PROTOKOLL
2022-03-22
BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 8:30, tisdagen den 22 mars 2022
Plats:

Kristallen, Lund

Bilagor:

4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder
4.2a: Rapport Kontrollerad översvämning
4.2b: Behov av ytterligare utredningar gällande kontrollerad översvämning
4.2c: Förslag på avtal med synpunkter från markägardialog
5.3: Rapport från Nivåmätningar i Höje å 2021
5.4: Uppföljning av filterbäddar för fosfor vid Råbytorp – Slutrapport
6.1: Utkast till yttrande över vägledning för kraftigt modifierat vatten
8.1: Förslag till arbetsplan och budget 2023 och revidering 2022
8.2: Förslag till utdebitering hos medlemmar 2023
8.3: Uppdrag till konsult och kansli

Närvarande:
Lin Linde
Erik Abrahamsson
Anna Hansson
Jenny Ahlquist
Helena Björn
Susanne Johansson
Karl Asp
Johan Larsson
Rebecka Nilsson
Maja Jensen
Filip Hvitlock
Vibeke Lirås

Lunds kommun
Lunds kommun
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
Lomma kommun
VA SYD
Vattenrådets kansli
Vattenrådets kansli
Ekologigruppen
Ekologigruppen
Ekologigruppen lämnade kl 10.30
Länsstyrelsen lämnade kl 10.00

Ärenden:
1.

Val av justeringsperson
Protokoll från föregående möte 2022-01-24
Dagordningen
BG/FG beslutar
- att välja Susanne Johansson till justeringsperson
- att lägga protokollet till handlingarna
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering

2.

Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte
Uppföljningsfiske 2022-2023 i Häckebergasjön godkänt.
Vibeke Lirås ersätts av Emma Persson som adjungerad för Länsstyrelsen.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

3.

Anmälningar
Åtgärdsprogrammet
2021-09-20 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet – Flödesreglering H37 Genarp
2021-09-20 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet – Flödesreglering H38 Genarp
2021-12-21 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Vegeåns vattenråd
2021-12-21 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Sydvästra Skånes vattenråd
2021-12-22 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet Gäddvåtmark Häckeberga
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
2022-01-24 Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet, Flödesreglering H50 Kannikemarken
2022-01-27 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Skräbeåns vattenråd
2021-12-21 Delredovisning LOVA fortsatt uppföljning av filterbädd Råbytorp
2022-01-31 Besked från Länsstyrelsen att bevattningsdamm kan ingå i LOVA vattenvårdande åtg
2022-02-04 Ekonomisk redovisning till LST gällande projektering av Häckeberga gäddvåtmark
2022-02-07 Ekonomisk redovisning till LST gällande projektering av Skoggårds ängar
2022-02-17 Verksamhetsrapport LONA flödesreglering i befintliga dammar
2022-02-17 Verksamhetsrapport uppsökande och uppföljande åtgärder
2022-02-17 Komplettering av LOVA ansökan offgrid pumplösningar
2022-02-21 Beslut efter anm om vattenverksamhet, biotopskydd, Flödesreglering H13 Knästorp
2022-02-25 Tillståndsansökan fördröjningsåtgärder Gullåkra mosse
2022-02-28 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Stensåns vattenråd
2022-03-01 Akka Frakt ansökan om medlemskap i Höje å vattenråd
2022-03-03 Skrivelse till Höje å vattenavledningsföretag 1896/97 gällande tvåstegsdike
2022-03-04 Beslut om förlängning och ändring av LONA Flödesreglering
2022-03-08 Beställning av entreprenad för ändring av damm H50 för flödesreglering
2022-03-10 Beställning av entreprenad för ändring av damm H13 för flödesreglering
2022-03-10 Tilläggsbeställning för att täta dränering vid våtmark på Flackarp 8:4

Vattenförvaltning/övrigt
2022-02-01 Mark- och miljödomstolen beslut om tillstånd att riva E22 broar och bygga nya
2022-02-07 Staffanstorps ombud till Höje å vattenråds årsstämma

Arbetsutskott
2022-02-02 Protokoll från AU

BG/FG beslutar
- att lägga anmälningarna till handlingarna
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4. Flödesgruppen
4.1

Flödesgruppens åtgärdslista
Bilaga 4.1
Rebecka Nilsson på Ekologigruppen gick igenom nyheter i åtgärdslistan med en
karta över status på pågående projekt samt en karta med flödesprojekt som är
genomförda som då återfinns i lista med färdiga projekt. De projekt som skulle
kunna genomföras hittas under fliken Höje å åtgärdsprogram
Förslag framkom att på hemsida lägga in PDF med pågående åtgärder varje halvår
och även i VattenAtlas.
Dikningsföretag har godkänt tvåstegsdiket även vid Höjebromölla och nu kan
processen fortsätta inför tillståndsansökan där även sträckor vid Bjällerup ingår.
Gällande fördröjningsåtgärder vid Gullåkra mosses så har tillståndsansökan skickats
in.
BG/FG beslutar
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering
- att lägga informationen till handlingarna

4.2

Kontrollerad översvämning
Bilaga 4.2 a,b,c
Rebecka Nilsson föredrog nya bilagor som tagits fram till rapporten om kontrollerad
översvämning. Inget skriftligt yttrande från LRF eller markägare har inkommit. I
bilaga 4.2b gällande behov av ytterligare utredning ska det föras in att
branschförening Svensk försäkring ska kontaktas.
På dialogmöte i december framförde markägare att åtgärder med kontrollerad
översvämning inte få leda till att kommunen använder det som ett argument att
exploatera nya områden och följande text förs in i avtalets ingress: Denna åtgärd
ska inte räknas som kompensation för exploatering av nya områden.
Rapporten behöver uppdateras med anledning av synpunkter från dialogmöte med
markägare och de förs in under rubriken ”Hur går vi vidare” och ny version skickas
ut per mail för synpunkter.
BG/FG beslutar
- att Ekologigruppen uppdaterar rapportens rubrik ”Hur går vi vidare?” och skickar
ut till gruppen.
- att rapport och bilagor skickas därefter till styrelse för godkännande
- att föreslå styrelse att ge beredningsgruppen i uppdrag att hitta och driva ett
pilotprojekt
- att lägga informationen till handlingarna
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4.3

Bubbelbarriär
Johan Larsson presenterade svar från Länsstyrelsen att det inte behövs anmälan om
vattenverksamhet för att anlägga en bubbelbarriär, men att det är sökande som
avgör det. Helena Björn undersöker en möjlig plats för bubbelbarriär och eventuellt
bygglov och strandskydd efter att hon fått besked från Susanne Johansson om
måtten på en mindre kompressorbyggnad.
Det ekonomiska upplägget i denna tidiga planeringsfas är att vattenrådet finansierar
anläggande och Lomma kommuns driftkontor utför skötsel och underhåll som att
tömma uppsamlat skräp och fakturerar vattenrådet för detta samt elkostnad. VA
SYD äger kompressor och lånar ut till vattenrådet.
Bubbelbarriären anses inte påverka fisk då de leds av bubbelbarriär till stranden
under uppsamling där de kan passera då det inte finns några bubblor där.
BG/FG beslutar
- att Helena undersöker en plats för placering av bubbelbarriär och eventuellt
behov av bygglov och strandskyddansökan för kompressorbod
- att lägga informationen till handlingarna

4.4

Laget runt
En kort information om att Helena Björn är med i en statlig utredning gällande
vattenfrågor vid planläggning och byggande med en översyn av PBL.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
5. Åtgärdsprogram

5.1

Höje å åtgärdsprogram 2022-2024
Rebecka Nilsson på Ekologigruppen föredrog utvalda pågående åtgärder och en mer
ingående presentation görs på nästa möte.
Bevattningsdamm Björnstorp
En geoteknisk undersökning har genomförts som visar på sand och grus med ett
behov att täta dammen. En ny grov projektering görs och markägaren då ta del av
kostnader att täta dammen. Ärendet tas upp på nästa möte i juni.
Våtmark Äspet 1:24
Ett första fältbesök har genomförts och möjligheten finns att ta in vatten från Höje å
och en del dräneringsvatten. Det kan vara aktuellt med en pump för att få in vatten
från ån och det återstår då att se om den ska vara soldriven eller ej.
BG/FG beslutar
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering
- att lägga informationen till handlingarna
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5.2

FORMAS- ansökan gällande kol i marken
Karl Asp informerade om att vattenrådet erbjudits att delta som intressent i Lunds
Universitet FORMAS-ansökan gällande kol i jordbruksmark för att minska läckage av
näringsämnen och gaser. Viktigt att vattenrådet omnämns i rapport och resultatet
ska föredras för vattenrådet.
BG/FG beslutar
- att vattenrådet är en intressent i FORMAS-ansökan om kol i marken
- att lägga informationen till handlingarna

5.3

Nivåmätningar Höje å
Bordläggs till nästa möte.

Bilaga 5.3

BG/FG beslutar
- att bordlägga ärendet
5.4

Uppföljning av filterbäddar för fosfor vid Råbytorp
Bilaga 5.4
Filip Hvitlock från Ekologigruppen informerade om uppföljning av filterbäddar som
utförts under två år av parallella kalkbäddar som vattenrådet anlagt. Werecs
filterbädd är nedgrävd och marken ovanför är brukbar, medan Nordkalks filterbädd
är öppen men klarar av ett högre inflöde än Werecs utan att fosfor riskerar sköljas
ut. Cirka två kg fosfor har bundits per fosforbädd under två års tid och filtermaterial
behöver bytas efter ca fyra år. Resultatet visar att kostnadseffektiviteten för dessa
filterbäddar är 22,2 resp 24,7 tkr/kg P/år under en 20 årsperiod medan en våtmark
under samma tidsperiod är ca 3,3 tkr/kg P/år. Ett resonemang om underhåll av
filterbäddar och våtmark ska läggas till i rapporten.
BG/FG beslutar
- att tillstyrka rapporten och översända till styrelsen för godkännande
- att lägga informationen till handlingarna

5.5

VattenAtlas
Karl Asp informerade om att 12 vattenråd, varav sex nya, signerat avtal om
förvaltning av VattenAtlas till 2027 och ska betala en årlig avgift på 13 tkr.
Webbinarie den 1 april har fått god spridning och kommer spelas in för de som inte
kan närvara.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
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6. Vattenförvaltning
6.1

Remiss gällande vägledning för att förklara kraftigt modifierade vatten
Karl Asp informerade om remiss som vattenrådet ska svara på senast 31 mars och
ordförande signerar. Helena framför att det bör framföras att en klimatanpassning
ska göras i vägledning.
BG/FG beslutar
- att tillstryka yttrande och översända till ordförande med en mindre justering om
klimatanpassning
- att lägga informationen till handlingarna

6.2

Information från Länsstyrelsen
Vibeke Lirås från Länsstyrelsen informerade om arbete med Kraftigt modifierade
vatten, nya vattenförekomster och miljökvalitetsnormer.
Sjöar större än 0,5 km2 utgör grund för identifiering för ytvattenförekomster och det
är aktuellt för Häckebergasjön och Björkesåkrasjön. Mindre tillflöden som
Råbydiket, Källingabäcken och Olstorpsån kan bli aktuella som egna
vattenförekomster då deras tillrinningsområden är mer än 10 km2.
Vattenförekomsten börjar först vid den punkt då det är 10 km2 tillrinningsområde
vilket innebär att avrinningsområdet närmast källan inte tillhör någon
vattenförekomst. En avstyckning av vattenförekomsten görs bara om biflödet är
mer än 25% av det totala avrinningsområdet.
Nuvarande vattenförekomst från Södra västkustvägen till Önnerupsbäckens
mynning föreslås av Länsstyrelsen att ingå i huvudfårans vattenförekomst till
Genarp, men vattenrådet kommer framöver att få möjlighet att yttra sig över
uppdelning av vattenförekomster innan det träder i kraft 2027.
Tätorter som Lomma får mindre stränga krav istället för KMV innan Länsstyrelsen
fått tydligare riktlinjer från Vattenmyndigheten.
Det innebär betydande negativ påverkan på jordbruksproduktionen nationellt om
mellan 5 000–12 000 hektar av Sveriges jordbruksmark tas i anspråk under en
sexårsperiod för att förbättra vattenförekomsters hydromorfologiska status. Det är
oklart hur dessa ytor ska fördelas och om det enbart skulle vara högklassig
jordbruksmark i Skåne som tas i anspråk så skulle det snarare vara på lägre delen av
skalan.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
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7. Recipientkontroll
7.1

Akka Frakt deltar i recipientkontroll
Karl Asp informerade om att Akka frakt har fått bekräftat av tillsynsmyndigheten att
deras tillståndskrav på recipientkontroll kan uppfyllas genom deltagande i
vattenrådets samordnade recipientkontroll och de har även ansökt om medlemskap
i vattenrådet.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
8. Administration/övrigt

8.1

Arbetsplan och budget 2023 samt reviderad budget 2022
Bilaga 8.1
Karl Asp informerade om förslag till arbetsplan och budget för 2023 samt revidering
av budget för 2022. Nyheter i arbetsplan är upphandling av ramavtal för konsult
gällande besiktning av entreprenader samt anlita konsult för utvärdering av
utloppskonstruktioner och utredning av offgrid pumplösningar.
BG/FG beslutar
- att tillstryka förslaget till arbetsplan och budget 2023 och reviderad budget 2022
och översända till styrelsen
- att lägga informationen till handlingarna

8.2

Förslag till utdebitering hos medlemmar 2023
Karl Asp informerade om förslag till utdebitering 2023.

Bilaga 8.2

BG/FG beslutar
- att tillstryka förslaget till utdebitering hos medlemmar 2023 och översända till
styrelsen
- att lägga informationen till handlingarna
8.3

Uppdrag till kansli och konsult
Bordläggs till nästa möte.

Bilaga 8.3

BG/FG beslutar
- att bordlägga ärendet
8.4

Årsstämma
Karl Asp informerade om nytt datum för stämman 31 maj på Habo gård och utöver
presentation av resultat från recipientkontroll och genomförda åtgärder så planeras
ett föredrag om vattenanknutet friluftsliv och nya naturreservatet Höjeådalen. Efter
en gemensam lunch så erbjuds en flottfärd på Höje å och en promenad till nya
naturreservatet Kyrkfuret.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
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8.5

Övrigt
Inget att ta upp.
BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

8.6

Sammanträdestider 2022
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat anges)

2022-04-26
2022-05-24
2022-09-13
2022-11-22

Teams
Årsstämma
Diamanten
Diamanten

Arbetsutskottet
09:00 via Teams

2022-04-05
2022-08-30
2022-11-08

Teams
Teams
Teams

Berednings/flödesgrupp
08:30 på tisdagar i Lund
13:00 på måndagar i Lund

2022-06-13
2022-08-23
2022-10-03
2022-12-06

Gnejsen
Gnejsen
Gnejsen
Gnejsen

BG/FG beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
8.7

Publicering av protokoll
För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG
godkänna publiceringen.
BG/FG beslutar
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

Justera för
HÖJE Å VATTENRÅD
Lin Linde
Ordförande BG

Helena Björn
Ordförande FG

Karl Asp
Samordnare

Susanne Johansson
VA SYD
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