
 

PROTOKOLL 
 
2022-10-03         
 
BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPPEN FÖR 
HÖJE Å VATTENRÅD 
 

 
Tid & datum: kl 13.00, måndagen den 3 oktober 2022 
 
Plats: Kristallen, Lund 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder 
 5.5: Hydrologisk utredning Råbydiket 

6.1a: RÅSK skrivelse om skapande av cykel- och vandringsstråk 
6.1b: Yttrande över RÅSK skrivelse om skapande av cykel- och vandringsstråk 
8.1: Budgetuppföljning 
8.2: Uppdrag till konsult och kansli 

 

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun  

Elin Fager   Staffanstorps kommun  lämnade 16.00 
Helena Björn  Lomma kommun  anlände 13.20 
Susanne Johansson VA SYD 
Karl Asp  Vattenrådets kansli 
Elin Svensson  Vattenrådets kansli  
Rebecka Nilsson Ekologigruppen  

    
Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2022-08-23 

  
 Dagordningen 

 
 BG/FG beslutar 

- att välja Susanne Johansson till justeringsperson 
- att lägga protokollet till handlingarna 
- att godkänna dagordningen 

 
2. Genomgång av viktiga ärenden på föregående styrelsemöte/AU  

Styrelsen har beslutat om en ny delegationsordning 
Styrelsen har beslutat att Elin Fager ersätter Anna Hansson i BG 
 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 
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3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2022-08-12 Ansökan om utökning av medel för LONA Flödesreglering i befintliga dammar 
2022-08-16 Tilläggsbeställning nytt inloppsrör H16  
2022-09-08 Beställning av konsult för att skapa kartlagersökning i VattenAtlas 
2022-09-10 Ändring av LOVA budget för utökning av VattenAtlas till hela Skåne  
2022-09-21 Beställning av konsult för modelleringsutredning Häckebergasjön  
 
Recipientkontroll 
2022-09-06 Recipientkontrollrapport augusti 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2022-05-06 RÅSK skrivelse till vattenrådet om skapande av förutsättningar för cykling och vandring 
2022-08-22 Begäran om tillsyn av vattenverksamhet med anledning av ombyggnad av E22 broar 
2022-09-13 Yttrande över vägledning för definition av ekologisk potential 
2022-09-13 Yttrande över vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav 
 
Arbetsutskott 
2022-08-30 Protokoll från AU 
 

 BG/FG beslutar 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
4.   Flödesgruppen 

 

4.1 Flödesgruppens åtgärdslista   Bilaga 4.1 
Rebecka Nilsson på Ekologigruppen informerade om åtgärdslistan.  
 
Nöbbelövs mosse har ändrats till prio 1. Framöver kommer listan att sorteras så att 
alla prio 1 hamnar överst för en bättre överblick av åtgärdslistan.  
 
Värpingedammen har lagts till i åtgärdslistan. Ett avtal finns om att vattenrådet ska 
medfinansiera VA SYDs fördröjningsåtgärd vid Värpinge.  

 
  BG/FG beslutar  

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

 

4.2 Partner till FORMAS-ansökan gällande Skånes vattenbalans  
Karl Asp informerade om FORMAS-ansökan med LTH och Sydvatten gällande hur 
vatten ska räcka till alla och vilka beslutsmodeller som behövs. I ansökan har man 
efterfrågat att vattenrådet ska gå in som partner. 

 
BG/FG beslutar  

- att vattenrådet ingår som partner i FORMAS-ansökan gällande vattenbalans 
- att vattenrådet kräver återkoppling gällande ansökan, projektet och resultat  
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- att vattenrådet inte bidrar finansiellt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.3  Målsättning, syfte och arbetssätt för flödes- och beredningsgruppen  
  Helena Björn gick igenom mål, syfte och diskussion om nytt arbetssätt och 

mötesstruktur samt hur en strategisk fyraårsplan skulle kunna se ut. En mall är 
under framtagning med 5 visioner (rekreation, biologisk mångfald, vattenbrist, 
översvämning och vattenkvalitet). Varje vision har mål, varav ett kunskapsmål, samt 
åtgärder för att nå målen. Huvudsyftet med arbetet är att förtydliga visionerna för 
nya i vattenrådet och politiker samt att underlätta vattenrådets strategiska arbete.  

 
BG/FG beslutar 
- att mallen med 5 visioner skickas ut till BG för korrekturläsning med svar senast 

2022-11-17 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.4  Kontrollerad översvämning  
  Diskussioner fördes kring hur vattenrådet går vidare med arbetet kring kontrollerad 

översvämning. Ekologigruppen börjar arbetet med punkt 4–6 sida 34. Punkt 7–8 
sida 35 avvaktas. Punkt 1–3 sida 34 avser arbete för kommunerna. Ekologigruppen 
avvaktar med att kontakta markägare angående att hitta ett läge tills efter DHIs 
utredning gällande Häckebergasjön är klar. 
 

BG/FG beslutar 
- att kommunerna arbetar med fråga 1–3 enligt rapporten 
- att Ekologigruppen utreder fråga 4–6 enligt rapporten 
- att lägga informationen till handlingarna 

  
4.5  Bubbelbarriär 
  Elin Svensson och Karl Asp informerade om att arbetet fortlöper och att praktiska 

förutsättningar, konstruktion och material just nu utreds. Elin ska dubbelkolla med 
VA SYD om den kompressor som tidigare erbjudits fortfarande finns till förfogande 
Därefter ska driftkostnad av anläggningen utredas.  
 

  BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.6  Laget runt 
  Susanne Johansson informerade att VA SYDs arbete med Värpingedammen, 

Rinnebäcksravinen och åtgärdsplan dagvattenkvalitet fortgår.  
   
  Lin Linde informerade om pågående arbete på Lunds kommun med vattennätverk i 

förvaltningarna för att nå ut med vattenfrågor. I vattennätverket kan vattenrådet få 
möjlighet att medverka och informera. 

   
  Elin Fager informerade om att gamla avtal gällande Esarpstråket är utplockade och 

att dessa ska användas som grund för nya avtal.  
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  BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna  

 
5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram 2022–2024    
  Rebecka Nilsson och Karl Asp informerade kortfattat om pågående åtgärder.  
   
  Gullåkra mosse 
  Tillståndsprocesserna rullar på och komplettering är inskickad till 
  Mark- och miljödomstolen.  
 
  Tvåstegsdike Bjällerup/Höjebromölla 

Framtagning av tillståndshandlingar för tvåstegsdike pågår. Länsstyrelsen har 
beslutat om att åtgärden ej har betydande miljöpåverkan.  

 
 Bevattningsdamm Björnstorp läge 3 

  Skiss är framtagen och skickad till markägarrepresentant. Ett möte har hållits med 
  Länsstyrelsen gällande platsens lämplighet. 
 
  Rensning H24 Svinarp/Äspet 
  Arbetet med rensning av sediment har utförts som planerat och är klart. Eventuellt 
  kommer stängsel för fårbete att sättas upp.  
 
  Rekreation Esarp 
  Diskussion pågår med markägare nu när avtal gällande gångstråk löpt ut. Markägare 
  är positiva. 
 
  Vattendialog Råbydiket 
  Vattendialog Råbydiket fortgår och ett möte är planerat i oktober. LOVA 
  slutredovisas i oktober.  
 

Flödesreglering i befintliga dammar 
Entreprenadarbetet med förbättrad flödesreglering pågår i 4 våtmarker. 
Projektering av fördröjning i ytterligare dammar H14, H25 och H18 kommer 
påbörjas.  

 
   Bevattningsdamm Stora Bjällerup 
  Arrendator har visat intresse gällande att göra om befintlig miljödamm till 
  bevattningsdamm och då dubblera vattenspegeln. Ekologigruppen går vidare med 
  intresseanmälan och återkopplar till BG på framtida möten. 
 
  Gäddvåtmark Häckebergasjön 
  Entreprenaden har påbörjats. Länsstyrelsen ansvarig för entreprenad och avtal.  
  
  Byte av inloppsrör H16 
  Arbetet är utfört och besiktigat utan anmärkning.  
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  Röjning av träd 
  Arbete med röjning av träd vid H61 och H4 är planerat.  
 
  BG/FG beslutar  

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

 
5.2  Nivåmätningar i Höje å     
  Susanne Johansson informerade om att det fortfarande är oklart om nivåmätningar 

vid E22 utförs enligt Lunds stads avvattning område 2 år 1968. 
  
  BG/FG beslutar 

- att Susanne återkommer gällande nivåmätningar vid E22 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.3  Utöka kansliet   
  Karl Asp informerade om AUs beslut att arbeta för en utökning av Höje å vattenråds 

personal med 100% under 2024. Diskussion fördes kring en långsiktig lösning att 
dela en 100% anställning med Kävlingeåns vattenråd.  

 
  BG/FG beslutar 

- att föreslå styrelsen att budget läggs fram för 2024 med utökning av 100% tjänst 
på Höje å åtgärdsprogram 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.4  Erbjuda dikningsföretag underhållsplan   
  Rebecka Nilsson informerade om att Ekologigruppen tillsammans med kansliet 

kommer ha ett möte med dikningsföretaget i Råbydiket där erbjudande om 
underhållsplanen läggs fram. Detta tas upp igen under hösten om dikningsföretaget 
accepterat erbjudandet.  

 
  BG/FG beslutar 

- att vattenrådet erbjuder dikningsföretag i Råbydiket att upprätta en 
underhållsplan som genomförs av Ekologigruppen  

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.5  Hydrologisk utredning Råbydiket – en del av vattendialogprojekt Bilaga 5.5  
  Rebecka Nilsson informerade om resultat och slutsatser från hydrologisk utredning. 

Lin och Helena lämnade synpunkter och en justering i rapporten görs till nästa 
möte. Synpunkter från BG på rapporten: lägga till resonemang kring hur 
dagvattentillförseln till Råbysjön kommer se ut efter att utbyggnad av 
bostadsområde gjorts. Förtydliga att det endast finns ett utlopp från Råbysjön och 
ingen breddning. Förtydliga lågvattenföring i rapporten. Utveckla resonemanget 
kring vegetationens dämningseffekt och kolla hur man resonerat kring 
dämningseffekten vid MHQ i tex augusti månad när vi har skyfall och full 
vegetationsgrad. Lägga in nyans av exploateringen av Lunds tätort de senaste 40 
åren. Ha med de som skrivit rapporten på vattendialogen när rapporten presenteras 
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för att kunna svara på frågor. Ambitionen är att skicka ut rapporten till anmälda 
innan dialogmötet som hålls 2022-10-22.  

 
  BG/FG beslutar 

- att Ekologigruppen uppdaterar rapporten med synpunkter och skickar till BG 
snarast möjligt  

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
6.1  RÅSK skrivelse om att skapa förutsättningar för vandring Bilaga 6.1a-b  
  Karl Asp gick igenom arbetsgruppens förslag på yttrande.  

 
  BG/FG beslutar 

- att föreslå styrelsen att godkänna yttrande  
- att lägga informationen till handlingarna 

 
6.2  Översiktsplaner    

Lin Linde informerade om Lunds kommuns arbete med ÖP och hur vattenrådet kan 
bidra för att höja status på vattenfrågorna. Diskussioner fördes kring om en 
instruktion kan tas fram för kommunerna om hur vattenfrågor bör behandlas. För 
och nackdelar med att lägga in lämpliga platser för våtmarker i ÖP utan att förankra 
med markägare först diskuterades även. Det viktigaste gällande Lunds kommuns 
pågående ÖP-arbete är att säkerställa att byggnation inte planeras på möjliga 
våtmarkslägen. Rebecka flaggar för att det är bra om kommunen säkerställer att 
byggnation inte planeras på möjliga våtmarkslägen. 
 

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

 

 
7.1  Recipientkontrollavgift för företag    
  Karl Asp informerade om att ett lantbruksföretag har kontaktat kansliet och frågat 

om pris för att gå med i vattenrådets samordnade recipientkontroll och att AU 
bekräftat att avgiften är 25 tkr per år.  

 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
 

 
8.1  Budgetuppföljning    Bilaga 8.1   
  Karl Asp informerade om budgetuppföljning. Samtliga entreprenader som planerats 

har inte kunnat genomföras.  

6.   Vattenförvaltning 

7.    Recipientkontroll  

8. Administration/övrigt 
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  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.2  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.2 
  Genomgång av uppdrag som ännu inte slutförts. Arbete med minskad 

sedimentförlust lades till på listan över ännu inte slutförda uppdrag.  
 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

8.3  Övrigt 
Helena Björn tog upp att punkten kommunikation tagits bort från dagordningen. Till 
kommande möten återinförs punkten kommunikation på dagordningen. 

 
  Karl Holmström som deltagit i vattenrådens arbete under 30 år har avlidit. Höje å 
  och Kävlingeåns vattenråd har gemensamt skickat blommor till hans minne och 
  kommer att beställa en krans till begravningen.  
 
  BG/FG beslutar  

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.4 Sammanträdestider 2022 

Styrelsen   
09:00 i Lund (om inte annat anges) 2022-11-22  Teams 
    
Arbetsutskottet   
09:00 via Teams 2022-11-08 Teams 
   
Berednings/flödesgrupp   
08:30 på tisdagar i Lund  2022-12-06 Gnejsen 
13:00 på måndagar i Lund   

 
Beslutade sammanträdestider 2023 

Styrelsen   
09:00 i Lund (om inte annat anges) 2023-02-14 Staffanstorp 
  2023-04-25 Teams 

  2023-05-30 Årsstämma 
  2023-09-19 Teams 
  2023-11-28  Lund 
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/Exkursion 
  2023-06-12 Gnejsen 
  2023-08-29 Gnejsen 
  2023-10-09  

 2023-12-05  
 
BG/FG beslutar  
- att eventuellt ha exkursion 2023-03-21 med BG 
- 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     Susanne Johansson   
Samordnare   VA SYD 


