjuder 
några få ledamöter att delta fysiskt på digitala möten. 

 
Styrelsen beslutar: 
- att genomföra digitalt möte 26 april 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.6 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen 
godkänna publiceringen. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 
 
Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 

 
 
 
Carl von Friesendorff     Björn Abelson   Karl Asp 
Ordförande                      Lunds kommun  Sekreterare 
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