
 

PROTOKOLL 
 
2022-12-06         
 
BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPPEN FÖR 
HÖJE Å VATTENRÅD 
 

 
Tid & datum: kl 8.30, tisdag den 6 december 2022  
 
Plats: Kristallen Lund, Gnejsen 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder 
 5.5: Landskapsvårdsplan från 2007 
 5.6: Plan för reparation och underhåll 
 6.3: Nyheter i åtgärdsprogram 2022–2027 

7.2: Skrivelse från VA SYD om flytt av provpunkt 
8.1: Budgetuppföljning 
8.2: Förslag till revidering av delegationsordning 
8.4: Uppdrag till konsult och kansli 

 

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun  

Elin Fager   Staffanstorps kommun  anlände 08.45 
Helena Björn  Lomma kommun  
Jenny Ahlqvist Svedala kommun anlände 09.00 
Susanne Johansson VA SYD 
Karl Asp  Vattenrådets kansli 
Elin Svensson  Vattenrådets kansli  
Rebecka Nilsson Ekologigruppen 

    
Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2022-10-03 

  
 Dagordningen 

Punkterna 4.2, 4.4, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3 och 8.5 bordläggs till nästa möte. Punkt 8.6 
gällande personalfrågor tas upp mellan punkt 3 och 4.1. 
 

 BG/FG beslutar 
- att välja Elin Fager till justeringsperson 
- att lägga protokollet till handlingarna 
- att godkänna dagordningen med ändringar 

 
2. Genomgång av viktiga ärenden på föregående styrelsemöte/AU  

Styrelse positiv till utökning av kansliet 
Beslut om provpunkt 21A 
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BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2022-09-27 Beställning av sprutsådd med gräs efter rensning av H24 
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 medel till flödesreglering i befintliga dammar 
2022-11-08 Beslut om beviljade medel från Miljövårdsfond gällande offgrid pumplösningar 
2022-11-23 Beslut om slutligt LOVA stöd för uppföljning kalkfilterbäddar Råbytorp 
 
Recipientkontroll 
2022-11-14 Skrivelse från VA SYD 
2022-11-23 Beställning av provtagning på 21A dec-feb 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2022-11-24 Svar på RÅSK skrivelse gällande gångstråk 
 
Arbetsutskott 
2022-11-08 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.  
 
Gullåkra mosse  
Beslut från Mark- och miljödomstolen inväntas. 
 
Tvåstegsdike Bjällerup/Höjebromölla  
Framtagning av tillståndshandlingar för tvåstegsdike pågår. Diskussion fördes kring 
kostnader kopplat till att dikningsföretaget måste omprövas i samband med 
tillståndsansökan. Eftersom dikningsföretaget behöver omprövas kan vattenrådet 
eventuellt inkludera fler komponenter i ansökan när omprövningen ändå görs för 
att ”passa på”. Ett exempel som kan tänkas inkluderas är anläggning av 
sedimentfickor. Alternativ finns även att försöka få in en flexibilitet i 
tillståndsansökan med beskrivning att hela sträckan kan bli tvåstegsdike på längre 
sikt förutsatt att dikningsföretaget vill det senare. Det är dock osäkert om 
domstolen skulle godkänna en sådan klausul i ansökan. 
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  BG/FG beslutar  
- att avvakta inskickande av tillståndsansökan för tvåstegsdike till våren 2023 
- att en skrivelse skickas till medlemskommunerna och VA SYD för att få in åsikter i 

frågan 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

4.2 Fördröjningsåtgärder uppströms Nöbbelövs mosse  
Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 

 
BG/FG beslutar 
- att bordlägga ärendet till nästa möte 

 
4.3  Målsättning, syfte och arbetssätt för flödes- och beredningsgruppen  
  Helena Björn informerade om att styrelsen ställt sig positiv till framtagandet av en 

strategisk fyraårsplan och att arbetet fortlöper. Synpunkter på arbetsmaterialet och 
utkastet har inkommit från Ekologigruppen och Anna Helgesson. 

 
BG/FG beslutar 
- att ytterligare synpunkter ska inkomma till Helena senast 13/12 
- att godkänna fortsatt arbete med strategisk fyraårsplan 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.4  Laget runt 

Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 
 
  BG/FG beslutar  

- att bordlägga ärendet till nästa möte   
   
 

5. Åtgärdsprogram 
 
5.1  Höje å åtgärdsprogram 2022–2024    
  Rebecka Nilsson och Karl Asp informerade kortfattat om pågående åtgärder kopplat 

till både nyinkomna och äldre återupptagna intresseanmälningar.   
  Genarp 
  Intresseanmälan inkom på stormöte i november 2022. Två lägen inom samma 

fastighet är av intresse för anläggning av våtmark. Den ena läget ligger delvis inom 
naturreservat där återvätning av torvmark är aktuellt. Det andra läget avser en 
mindre damm där fokus blir på biologisk mångfald och eventuellt riktade åtgärder 
för att gynna groddjur. Diskussion fördes kring hur nyttan av minskad 
klimatpåverkan för återvätning av torvmark kan beräknas.  

  Skönabäck 
  Äldre intresseanmälan som åter blivit aktuell. Läge inom Skurups kommun med 
  två intressanta lägen inom samma fastighet. Det ena avser återvätning av torvmark 
  och det andra avser anläggning av våtmark. Diskussion fördes kring hur ansvar för 
  skötsel kan fördelas med tanke på att Skurups kommun saknar samarbetsavtal med 
  vattenrådet samt att markersättning inte kommer betalas ut för dessa åtgärder på 
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  grund av avsaknad av samarbetsavtal.  
  Gödelöv 
  Intresseanmälan inkom på stormöte i november 2022. Läge för mindre 
  bevattningsdamm med bete runt för att bekämpa bestånd av jätteloka.  
  H36 
  Befintlig miljödamm som markägare är intresserade av att göra om till 

bevattningsdamm. Inlopp fungerar inte optimalt och dammen tar inte in så mycket 
vatten som planerat. Även om inte dammen görs om till bevattningsdamm kan en 
ombyggnad av inlopp ändå bli aktuell. Ekologigruppen går vidare med 
intresseanmälan samt kollar på reparationsåtgärd av inloppsrör och återkopplar till 
BG på framtida möten. 

 
  BG/FG beslutar  

- att Ekologigruppen räknar på nyttan av minskad klimatpåverkan vid återvätning  
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.2  Tegelbruket gångstråk  
  Rebecka Nilsson informerade om resultat av förnyat försök att skapa gångstråk. 

Arrendatorn är inte längre intresserad vilket gör att arbetet inte kan gå framåt. 
 
  BG/FG beslutar 

- att pausa arbetet med gångstråket tills vidare 
 
5.3  Nivåmätningar i Höje å vid E22     
  Susanne Johansson informerade om att nivåmätningar vid E22 inte längre görs av 

VA SYD. VA SYD anser sig inte ha behov av egna mätningar på grund av att SMHI 
mäter vid Trolleberg. Diskussion fördes kring huruvida vattenrådet har behov av VA 
SYDs mätningar eller om det räcker med data från SMHI. Helena Björn framförde 
även intresse att införa ytterligare mätpunkter uppströms och nedströms 
Önnerupsbäckens mynning vid Lomma kyrkbro.  

  
  BG/FG beslutar 

- att vattenrådet inte har synpunkter på om VA SYD lägger ner mätpunkten vid 
Trolleberg så länge SMHIs mätpunkt finns kvar 

- att samtliga av VA SYDs mätningar ska utvärderas i vattenrådets årliga 
flödesrapport 

- att VA SYDs mätpunkter vid Dalbydiket och Nöbbelövs mosse läggs till i 
VattenAtlas 

- att Ekologigruppen återkommer med kostnadsförslag för ytterligare mätpunkter 
vid Lomma kyrkbro 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

5.4  Arbeta med sedimentförlust    
  Helen Björn informerade om att mängden sediment i Lomma hamn ökat på senare 

år. Vad det beror på är inte fastställt men det kan exempelvis vara en klimateffekt 
eller rensningsrelaterat uppströms. Utredning har visat att sedimentficka inte kan 
anläggas vid Lomma hamn utan att lägen uppströms behöver hittas. Diskussion 
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fördes kring att en utredning bör göras men också att en projektbeskrivning först 
behöver framställas så att inriktningen av utredningen blir korrekt. 

 
  BG/FG beslutar 

- att Ekologigruppen får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för arbete 
med förslag på minskad förlust av sediment. Presenteras för BG i mars. 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.5  Uppdatering av Landskapsvårdsplan   Bilaga 5.5  

Karl Asp informerade kortfattat om bakgrunden till hur och varför 
Landskapsvårdsplanen togs fram samt att en ny metod för att hitta nya åtgärdslägen 
tagits fram av Ekologigruppen. Detta innebär att Landskapsvårdplanen behöver 
uppdateras med nya lägen och ny metod. Diskussion fördes kring i vilken omfattning 
uppdatering av Landskapsvårdsplanen bör göras samt ifall potentiella åtgärdslägen 
bör offentliggöras i VattenAtlas eller hållas som intern information.  
 

  BG/FG beslutar 
- att Landskapsvårdsplanen inte uppdateras 
- att Ekologigruppen sammanställer ny metod samt åtgärdslägen i separat 

dokument  
- att Ekologigruppen jämför innehåll i Landskapsvårdsplanen med nuvarande 

gällande åtgärdsdokument och framför till BG på framtida möten om något 
saknas 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.6   Reparation och underhåll    Bilaga 5.6  
  Rebecka Nilsson informerade kortfattat om plan för underhåll av dammar. 
 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
 

 
6.1  Flädie station      
  Helena Björn informerade om att en ny tågstation planeras och att en detaljplan tas 

fram. Tid för samråd gällande ny tågstation har löpt ut och vattenrådet har inte 
yttrat sig. Diskussion fördes gällande ny detaljplan och strandskydd runt damm H66. 

 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
6.2  Översiktsplaner 

Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 
 

  BG/FG beslutar 
- att bordlägga ärendet till nästa möte 

 

6.   Vattenförvaltning 
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6.3  Nyheter i åtgärdsprogram 2022–2027   Bilaga 6.3  
Lin Linde informerade om brev från vattenmyndigheterna till kommuner gällande 
åtgärdsprogram 2022–2027, där man påpekar att kommunerna behöver se över 
sina finansieringsmöjligheter för åtgärder. Diskussion fördes gällande hur 
kommunerna hanterar finansiering av och arbete kring vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2022–2027. 
 
Åtgärd 1 som är ställd till kommunerna är otydlig. Förslagsvis ber vattenråden att 
detta ska förtydligas av vattenmyndigheten tex genom presentation, utbildning eller 
motsvarande.   
 

  BG/FG beslutar 
- att kansliets personal ber Länsstyrelsen informera om brevet som skickats till 

kommunerna på nästkommande styrelsemöte 
- att kansliet uppmärksammar vattenmyndigheten att information behövs kring 

åtgärd 1. 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
7.1  Möte med Länsstyrelse om recipientkontroll     

Lin Linde sammanfattade möte med Länsstyrelsen 17 november gällande 
recipientkontroll. Diskussion fördes kring hur vattenrådet arbetar med 
recipientkontroll samt hur insamlade data hanteras av myndigheter för att utföra 
statusklassning av recipienten.  

 
  BG/FG beslutar 

- att beredningsgruppen ber styrelsen om uppdraget att utvärdera 
recipientkontrollen inför förnyelse av recipientkontrollprogrammet 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.2  Flytt av provtagningspunkt    Bilaga 7.2  

Susanne Johansson informerade att provpunkt 21A behövs för omprövning av 
tillstånd för Källby reningsverk.  
 

  BG/FG beslutar 
- att föreslå styrelsen provtagning av näringsämnen på både punkt 21A och 21 till 

och med 2024 
- att föreslå styrelsen att kostnader för den tillkommande provpunkten 21A läggs 

på vattenrådet 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
 

 
8.1  Budgetuppföljning    Bilaga 8.1   

Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 

7.    Recipientkontroll  

8. Administration/övrigt Bordlades 
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BG/FG beslutar 
- att bordlägga ärendet till nästa möte 

 
8.2  Revidering delegationsordning   Bilaga 8.2   

Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 
 
  BG/FG beslutar  

- att bordlägga ärendet till nästa möte 
 
8.3  Kommunikation     

Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 
 
  BG/FG beslutar 

- att bordlägga ärendet till nästa möte 
 

8.4  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.4 
Tidsbrist gjorde att ärendet inte hanns med. 

 
  BG/FG beslutar 

- att bordlägga ärendet till nästa möte 
 
8.5  Övrigt  
  Karl Asp informerade om att han blir ny tillförordnad chef för Natur och 
  friluftsenheten på Lunds kommun under rekryteringsperioden (ca 6 månader) från 
  och med januari 2023 och att Elin Svensson går in som samordnade under tiden. 
  Diskussion fördes kring huruvida rekrytering av en ny projektanställd bör inväntas 
  eller ske omgående. Information gavs även gällande styrelsens inställning till att 
  anställa ytterligare personal (50%) på vattenrådets kansli under 2024. Diskussion 
  fördes kring vilka arbetsuppgifter som ska inkluderas i en ytterligare tjänst, hur 
  vattenrådets strategiska arbete bör ske och utvecklas samt hur en 
  uppdragsbeskrivning för kansliets personal kan se ut. 
 
  BG/FG beslutar  

- att kansliets personal kallar Lin Linde, Helena Björn samt representanter från 
Kävlingeåns vattenråds beredningsgrupp för att diskutera utökning av kansliets 
personal 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.6 Sammanträdestider 2022 
 

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

  2023-05-30 Årsstämma 
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  2023-09-19 Habo Gård 
  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  

 
BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.7 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 
 
 
Elin Svensson   Elin Fager 
Vid protokollet  Staffanstorps kommun 


