
 

PROTOKOLL 

 

2022-04-26         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-10.50, tisdagen den 26 april 2022  
 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
Bilagor:  3.1: Höje å åtgärdsprogram - Aktuella åtgärder 

3.2: Uppföljning av filterbäddar för fosfor vid Råbytorp – Slutrapport 
5.2: Yttrande över vägledning för kraftigt modifierat vatten 
7.1: Årsredovisning 2021 
7.2: Förslag till arbetsplan och budget 2023 och revidering 2022 
7.3: Förslag till utdebitering hos medlemmar 2023  
  

 

Närvarande  
Ordinarie: Björn Abelson  Lunds kommun  

Jan Annerstedt  Lunds kommun 
Jerry Ahlström   Lomma kommun 
Pierre Lindberg  Staffanstorps kommun 
Erik Stoy   Svedala 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 
Anders Berngarn  VA SYD 

  
Ersättare Eleni Rezaii Liakou  Lunds kommun 
 Lars V Andersson  Lunds kommun  Lämnade kl 9.30 
 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

Agneta Nilsson  Staffanstorps kommun 
Johan Persson  Industri/övriga verksamheter 
Anders Olsson  Fiskevården 

  
Adjungerande: 
 Karl Asp   Vattenrådets kansli 

Florence Eberhardt  Vattenrådets kansli 
 Anna Hansson  Staffanstorps kommun  Lämnade kl 10 

Lin Linde   Lunds kommun 
Rebecka Nilsson  Ekologigruppen  
Filip Hvitlock   Ekologigruppen  Lämnade kl 10  
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Emma Persson  Länsstyrelsen 
Vibeke Lirås   Länsstyrelsen  Lämnade kl 10 

   

Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
    

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från styrelsemöte 2022-02-15. 

  
 Dagordningen 

 Punkt 5 och 3.3 tas upp direkt efter punkt 1. 
 Under punkten övrigt tas val upp av ersättare för Pierre på ÖVF stämma i maj 
 

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

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
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 LONA 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/Båstad kommun 
2022-03-01 Akka Frakt i Skåne ekonomisk förening 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 
2022-03-14 Tilläggsbeställning att installera avtappningsrör från utloppsbrunn Lunnarp 4:3 
2022-03-14 Tilläggsbeställning att lägga ny ledning till våtmark vid Bränneröd Häckeberga 2:1  
2022-03-15 Beställning av stängsel kring till våtmark vid Bränneröd Häckeberga 2:1 
2022-03-23 Beslut om preliminärt LOVA stöd för utvärdering av utloppskonstruktioner 
2022-03-30 Beställning av konsult för fördröjning av vatten i Höje å avrinningsområde 
2022-04-05 Beslut om preliminärt LOVA stöd gällande Förstudie – offgrid pumplösningar 
 

Recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2022-02-07 Staffanstorps kommuns ombud till Höje å vattenråds årsstämma 
2022-02-21 Skatteverkets besked att ingen årlig beskattning 2020 
2022-03-28 Yttrande över vägledning för att förklara kraftigt modifierat vatten 
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2022-03-22 Beredningsgruppens beslut att VR deltar som intressent i FORMAS-ansökan ”Kol i marken” 
 

Arbetsutskott 
2022-04-05 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. 
 
Bevattningsdamm Björnstorp 
Ekologigruppens har tittat på förutsättningar för bevattningsdamm på ett specifikt 
läge men det är endast sand och därmed svårt med tätning av dammen som 
fördyrar arbetet. Tillsammans med markägare har man valt att lägga ned projektet 
och tittar på nytt läge för bevattningsdamm.   
 
Våtmark Äspet 1:24 
En intresseanmälan från markägare på ett läge intill Höje å har inkommit och offgrid 
pumplösningar kan vara aktuellt som en fallstudie inom LOVA projektet och svara på 
om det är rimligt och kostnadseffektivt att arbeta med en pumplösning på denna 
plats.  
 
Utvidgning Lunnarp 
En befintlig våtmark är utökad och ny vattenspegel på 0,5 ha. Våtmarken är färdig 
tack vare torrt väder i mars och enbart slutbesiktning kvarstår. Markägaren är nöjd 
med utformningen och planteringar kommer att ske med buskar och träd kring 
våtmarken. 
 
Tvåstegsdike Bjällerup och Höjebromölla 
Arbete med tillståndsansökan pågår och Ekologigruppen inväntar svar från 
ledningsägare. Samrådsredogörelse förbereds.  
 
Gullåkra mosse 
Tillståndsansökan är inskickad till mark- och miljödomstolen för 
fördröjningsåtgärder i Gullåkra mosse.  
 
Vattendialog Råbydiket 
Markförvaltare var positiva efter det tredje dialogmötet 9 mars med tema 
vattenkvalité och de föreslog ett nytt möte där vi besöker Tullstorpsåprojektet samt 
ytterligare ett möte i oktober. LOVA projekt för vattendialog slutredovisas i oktober 
2022, men dialog kommer att fortsätta med finansiering från vattenrådet om 
markägare önskar det då det ger mycket för både vattenråd och markägare. 
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Förbättrad flödesreglering 
Startmöte har genomförts för de sista dammarna där anläggning sker efter 
sommaren och sedan uppföljning av de fyra dammarna vars utlopp ska åtgärdas för 
att öka fördröjningskapaciteten. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 

 
3.2  Uppföljning av filterbäddar för fosfor vid Råbytorp   Bilaga 3.2    
  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. Filterbäddar har störst potential vid höga halter 
fosfor. 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. Påfyllning av nordkalks filterbädd kostar 8 tkr/kg P.   

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna rapporten och publicera på hemsidan 

 

 
  Inga ärenden 
 

 
5.1  Information från Länsstyrelsen 

Vibeke Lirås från Länsstyrelsen informerade om kraftigt modifierade vatten och nya 
vattenförekomster. 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 större än 10 km2.  
 
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. Idag finns fyra 
vattenförekomster och Länsstyrelsens nuvarande förslag skulle innebära 10 
vattenförekomster i nästa förvaltningscykel från 2027. SMHI granskar nu 
Länsstyrelsens förslag. 
 
Kraftigt modifierade vatten (KMV) har en väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd 
av mänsklig påverkan som har stor samhällsnytta som livsmedelsproduktionen.  
Tätorter som Lomma får mindre stränga krav istället för KMV innan Länsstyrelsen 
fått tydligare riktlinjer från Vattenmyndigheten.    

4.   Flödesgruppen 

5.   Vattenförvaltning 
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  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.2  Remiss gällande vägledning för kraftigt modifierat vatten  Bilaga 5.2 
  Karl Asp informerade om vattenrådets yttrande gällande vägledning för förklarande 

av kraftigt modifierade vatten som skickats till Havs- och vattenmyndigheten. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
6.1  Akka Frakt deltar i recipientkontroll 

Karl Asp informerade om att Akka frakt har fått godkänt av tillsynsmyndigheten att 
delta i vattenrådets recipientkontroll. 
 

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
7.1  Årsredovisning 2021    Bilaga 7.1 

Karl Asp informerade om att revisor har granskat årsredovisningen för 2021. Det 
uppmärksammades att på sista sidan var fel årtal angivet för styrelsemöte då 
årsredovisning godkänns och det reviderades innan dokumentet skickades ut för 
signering. 

  
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna årsredovisning för 2021 
 
7.2 Arbetsplan och budget 2023 samt reviderad budget 2022 Bilaga 7.2 

Karl Asp föredrog förslag till arbetsplan och budget för 2023 samt reviderad budget 
för 2022. 
 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2023, samt reviderad budget 

för 2022 
 
7.3 Förslag till utdebitering hos medlemmarna 2023  Bilaga 7.3 

Karl Asp föredrog förslag till utdebitering.  
  

Styrelsen beslutar:   
- att godkänna förslag till utdebitering hos medlemmarna 2023 

 
 
 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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7.4  Ansökan om medlemskap 
  Karl Asp informerade om att Akka Frakt har ansökt om medlemskap i Höje å 

vattenråd. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att uppta Akka Frakt i Skåne ekonomisk förening som medlem i vattenrådet 
 

7.5  Årsstämma 2022 
  Karl Asp informerade om nytt datum för årsstämma på Habo Gård och 

eftermiddagsaktivitet. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att årsstämma flyttas till 31 maj på Habo Gård 
 
7.6  Valberedning  
  Punkten utgick. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att punkten utgår 
 
7.7  Övrigt 

Vattenrådets ombud på årsstämma för Öresunds vattenvårdsförbund Pierre 
Lindberg kan inte delta den 17 maj och Eleni Rezaii Liakou föreslogs som ersättare.  
 
Pierre Lindberg meddelar att han till nästa möte återkopplar om asfaltshög vid 
Vesums mosse då frågor om denna ställdes under mötet. 
 

  Styrelsen beslutar: 
- att välja Eleni Rezaii Liakou som ersättare för vattenrådet ombud Pierre Lindberg 

till årsstämma för Öresunds vattenvårdsförbund 2022-05-17 
 

7.8 Sammanträdestider 2022 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2022-05-31 Årsstämma, Habo 

  2022-09-13 Diamanten 

  2022-11-22 Diamanten  

    

Arbetsutskottet   

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

    

Berednings/dagvattengrupp   

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 
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Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.9 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  
 

 
 
 
Jerry Ahlström     Björn Abelson   Karl Asp 
Vice Ordförande                      Lunds kommun  Sekreterare 
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