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Information om ”Dagvattengruppens” arbete i Höje å och Önnerupsbäcken 
   

Lomma, Lund och Staffanstorps kommuner drabbades alla, i olika stor omfattning, av svåra 

översvämningar i början på juli 2007. Under ett års tid därefter arbetade tjänstemän 

representerande de tre kommunerna tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Jordbruksverket m.fl. för att 

sätta sig in i vidden av problemet. 

 

Detta resulterade i att gruppen, som nu kallade sig ”Höje å dagvattengrupp”, i september 

2008 skrev en sammanfattning av detta första års arbete. Rapporten avslutades med vad 

man önskade för framtiden, önskemål som kan sammanfattas i ett några punkter. 

• Hittillsvarande arbete i gruppen visade att det fanns omfattande åtgärder i Höje ås 

avrinningsområde som ytterligare behövde utredas, planeras och genomföras i 

samarbete mellan de tre kommunerna. 

• För att klara detta behövdes ett nära samarbete mellan alla intressegrupper 

kommuner, markägare, dikningsföretag, Länsstyrelsen, Höjeåprojektet m.fl. för att 

överbelastningen av Höje å skulle kunna lösas. 

• Gruppen behövde ett mandat och en anvisning om inriktningen på detta fortsatta 

arbete från det politiska ledarskapet i de tre kommunerna. 

 

Som ett resultat fick Höje å dagvattengrupp, nu nerbantad till enbart kommunala 

tjänstemän, en överordnad politisk styrgrupp som hade sitt första möte med 

dagvattengruppen 2008-10-17 med politiska representanter från samtliga tre kommuner. 

 

Under de gångna 3,5 åren, sedan detta första möte, har det hållits ett par tre möten per år 

där dagvattengruppen till styrgruppen avrapporterat olika delprojekt, redovisat den 

ekonomiska ställningen, fått nya uppdrag etc. Möten har också hållits med dikningsföretag i 

Höje å huvudfåra (2011-02-21) och i Önnerupsbäcken (2012-03-05). Syftet med dessa möten 

har främst varit att ta in synpunkter och informera om arbetet som gjorts av kommunerna. 

 

Syftet med arbetet i Höje å dagvattengrupp under dessa 3,5 år har varit att, inom ramen för 

ett kommunalt samarbete mellan tre kommuner, först analysera orsakerna till 

översvämningarna från 2007 och framåt och att därefter studera möjligheterna till åtgärder 

för att hantera de tidvis höga flödena i större delen av Höje å och Önnerupsbäckens 

avrinningsområde. Syftet har även varit att se över möjligheterna att samordna befintliga 

dikningsföretag och deras åtgärder inom hela avrinningsområdet. 

 

Sedan våren 2013 ingår ”Höje å dagvattengrupp” som en arbetsgrupp i Höje å vattenråd. På 

detta sätt kan fysiska åtgärder i åns avrinningsområde lättare samordnas och genomföras. 



              

Fyra projekt med främsta syfte att minska flödestopparna i vattendragen är planerade för 

den kommande två-årsperioden. För den som är intresserad finns information om arbetet 

på: http://www.hojea.se/Dagvattengruppen.htm 

 

Vi kommer framöver att fortlöpande informera om arbetet i Höje å och är naturligtvis alltid 

öppna för dialog med dikningsföretagen. Vår ambition är att hålla fler möten om 

flödesproblematiken i ån. Det är ett stort arbete som ligger framför oss! 

 

 

På uppdrag av Dagvattengruppen i Höje å vattenråd 

 
Jonas Johansson 

Vattenrådssamordnare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


