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Minnesanteckningar 
 

 

Tid & datum: Tisdagen den 26 januari 2016, kl 08:30 – 11:40 
 
Plats: Sammanträdesrum Meteoriten, Kristallen, Lund 
 
Närvarande: Christel Strömsholm-Trulsson Svedala kommun 
  Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
  Marie Nordkvist  VA-Syd 
 Anna Olsson   Höje å vattenråd 

David Reuterskiöld  Ekologgruppen (t o m punkt 4.1) 
Rebecka Nilsson  Ekologgruppen (t o m punkt 4.1) 
Jacob Levallius  Höje å vattenråd 
Matilda Gradin  Lomma kommun 
Filip Arnehed   Lomma kommun (praktikant) 
Cecilia Backe   Lunds kommun 
Jonas Johansson  Höje å vattenråd 

 
Bilagor: 3.1: Höjeåprojektet II etapp 3: Slutredovisning ekonomi 
 3.2a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder 
 3.2b: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Fosfordammar och kalkfilter  
 5.1: Angående fortsättning av Projekt Helhetsperspektiv Höje å 
 5.2a: Lunds vatten: Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun 

5.2b: Lunds vatten: Förslag till yttrande om Sjö- och vattendragsplan för Lunds 
kommun  
5.3a: Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020  
5.3b: Skånska åtgärder för miljömålen: Förslag till yttrande 
5.4: VattenAtlas: Förslag på förvaltning av VattenAtlas  

 6.1: Elfiske Höje å: Preliminär rapport  
 6.3a: Jordbruk och recipientkontroll: Länsstyrelsens remiss till vattenråden  
 6.3b: Jordbruk och recipientkontroll: Förslag till yttrande 
 7.1: Preliminär årsredovisning för 2015 
 

Ärenden:  
 

1. Protokoll föregående möte 2015-10-20  
 http://hojea.se/rapporter/HVR_Beredningsgrp_minnesanteckningar_20151020.pdf  
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2. Anmälningar  
Åtgärdsprogram  

 2015-11-06 Nöbbelöv 5:36: Beställning av förbättringsåtgärder 
 2015-11-08 Ladugårdsmarken 2:6 och 2:15: Beställning tilläggsarbeten 
 2015-12-04 Stora Bjällerup 4:1: Anmälan vattenverksamhet 
 2015-12-04 Trolleberg 1:1: Anmälan vattenverksamhet 
 2015-12-08 Flädie 23:4: Beställning tilläggsarbete med markbearbetning 
 2016-01-11 Trolleberg 1:1 - Länsstyrelsen - föreläggande komplettering vattenverksamhet 

m m  

 2016-01-12 Stora Bjällerup 4:1: Länsstyrelsen - föreläggande komplettering 
vattenverksamhet m m  

Dagvattengruppen 
 2015-10-26 Länsstyrelsen: Beslut återbetalning LOVA Dynnbäcken tvåstegsdike 

Recipientkontroll 
 2015-11-02 Protokoll anbudsöppning recipientkontroll 

Vattenförvaltning 
 2015-10-29 Helhetsperspektiv Höje å: Lägesrapport till Länsstyrelsen 
 2015-12-03 Helhetsperspektiv Höje å: Meddelande om delutbetalning 
 2015-12-07 Yttrande detaljplan Flädie trafikplats, Lomma kommun 
 2015-12-07 Yttrande Trafikverkets anmälan vattenverksamhet Önnerupsbäcken, Fjelie 15:1 

m mf fastigheter 

 2015-12-11 Länsstyrelsen - Beslut Trafikverkets anmälan vattenverksamhet 
Önnerupsbäcken, Fjelie 15:1 m fl fastigheter 

 2015-12-18 Yttrande detaljplan Hjärup 7:1 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun 
Arbetsutskottet  

 2015-11-12 Protokoll arbetsutskottet 
Övrigt  

 2015-11-17 SMHI/Klimatanpassning: Artikel om Höjeåsamarbetet 
(http://klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/kommunal-samverkan-kring-
vattenproblem-fordjupning-1.96297)  

 2015-12-04 Skatteverket - Beslut/besked om årlig beskattning 
 
Jonas påtalar artikeln om Höjeåsamarbetet på www.klimatanpassning.se, att det svarades på ett 
par olika detaljplaner strax innan jul som ordförande tog beslut om på delegation samt att LOVA-
stödet till tvåstegsdike i Dynnbäcken (ca 104 tkr) har betalats tillbaka eftersom projektet lagts 
ner.  
 

BG beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna. 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1 Höjeåprojektet II etapp 3    Bilaga 3.1  

Jonas redogör för slutredovisning för ekonomin enligt Bilaga 3.1. Projektet har ett 
överskott på ca 860 tkr vilket tillsammans med ett överskott från etapp 2 på ca 
2 650 tkr sammanlagt ger ett överskott på ca 3 500 tkr som överförs till 
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åtgärdsprogrammet. Det är framförallt markersättningar som ligger klart under 
budget som utgör den största avvikelsen från budgeten. 

 

Utvärderingen av Höjeåprojektet är klar. Rapporten behöver dock layoutas innan 
den kan skickas ut. 

 
BG beslutar:   

- att ta in pris på layout av utvärderingen av Höjeåprojektet, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.2  Höje å åtgärdsprogram etapp 1  Bilaga 3.2a & 3.2 b 
David Reuterskiöld och Rebecka Nilsson lämnar lägesrapport för arbete med Höje å 
åtgärdsprogram etapp 1. 
 
Rebecka Nilsson har anställts och förstärker Ekologgruppens arbete med 
åtgärdsprogrammet. 
 
Rödmarkerade projekt i listan (bilaga 3.2a) är sådana som lagts på is för tillfället av 
olika anledningar. 
 
Våtmarker 
L:a Bjällerup 

En ca 2 ha stor våtmark, detaljdiskussioner pågår med markägarna bl a om en 
markväg som går ner till traktoröverfarten vid ån. Markvägen ligger inom åns 
svämzon så den får inte dämma vatten vid höga flöden. 
 
Genarp 2:3 

Projektet syftar till en ordentlig utvidgning av befintlig damm. Markägaren Claes 
Wersäll är intresserad och vill ha ett erbjudande från vattenrådet om 
markersättning. David tar kontakt med Claes Wersäll för att diskutera frågan om 
markersättning. 
                        
Genarp 4:7 

Projekt med litet tillrinningsområde som möjligen kan bli något ändå. 
 
Alnarp 1:1 

Fastigheten ligger i kilen mellan Höje å och Sege å avrinningsområden i Lomma 
kommun. Cecilia påtalar att förslaget har utretts tidigare. Matilda får i uppdrag att 
titta i arkiven i Lomma vad som finns gjort för området sedan tidigare. 
 
Dagvattenprojekt 
Lomma ängar 

Ekologgruppen upplever att kommunen har bollen i frågan, det har varit många 
diskussioner fram och tillbaka med arrendatorn. Projektet har aldrig lossnat 
ordentligt. 
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Vallkärratorn 17:1 

Projektet tas upp på dagvattengruppens möte nästa vecka samt genom vidare 
diskussioner internt på Lunds kommun. 
 
Vallkärra 

Förslag finns på två möjliga dammlägen nordost om Vallkärra by, markägaren är inte 
kontaktad ännu. 

 
Vattendragsrestaurering m m 
Vallkärrabäcken 

Tanken är att ta ett större grepp på Vallkärrabäcken från kulverten vid utloppet från 
Nöbbelövs mosse och upp till Fredentorps begravningsplats. Det kan handla om 
förslag på avfasning av dikeskanter, tvåstegsdike, plantering, rekreationsstråk och 
fiskevårdsåtgärder. Rebecka och Håkan Björklund har varit ute och tittat i fält och 
återkommer med förslag på åtgärder. 
 
Höje å vid Lilla Bjällerup 

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en ca 600 m lång sträcka. Eventuellt kan 
miljöinvesteringsstöd sökas för åtgärden. 
 
Önnerupsbäcken 

Fortfarande trögt med åtgärder i Önnerupsbäcken p g a att den lokala LRF 
föreningen först vill att det görs något åt Höje å i mynningen vid Lomma, det man 
vill ska göras handlar t ex om muddring och rivning av bryggor. 

 
Dynnbäck/Knästorp 

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en kortare sträcka, men det verkar som 
intresset för tvåstegsdike börjar vakna lite även hos andra markägare. I dagsläget en 
för liten åtgärd för att berättiga till stöd.  
 
Stora Råby 36:22 

Prioriterat publikt projekt precis nedströms Råbysjön. Föroreningar finns i det gamla 
diket, sanering bekostas med exploateringspengar. Omgrävning av diket bekostas av 
vattenrådet. Inget stöd kan sökas till detta projekt. Nytta framför allt för biologisk 
mångfald och rekreation. 
 
Anpassade skyddszoner 
Ekologgruppen har utvecklat en datormodell för riskanalys av fosforläckage/erosion. 
En offert på riskkartering av området runt Arendala mellan Lund och Dalby 
lämnades till vattenrådet i slutet av 2015. Riskkartering ingår inte i 
konsultuppdraget för åtgärdsprogrammet men kan vara ett bra sätt att starta 
arbetet med anpassade skyddszoner på. Ekologgruppen ombeds titta på 
möjligheterna att göra riskkartering även i sydvästra delen av avrinningsområdet.  
 
Kalkfilter och fosfordammar 

En lägesrapport finns i bilaga 3.2b. Kalkfiltret strax söder om Höje å vid 
Källby/Trolleberg anlades i förra veckan. Denna vecka grävs den tillhörande 
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fosfordammen. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar beträffande de övriga 
projekten. 

 

BG beslutar:   

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

  
3.3 Reparation och underhåll       

Lägesrapport för arbetet med reparation och underhåll. Ekologgruppen håller på 
och sammanställer upphandlingsunderlag för åtgärder i ca 12-13 dammar. 
Åtgärderna genomförs under sommarhalvåret 2016. Inga stöd kommer troligen att 
kunna sökas för dessa åtgärder. 

  
BG beslutar:   

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

4.1 Lägesrapport      

Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen. 

 

Utredning fördröjning av dagvatten från Östra Lund 

Utredningen om fördröjning av dagvatten från befintliga områden i östra Lund 
pågår. Ekologgruppen har begärt förlängd tid för slutförandet. 

 

Kampanj hårdgjorda ytor på villatomter 

Lomma kommun har gått ut med en kampanj med information om hårdgörande av 
mark på villatomter. Positiva indikationer från både VA-Syd och Staffanstorps 
kommun om att skala upp kampanjen. Matilda skickar ut kampanj-pdf för påseende.  

 

Källby reningsverk: 

Fortfarande inget beslut fattat angående verkets framtid. En formell 
rekommendation från VA-Syd till politikerna ska komma innan sommaren. Oavsett 
vilket beslutet blir kommer dammarna att kopplas bort från reningsprocessen. 

Förslag på att vattenrådet tar fram en skrivelse till KS i Lund om betydelsen av och 
möjligheterna för reningsverkets dammar om de inte används i reningsprocessen. 

 
BG beslutar:   

- att ta uppdra till kansliet att fram förslag på skrivelse angående Källby dammar, 

- att ge Ekologgruppen uppskov med att redovisa dagvattenutredningen till 2016-

03-01 

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

4.   Dagvattengruppen 
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- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

5.1 Helhetsperspektiv Höje å             Bilaga 5.1   
Jonas redogör för projektet enligt bilaga 5.1. Projektet kommer inte att kunna pågå 
till början av 2017 som var planerat från början. Medel från Havs- och 
Vattenmyndigheten har beviljats men då måste projektet redovisas 2016-09-01. 
Jonas menar att det sannolikt är svårt att slutföra f f a utredningen om 
dikningsföretagen med kvalitet till 1:a september. Möjligheten finns att fortsätta 
arbetet enligt ursprunglig planering men med egna medel. Svårt i dagsläget att 
exakt vet hur mycket det i så fall skulle handla om. Viktigt att påbörjade utredningar 
slutförs med bra resultat. 
 

BG beslutar:   

- att uppdra åt Jonas att ta en dialog med Ekologgruppen om fortsatt arbete inom 

projektet,  

- att uppdra åt Jonas att återkomma med ett nytt förslag på hantering av 

projektet, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.2 Lunds vatten – Sjö och vattendragsplan för Lunds kommun Bilaga 5.2a & b 

Jonas har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram ett förslag på sjö- och 
vattendragsplan för Lunds kommun. Anna redogör för förslag till yttrande som hon 
har tagit fram. Christel betonar att det är nödvändigt att det är tydligt skrivet att 
planen ska vara ett underlag för ÖP annars får planen ingen status i kommunen. 
 
BG beslutar:   

- att godkänna förslaget till yttrande med mindre ändringar, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.3 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020  Bilaga 5.3a & b 

Kort diskussion om förslaget till yttrande. Synpunkter på yttrandet skickas till Jonas 
senast torsdag 2016-02-04. 
 
BG beslutar:   

- att i stort godkänna förslaget till yttrande, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.4 VattenAtlas     Bilaga 5.4 

Jacob ger en lägesrapport för arbetet med VattenAtlas för Höje å och förslag om 
framtida förvaltning. Arbetet för Höje å är i stort sett färdigt. Marknadsföring av 
VattenAtlas behövs dock eftersom användningen fortfarande är relativt liten. 
Den laserscanning av landskapet som gjordes för ett par år sedan har använts för att 
ta fram en ny höjdmodell som sen använts för att göra en mycket detaljerad 
beräkning av vattenavrinningen i landskapet. Beräkningen visar teoretisk 
vattenavrinning i landskapet när kulvertar och diken är fulla med vatten. 
 

5.   Vattenförvaltning 
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Förslaget till förvaltning av VattenAtlas går i korthet ut på att en central funktion i 
Lund, konsult eller internt på kommunen, uppdaterar och utvecklar VattenAtlas. 
Tidsåtgång och kostnad är beräknade, kostnaden uppskattas till totalt ca 60 tkr per 
år för alla avrinningsområden. Vidare är förslaget att kommunernas representanter i 
respektive beredningsgrupp blir engagerade i förvaltningen och minst en gång om 
året skickar in uppdaterad kommunal information till förvaltaren. VA-information 
från de kommuner som är med i VA-Syd hämtas effektivast direkt från VA-Syd. 
Christel föreslår att ett samarbetsavtal om 5 år i taget för förvaltningen upprättas,  
Information om vikten av att få in uppdaterad information och hur det ska gå till 
behöver tas fram. För att den kommunala informationen ska kunna hållas 
uppdaterad krävs att respektive kommun levererar sin information. Jacob upplever 
fortfarande ett relativt stort motstånd när handlar om att få in information från 
kommunerna. 
 
Till nästa möte behöver ett utkast till informationsbrev till kommunerna om 
förvaltningen tas fram tillsammans med ett förslag på samarbetsavtal mellan 
vattenråden.  
 
Framöver är en årlig rapportering till respektive styrelse om uppdatering, 
användning, nyheter m m kring VattenAtlas nödvändig. 
 
Förslag till beslut:   

- att godkänna förslag till förvaltning av VattenAtlas enligt bilaga 5.4,  

- att uppdra åt Jacob och Jonas att ta fram förslag på informationsbrev och 

samarbetsavtal, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

6.1 Jämförande elfiskeundersökning   Bilaga 6.1              
Resultaten från elfisket har kommit, analyser och sammanställning har dock ännu 
inte gjorts. En snabb preliminär analys tyder på att antalet arter som i genomsnitt 
fångas på en lokal har ökat sedan senast undersökningen på 1990-talet. Cecilia 
föreslår att höra med Anders Eklöv om han har möjlighet att komma till årsstämman 
och berätta om resultaten. 
 

6.2 Grundvatten och bekämpningsmedel   
Projektet har, förutom de 100 tkr till analyser som vattenrådet bidrar med beviljats 
ca 450 tkr i interna forskningsmedel från SGU. Ett uppstartsmöte för projektet hålls 
på SGU i Lund 2016-01-27 där Jonas närvarar från vattenrådet. Christer Torneus från 
styrelsen har tagit del av all information kring projektet och ställer sig positiv till det. 

 
6.3 Jordbruk och recipientkontroll   Bilaga 6.3a & b 

Diskussion kring Länsstyrelsens förslag till hur jordbrukssektorn skulle kunna 
involveras i recipientkontrollen och kring förslaget till yttrande. 

 
 
 

6.    Recipientkontroll  
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6.4 Ålgräsundersökning  
En upphandling av undersökning av ålgräs i Lommabukten har gjorts i samarbete 
med Kävlingeåns vattenråd. Två anbud kom in, från Toxicon och Medins. Toxicon 
hade det klart lägsta anbudet, ca 43 tkr per område och år, och uppfyller de krav 
som ställdes i upphandlingen. Upphandlingen gäller för åren 2016-2019. 

 
BG beslutar:   

- att skicka tillbaka yttrandet angående jordbruk och recipientkontroll till kansliet 

för omarbetning, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1 Årsredovisning och bokslut 2015   Bilaga 7.1 

Jonas redogör för årsredovisning med verksamhetsberättelse och bokslut. 
Eventuella synpunkter på verksamhetsberättelsen lämnas till Jonas snarast. 

 
7.2 Stadgar     

Förslaget skickades ut med kallelse till förra mötet. Eventuella synpunkter på 
ändringarna tas emot av Jonas. 

 
7.3  Övriga frågor 
 
7.4 Sammanträdestider 2016 

 
Styrelsen 2016-02-16 Staffanstorp 

09:00 i Lund (om inte annat 
anges 

2016-05-03 

 

Meteoriten 

 

Stämma 2016-05-31 Meteoriten 

 2016-09-13 Diamanten 

 2016-11-08 Diamanten 

   

Arbetsutskottet 2016-02-09 Flintan 

09:00 i Lund 2016-04-19 Flintan 

        2016-09-06 Gnejsen 

 2016-10-25 Gnejsen 
   

Beredningsgruppen   

08:30 i Lund 2016-04-05 Meteoriten 

 2016-08-30 Diabasen 

 2016-10-11 Gnejsen 

   

Dagvattengruppen  2016-02-01 Kalkstenen 

13:30 i Lund  2016-04-11 Kalkstenen 

 2016-08-29 Kalkstenen 

 2016-10-17 Kalkstenen 

7. Administration/övrigt 



             9 

 
BG beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
För 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 

 

Cecilia Backe    Jonas Johansson  
Ordförande   Vattenrådssamordnare 
  
 


