
 

PROTOKOLL 

 

2022-08-23         
 

BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPPEN FÖR 

HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 
Tid & datum: kl 8:30, tisdagen den 23 augusti 2022  
 
Plats: Kristallen, Lund 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder 
 4.2: Rapport Kontrollerad översvämning inkl bilagor 

5.2: Rapport från nivåmätningar i Höje å 2021 
5.4a: Vägledning - kunskapsstöd Miljöanpassat underhåll av markavvattningsföretag 

 5.4b: Checklista underhållsplan 
 5.4c: Litteraturstudie Vägledning miljöanpassat underhåll av dikningsföretag  
 5.5: Karta över möjliga fördröjningsåtgärder uppströms Nöbbelövs mosse 

8.1: Delegationsordning med underbilagor (placerade i separat mapp) 
8.2: Uppdrag till konsult och kansli 

 

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun  

Anna Hansson Staffanstorps kommun  
Helena Björn  Lomma kommun anlände kl 9.30 
Jenny Ahlqvist Svedala kommun 
Susanne Johansson VA SYD 
Karl Asp  Vattenrådets kansli 
Florence Eberhardt Vattenrådets kansli lämnade kl 10.40 
Rebecka Nilsson Ekologigruppen lämnade kl 11 

    

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2022-06-13 

  
 Dagordningen 

Medlem i beredningsgrupp tas upp under övrigt och även ombyggnad av E22 broar. 
 

 BG/FG beslutar 
- att välja Anna Hansson till justeringsperson 
- att lägga protokollet till handlingarna 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 
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2. Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte 
Inga möten att rapportera från. 

 

 BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2022-06-03 Ansökan till region Skånes miljövårdsfond om medel för offgrid pumplösningar 
2022-06-09 Beställning av uppföljningsfiske i Häckebergasjön 2022 och 2023 
2022-06-17 Ansökan tillstånd för ingrepp invid fornlämning för tvåstegsdike L Bjällerup 7:1 
2022-06-20 Samarbetsavtal VattenAtlas 2022-2027 Rönneåns vattenråd 
 

Recipientkontroll 
2022-06-17 Tilläggsbeställning bakterieprovtagning pga dålig badvattenkvalitet i Lomma 
 

Vattenförvaltning/övrigt 
2022-06-16 Inkomstdeklaration Höje å vattenråd 
2022-06-22 Beslut från vattenmyndigheten om årligt samverkansbidrag  
2022-07-08 Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

 
Arbetsutskott 
- 
 

 BG/FG beslutar 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 

4.   Flödesgruppen 

 

4.1 Flödesgruppens åtgärdslista   Bilaga 4.1 
  Rebecka Nilsson informerade om åtgärdslistan som nu har en ny flik med nyckeltal 

för anlagda våtmarker som t.ex. magasinsvolym för fördröjning. Namn på dammar 
ska läggas till i åtgärdslista. Total fördröjningsvolym ska läggas i årsredovisning och 
eventuellt i recipientkontrollrapport. 
 
BG/FG beslutar 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.2  Kontrollerad översvämning   Bilaga 4.2 
  Rebecka Nilsson informerade om uppdatering av rapporten där dialog med 

markägare har inarbetats i rapporten. Under rubriken dialog ska det tas upp att 
rapporten har varit på remiss men inget svar har inkommit.  

   
  BG/FG beslutar 

- att tillstryka rapporten med föreslagen ändring och översända till styrelsen med 
förslag på vidare utredningar och pilotprojekt 
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- att lägga informationen till handlingarna 
 
4.3  Strategiskt klimatanpassningsarbete i vattenrådet  
  Helena Björn informerade om att DHI ska ta fram ett mål för den volym som 

vattenrådet bör fördröja totalt.  
 

Förslag till beslut 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.4  Målsättning, syfte och arbetssätt för flödes- och beredningsgruppen  
  Helena Björn informerade om arbete med vision, mål, nytt arbetssätt och 

mötesstruktur samt hur en strategisk plan skulle kunna se ut för att tydliggöra syfte 
med vårt arbete. En workshop kommer hållas den 10 november där tjänstepersoner 
från medlemskommuner bjuds in. 
 
BG/FG beslutar 
- att ta fram en strategisk plan för resterande åtgärdsperiod med vision, mål och 

åtgärder 
- att workshop ska hållas 10 november 
- att lägga informationen till handlingarna 

  
4.5  Laget runt 
  Helena Björn informerade om en ny våtmarksåtgärd i Lomma som planeras i kil norr 

om Höje å avrinningsområde. Lomma har påbörjat stort klimatanpassningsprojekt 
för kustzonen med många åtgärder.  

 
  Lin Linde informerade om projekt med VA SYD där områden i Lund undersöks för att 

rena dagvatten. Stormtac har anlitats för att göra analyser. Lin informerar även om 
nyheter i ABVA och ny vägledning från naturvårdsverket om etappmål för dagvatten 
samt ändringar i vattentjänstlagen. 

 
  Susanne Johansson ännu inte fått svar från kollegor om var det kan vara aktuellt 

med fördröjning och rening av jordbruksvatten innan det kopplas på 
dagvattenledningar. En underjordisk anläggning för rening av dagvatten planeras på 
fastigheten Loke 4 nedströms E22 broar. 

 
  Anna Hansson undersöker kommunens asfaltsupplag vid Vesums mosse och 

påverkan på vatten då det dök upp som en fråga på förra styrelsemötet. 
 
 BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram 2022-2024    
  Rebecka Nilsson informerade kortfattat om pågående åtgärder. Intervjuer pågår för 

projekttjänsten att arbeta med uppsökande verksamhet och nyanställd kan 
sannolikt göra vissa av Karls uppgifter som är föräldraledig på fredagar i höst.  
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  Bränneröd 
  Torvöar ska grävas bort från den nyanlagda våtmarken i september och utvärdera 

om de flyter upp igen. SGU har inte svarat på anledning till att torv flyter upp. 
     
  Bevattningsdamm Gödelöv  
  En bevattningsdamm skulle kunna vara aktuell 300 m norr om ån, men då måste en 

dricksvattenledning flyttas och VA SYD har avfärdat detta. Susanne Johansson frågar 
sin kollega ännu en gång och återkommer. 

 
  Bevattningsdamm läge 3 
  Nytt läge intill H35 som ligger inom svämplansanalys men den översvämmas inte av 

ån och möte ska hållas med Länsstyrelsen om platsen kan vara lämplig. 
 
  Tvåstegsdike Bjällerup Höjebromölla 
  Samrådsredogörelse för tvåstegsdike är inskickat till Länsstyrelsen. 
   
  Gullåkra mosse 
  Ekologigruppen arbetar med komplettering av tillståndsansökan.  
   
  Flödesreglering  
  Startmöte för de sista två dammarna har genomförts och entreprenaden utförs så 

snart som möjligt. En ansökan om utökning av LONA medel har skickats in. 
 
  Rensning H24 Svinarp/Äspet 
  Entreprenad påbörjad med rensning av två sidovåtmarker och träd fick tas bort. 
 
  BG/FG beslutar 

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.2  Nivåmätningar Höje å    Bilaga 5.2  
  Karl Asp informerade om ändringar i rapporten gällande nivåmätningar i Höje å 

2021.  
 
  BG/FG beslutar 

- att tillstryka rapporten och översända till styrelsen  
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.3  Rekreationsslingor    
  Rebecka Nilsson informerade om arbete med rekreationsslingor. Ekologigruppen 

har tagit kontakt med markägare vid Tegelbruket, men det fanns inget intresse dock 
kanske om ett år. Kontakt med markägare vid Esarpslingan ska göras framöver. 
Arbete med övriga gångstråk som betalas av Lund och Staffanstorp fortgår och 
kontakt ska tas med markägare. 

 
  Förslag uppkom att söka LONA medel för inventering av invasiva arter och 

information till markägare om bekämpningsåtgärder.  
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  BG/FG beslutar 

- att kansliet undersöker möjligheter att söka LONA medel för att inventera 
invasiva arter längs vattendrag och hålla informationsmöte med markägare 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.4  Erbjuda dikningsföretag underhållsplan  Bilaga 5.4a-c  
  Karl Asp informerade från möte med DHI om hur vattenrådet skulle kunna erbjuda 

dikningsföretag att med Ekologigruppens hjälp upprätta en underhållsplan. Greppa 
näringen bör tillfrågas om de kan bidra.  

 
  BG/FG beslutar 

- att föreslå styrelsen ett pilotprojekt där vattenrådet erbjuder dikningsföretag att 
upprätta en underhållsplan som genomförs av Ekologigruppen  

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.5  Fördröjningsåtgärder uppströms Nöbbelövs mosse  Bilaga 5.5 
  Rebecka Nilsson informerade om SCALGO-analys av möjliga fördröjningsåtgärder 

uppströms Nöbbelövs mosse. Föreslag att gå vidare med infrastruktur/ledningskoll 
och kolla ytterligare på höjddata innan inmätning. Rebecka skickar ut en ny karta 
med mer förklaringar.  

 
  BG/FG beslutar 

- att undersöka förslag på åtgärder genom mer ingående analys 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
6.1  Remiss vägledning för definition av ekologisk potential   
  Karl Asp gick igenom arbetsgruppens förslag på yttrande. VA SYD deltog inte i 

beredningen till yttrandet. 
 

  BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
6.2  Remiss vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav    
  Karl Asp informerade om arbetsgruppens första utkast till yttrande. VA SYD deltog 

inte i beredningen till yttrandet. 
 

  BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
 
 
 
 
 
 

6.   Vattenförvaltning 
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6.3  Översiktsplaner    
Lin Linde informerade om Lunds kommuns arbete med ÖP och hur vattenrådet kan 
bidra för att höja status på vattenfrågorna. Frågan tas upp på nästa möte 
 

  BG/FG beslutar 
- att ärendet tas på nästa möte igen 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
7.1  Badvatten Lomma – Bakterier  
  Karl Asp informerade om sommarens provtagningar och bakteriehalterna har varit 

låga enligt Lommas mätningar vid havsbryggor och upp i Höje å varav flera halter 
var tjänliga. Medelvärdet är ca en tiondel av förra årets medel och en möjlig 
förklaring kan vara det låga flödet under sommaren. VA SYDs sex provtagningar vid 
inlopp till reningsverkets dammar och deras utlopp visar att en stor reduktion av 
bakterier sker i dammarna och det tas upp i utredningen om Källby. Bakteriehalter 
var låga i Höje å på provpunkt 20 och 21. Vattenrådets provtagning den 15 juli visar 
däremot på höga bakteriehalter nedströms reningsverket. Höga E colihalter (6200 
cfu/100 ml) 30 juni uppmättes nedströms Staffanstorps reningsverk men halt avtog 
till 650 innan det rann ut i Dynnbäck. Inestinala Enterokocker uppmättes till 300 
cfu/100ml direkt nedströms reningsverket i Staffanstorp. 

 
  BG/FG beslutar 

- att kansliet frågar Lomma miljöförvaltning om de kan sammanställa resultat, 
dra slutsatser och ge förslag på framtida undersökningar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.2  Höga ammoniumhalter i Dynnbäck   

Karl Asp informerade om att halter nu minskat till normala nivåer sedan provtagning 
15 maj och kvävereningen på Staffanstorps reningsverk är under kontroll. Kansliet 
kommer efterfråga en återkoppling från reningsverket i mars 2023.  

 
  BG/FG beslutar 

- att Staffanstorp återkopplar kväverening i mars 2023 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
8.1  Delegationsordning    Bilaga 8.1   
  Karl Asp informerade om ny version av delegationsordning med bilagor och vilka 

ändringar som gjort till skillnad från 2016 års version. Förslaget är att styrelsen 
väljer ordförande i BG/FG och beslut om markersättning tas i styrelse och av kansli 
beroende på nivå. Beslut om kansliets deltagande i kurser tas av styrelsens ordf över 
¼ basbelopp per år. Kansliet beslutar om köp av varor och tjänster upp till två 
basbelopp. Arbetsgången gicks igenom och mindre justeringar gjordes i vilka faser 
beredningsgruppen är aktiv gällande vattenvårdsåtgärder.  

7.    Recipientkontroll  

8. Administration/övrigt 
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  BG/FG beslutar 

- att tillstryka delegationsordning och bilagor med ändringar och översända till 
styrelsen 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.2  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.2 
  Bordläggs till nästa möte.  
 
  BG/FG beslutar 

- att bordlägga frågan till nästa möte 
 
8.3  Övrigt 
  Anna Hansson slutar i Staffanstorp den 16 september och ersätts av Elin Fager.  
 
  Trafikverket ska bygga om broar över E22 och Karl Asp har dokumenterat musslor 

under broar och begärt att Länsstyrelsen ska utföra tillsyn på vattenverksamhet.  
 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.4 Sammanträdestider 2022 
 

Styrelsen 2022-09-13 Diamanten 

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2022-11-22  Diamanten 

    

Arbetsutskottet        2022-08-30 Teams 

09:00 via Teams 2022-11-08 Teams 
   

Berednings/flödesgrupp 2022-08-23 Gnejsen 

08:30 på tisdagar i Lund  2022-10-03 Gnejsen 

13:00 på måndagar i Lund 2022-12-06 Gnejsen 

 
Förslag på sammanträdestider 2023 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2023-02-14 Diamanten 

  2023-04-25 Diamanten 

  2023-05-30 Årsstämma 

  2023-09-19  

  2023-11-28   

Arbetsutskottet     

09:00 via Teams 2023-01-31 Teams 
 2023-04-11 Teams 

         2023-09-05 Teams 

  2023-11-14 Teams 
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Berednings/flödesgrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2023-01-23 Gnejsen 

13:00 på måndagar i Lund 2023-03-21 Gnejsen 

  2023-06-12 Gnejsen 

  2023-08-29 Gnejsen 

  2023-10-09  

 2023-12-05  

 
BG/FG beslutar 
- att föreslå styrelsen mötestider för 2023 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.5 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    Helena Björn 
Ordförande BG   Ordförande FG 
 
 
Karl Asp     Anna Hansson   
Samordnare   Staffanstorps kommun 


