
 

PROTOKOLL 
 
2022-11-22         
 
STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 
 

 
 
Tid & datum: kl 09:00-11:00, tisdagen den 22 november 2022  
 
Plats: Teams 
 
Bilagor:         3.1: Höje å åtgärdsprogram - Aktuella åtgärder 

3.3a: Rapport från vattendialog Råbydiket 
3.3b: Hydrologisk utredning Råbydiket 
5.1a: Skrivelse från RÅSK gällande leder längs Höje å 
5.1b: Förslag på yttrande till RÅSK 
6.1: Undersökningar av fiskfauna och vandringshinder i Höje å 
6.2: Skrivelse från VA SYD gällande flytt av provpunkt 
7.1: Budgetuppföljning 
  

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun 

Björn Abelson  Lunds kommun  
Jan Annerstedt  Lunds kommun   
Pierre Lindberg  Staffanstorps kommun 
Erik Stoy   Svedala kommun 
Jerry Ahlström  Lomma kommun 
Lars-Göran Lillvik  Naturvården  
Anders Göransson-Frick  Areella näringar 
Henrik Tham   Areella näringar 
Anders Berngarn  VA SYD 
Marianne Blad  Dikningsföretagen 
Christer Tornéus  Industri/övriga verksamheter 
Bengt Jönsson  Fiskevården 

 
Ersättare Eleni Rezaii   Lunds kommun 

Lars V Andersson  Lunds kommun   
 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

Agneta Nilsson  Staffanstorps kommun 
Susanne Johansson  VA SYD 
Lotta Brodin   Industri/övriga verksamheter 
Leif Runesson  Naturvården 

  
Adjungerande: 
 Karl Asp   Vattenrådets kansli 

Elin Svensson  Vattenrådets kansli 
 Lin Linde   Lunds kommun 
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 Helena Björn   Lomma kommun 
Rebecka Nilsson  Ekologigruppen  
Emma Persson  Länsstyrelsen 
Lennart Höglind  VA SYD 
Anders Eklöv   Konsult  Lämnade 9.45 
 

   
Ärenden:  

1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
 

Protokoll från föregående möte 
 Protokoll från styrelsemöte 2022-09-13. 
 
 Dagordningen 

 
Styrelsen beslutar: 
- att välja Björn Abelsson till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen 

 
2. Anmälningar  
 
Åtgärdsprogram 
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  
2022-09-16 Beställning av konsult för modelleringsutredning Häckebergasjön  
2022-09-27 Beställning av sprutsådd med gräs efter rensning av H24 
2022-09-22 Beslut om beviljade medel från miljövårdsfond för offgrid pumplösningar  
2022-10-20 Medfinansieringsintyg 15 000kr för utökat LONA-projekt flödesreglering 
2022-10-20 Beställning av trädröjning kring H4 och H61 
2022-10-26 Slutredovisning LOVA fortsatt uppföljning filterbäddar Råbytorp  
2022-10-26 Slutredovisning LOVA Vattendialog Råbydiket 
2022-10-26 Slutredovisning LOVA Utökning av VattenAtlas till hela Skåne  
2022-10-31 Beslut om utökning av LOVA-medel till projekt flödesreglering i befintliga dammar 
 
Recipientkontroll 
2022-10-25 Månadsrapport recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
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 
2022-11-08 Protokoll från AU 

 
 Styrelsen beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram 2022–2024  Bilaga 3.1  

Rebecka Nilsson från Ekologigruppen föredrog arbetet med åtgärder och 
utredningar.  
 

 Gullåkra mosse  
 Mark- och miljödomstolens beslut inväntas.  
 

Tvåstegsdike Bjällerup och Höjebromölla 
Tillståndsansökan skickas in så snart den är färdigställd.  

 
 Bevattningsdamm Björnstorp läge 3 

  Skiss är framtagen och presenterad för markägaren. Svar från markägare inväntas 
  och fortsatt dialog förs. 
 
  Rekreation Esarp 
  Fortsatt kontakt med markägarna och det verkar som att det kommer gå att få till 
  stånd att stråket kvarstår. Viss upprustning behövs och möte med markägarna hålls 
  i vecka 47 för diskussion kring nya avtal.  
 

Flödesreglering i befintliga dammar 
Entreprenadarbetet med förbättrad flödesreglering är snart slutförd i 4 våtmarker. 
Projektering av fördröjning i ytterligare 3 dammar H14, H25 och H18 kommer 
påbörjas.  
 
Underhållsplan dikningsföretag Råbydiket 
Diskussionen med dikningsföretaget fortlöper.  

 
  Uppsökande verksamhet 
  Genomgång av tidigare intresseanmälningar pågår. Ett intressant läge för åtgärd 
  ligger i Skurup kommun. För att gå vidare med detta förslag behöver man 
  kontakta Skurup kommun vilket styrelsen var positiv till. Elin Svensson informerade 
  även om stormötet som hölls i början av november där 19 markägare från hela 
  avrinningsområdet närvarade. 

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

 
3.2  Bemanning på kansliet  

Carl von Friesendorff informerade om diskussioner på arbetsutskottet och förslaget 
på att tillsammans med Kävlingeåns vattenråd anställa ytterligare en person på 
kansliet 2024. Karl Asp informerade om att hög arbetsbörda på vattenrådets kansli 
riskerar att resultera i färre åtgärder. Diskussion fördes kring vad för arbetsuppgifter 
som skulle kunna utföras av en nyanställd och att kansliet då kan ta över mer av den 
uppsökande verksamheten från konsult. Jan Annerstedt anteckningar till protokollet 
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att han inte kan ta ställning i frågan om utökning av kanslipersonal på nuvarande 
underlag. Krav och framtida behov bör framgå av underlaget för beslut. 
 

  Styrelsen beslutar:   
- att i förslag till budget för 2024 utöka kansliets personal med 50% 
- att kansliet tar upp med Lunds kommun angående avtal om tjänster 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.3 Vattendialog Råbydiket och hydrologisk utredning  Bilaga 3.3 a och b  

Rebecka Nilsson informerade om att LOVA projektet Vattendialog i Råbydiket är 
slutredovisat och markförvaltare var nöjda och vill fortsätta dialogen. Hydrologisk 
utredning i Råbydiket och erosionsriskkartering togs upp på sista dialogmötet.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna rapporter och publicera på hemsidan  
- att vattendialog i Råbydiket fortsätter med en träff årligen 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.4  VattenAtlas  
  Karl Asp informerade om LOVA slutredovisning av projektet att utöka VattenAtlas 

till hela Skåne där finansieringsgraden var totalt 100% från LOVA och Region Skåne. 
Antalet besökare på hemsidan har fördubblats sedan utökningen och en ny 
sökfunktion har skapats för att hitta rätt kartlager. Samarbetsavtal gällande 
VattenAtlas med finansiering av årligt underhåll av hemsidan finns nu med totalt 13 
vattenråd i Skåne varav 7 är nya och alla täcker tillsammans 99% av Skånes yta. 
Samarbetsavtalen gör det möjligt att upprätthålla en hög standard av VattenAtlas 
framöver.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
3.5 Målsättning och syfte för vattenrådet  

Karl Asp informerade om berednings-/flödesgruppens arbete med mål, syfte samt hur 
en strategisk fyraårsplan skulle kunna se ut för vattenrådet. Tanken är att fyraårsplanen 
ska löpa ut i samband med att nuvarande åtgärdsprogram avslutas. På längre sikt är 
tanken att den strategiska planen följa vattenmyndighetens 6-årscykler.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att ta fram en strategisk fyraårsplan för åtgärdsperioden med vision, mål och 
åtgärder  

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
4.1  Fördröjningsåtgärder Häckebergasjön 
  Karl Asp informerade om resultat från utredning och modellering som visar 
  att befintlig fördröjning i Häckebergasjön redan nu sannolikt minskar risk för 
  översvämningar nedströms och att aktiv reglering endast förbättrar fördröjningen 

4.   Flödesgruppen 

Assently: 25bef7e560cfb34f622adbfc19df93e6f4252099319af06dd27545f6ec35d503421b7ed900ad73872b34c828904b30cda49e515ba61c8bf999e26704d1bf8873



             5

  marginellt. En rapport kommer att redovisas på styrelsemöte 2023. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
4.2  Bubbelbarriär 
  Elin Svensson informerade om pågående arbete med att sammanställa material och 
  driftkostnad för bubbelbarriär. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
5.1  RÅSK skrivelse om att skapa förutsättningar för vandring Bilaga 5.1a-b  
  Karl Asp informerade om förslag på svar gällande skrivelse från Romeleåsen- och 

Sjölandskapskommittén (RÅSK) att vattenråd bör skapa förutsättningar för vandring 
och cykling längs ån.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att godkänna förslag på yttrande och översända till RÅSK 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
6.1  Fiskfauna och vandringshinder i Höje å    Bilaga 6.1 
 Tekniska problem gjorde att Anders Eklövs presentation inte kunde genomföras.  
   
  Styrelsen beslutar: 

- att bordlägga ärendet till nästa möte 
 
6.2  Flytt av provtagningspunkt   Bilaga 6.2 

Carl von Friesendorff informerade om att skrivelse inkommit från VA SYD med en 
anhållan om att flytta provtagningspunkt 21 till den tidigare provtagningspunkten 
21A. Att utöka kontrollen med provtagningspunkt 21A kostar 980kr/månad. Lennart 
Höglind från VA SYD informerade att provpunkt 21A behövs för omprövning av 
tillstånd för Källby reningsverk. Diskussion fördes kring vikten av att ha en lång 
provtagningsserie, viljan att behålla provpunkt 21 samtidigt som punkt 21A 
återupprättas samt hur ekonomin gällande provtagningspunkt 21A bör fördelas.  

 
  Styrelsen beslutar: 

- att skrivelse från VA SYD skickas till Länsstyrelsen och beredningsgruppen för 
beredning till nästa styrelsemöte 

- att intill nästa styrelsemöte utföra kontroll av näringsämnen även i punkt 21 A 
och det utan särskild kostnad för VA SYD 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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7.1  Budgetuppföljning    Bilaga 7.1 

Karl Asp föredrog budgetuppföljning och konstaterade att kostnader för 
entreprenader är lägre än budgeterat då vissa projekt har förskjutits till 2023. Då 
det under året uppstod möjligheter att utöka två projekts beviljade medel så är den 
externa finansieringen högre än budgeterat. Även intäkter för VattenAtlas är högre 
än budgeterat då fler vattenråd än man budgeterat för valt att ingå samarbetsavtal.  
  

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.2  Hemsida 
  Karl Asp informerade om att upphandling av konsult för hemsidans drift pågår.  
 

Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.3  Övrigt 
  Inga övriga punkter togs upp. 
 

Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.4 Sammanträdestider 2023 

Styrelsen   
09:00  2023-02-14 Staffanstorp 
  2023-04-25 Teams 

  2023-05-30 Årsstämma 
  2023-09-19 Habo gård,Lomma 
  2023-11-28  Teams 
Arbetsutskottet     
09:00 via Teams 2023-01-31 Teams 
 2023-04-11 Teams 
         2023-09-05 Teams 
  2023-11-14 Teams 
      
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 Gnejsen 
 2023-12-05  

 
 

7. Administration/övrigt 
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Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.5 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 

 
 
För 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
 
Carl von Friesendorff     Björn Abelson  Elin Svensson 
Ordförande                      Lunds kommun  Vid protokollet 
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