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Höje å avrinningsområde



Intressanta aspekter
- Jordbruksmark 10+ - Lagom stort

- Högt exploateringstryck - Lagom många kmn

- Lommas och Staffanstorps läge - Jaktintresse

- Mkt hårdgjorda ytor - Lunds tätort



Fakta Höje å

•316 km2

•2-3 kbm / s (0,5 -25,8)

•Jordbruksmark (ca 62 %) 

•Öppen mark, skog och tätort

(13, 12 resp. 11 %)



•EU-direktiv
•Syfte att skydda och förbättra
•Införlivades i svensk lagstiftning 2004 (VFF)
•Fem regionala VM - Kalmar
•SGU och HaV
•Länsstyrelserna

•Samverkan lokalt och regionalt en 
grundsten => Vattenråd

Vattendirektivet



Vattendirektivet

Miljömål / 
Miljökvalitetsnormer

ÅtgärdsprogramGenomförande

Uppföljning och 
övervakning

Kartläggning & Analys

6 års cykel

Rapportering



Vattendirektivets krav på kommunerna

• Myndigheter och 
kommuner ansvarar för att 
genomföra ÅP och för att 
se till att MKN uppfylls 
(MB)

• Höje å-samarbetet ett 
effektivt sätt att arbeta 
med detta



Skånska rekognos-
ceringskartan

1812-1820:

Våtmarker 
täcker 10-15 % 
av marken

Vad har hänt sedan början av 1800-talet?

Idag
• Våtmarker täcker ca 

1 % av marken

• Ca 90 % av 

våtmarkerna har 
försvunnit

Historien
Animation: Tette Alström, Ekologgruppen



Historien

• Ca 860 ha våtmarker 
beräknas ha funnits i 
Höje å aro innan 
utdikningen



Miljöproblem

• Övergödning
• Fysisk påverkan
• Dagvatten
• Miljögifter



Ekologisk status i Höje å

= OK



Naturvärden

•Tjockskalig målarmussla

•Grönling



Naturvärden

•Öring

•Grönling

•Tjockskalig målarmussla



Vattenkontroll m m

•1969 Recipientkontrollprogram startar på initiativ av Lst



Recipientkontroll

Syfte: Undersöka effekterna 

av utsläpp i ån



Vattenkontroll m m

•1969 Recipientkontrollprogram startar på initiativ av Lst

•1982 Vattendragskommitten

•1991 Höjeåprojektet



Vattenrådet

•Startade 2010

•Vattendragsförbundet

•Utvidgad medlemsgrupp

•Utvidgad verksamhet



Verksamhet

•Höjeåprojektet

•Vattenförvaltning

•Recipientkontroll

•Dagvattengruppen

•Reparation & underhåll



Höje å vattenråd - ekonomi

Finansiering

Verksamhet
Budget 
(tkr)

Kommunala 
medel (tkr) 

Statliga 
medel (tkr)

Vattenförvaltning 300 220 80

Recipientkontroll 430 430 0

Höjeåprojeket 4 600 2 300 2 300

Reparation & 
underhåll 400 100 300

Totalt 5 730 3 050 2 680



Staffanstorp- finansiering 2013

Verksamhet
Staffanstorp 

(tkr) 
Vattenförvaltning 42

Recipientkontroll 86

Höjeåprojeket 490

Reparation & 
underhåll 21

Totalt 639



Dagvatten – höga flöden

• Sommaren 2007

• Dagvattengruppen

• Modelleringar

• Undersökningar

• Riskområden för 
översvämningar

• Nu börjat arbeta med 
åtgärdsarbete



Dagvatten







Dagvatten



•Sedan 1991, VDF

•Syfte
–Rekreation, 

–Biologisk mångfald

–Näringsrening

•Dammar, våtmarker 
skyddszoner, gångstråk, 
vattendragsrestaurering m m

•Systematiskt, frivilligt, 
omfattande, effektivt

Höjeåprojektet



Resultat

• Ca 75 våtmarker, ca 80 ha

• Ca 76 km skyddszoner, ca42 ha 

• Återmeandring Trolleberg

• Avfasning dikeskanter

• Fiskevårdsåtgärder

• Gångstråk

Höjeåprojektet



Lyckat?

•När statusen fortfarande inte 
är bra trots att man gjort mkt 
åtgärder

•Halterna fortfarande är för 
höga



JA!

•Vänt utvecklingen – landskapet blir blötare

•Biologisk mångfald – ökat

•Näringsretention – minskande halter



Näringsämnen



JA!

•Vänt utvecklingen – landskapet blir blötare

•Biologisk mångfald –trivial men värdefull

•Näringsretention – minskande halter

•Rekreation – i det otillgängliga industrilandskapet



Alberta & Esarp 



Aktuellt

• Pengar från HaV

• Omfattande fiskevårdsåtgärder

• Våtmarker 

• Dagvattengruppens arbete påbörjat

• Samarbetsavtal t o m 2014



Nationellt perspektiv

Tack vare alla som engagerar sig i 

vattenrådet:

•Politiker

•Markägare

•Intresseorganisationer

•Dikningsföretag

•Enskilda

•Tjänstemän

• Få, om något annat, vattenråd 
med så komplett verksamhet



2012-05-28: Esarps byalag, Esarp
2012-05-30: Länsstyrelsen i Värmland, Lund

2012-06-13: Genarps dikningsföretag 1980, Genarp
2012-10-10: Vattenplaneringsdag för Staffanstorps kommun, Staffanstorp

2012-10-23: Nationella vattendagarna, Jönköping
2012-10-26: Länsstyrelsens miljömålsdag, Malmö

2012-11-08: VA-SYD, Lund
2012-11-09: Naturstyrelsen (Naturvårdsverket) Danmark, Söderåsen

2013-02-05: HUT Skåne, Staffanstorp (20 p)
2013-03-19: Vattenmyndighetens samrådsmöte, Lund (50 p)

2013-03-22: Vattenrådens dag, Vattenmyndigheten i Västerhavet, Göteborg (60 p)
2013-05-07: Vattenrådens dag, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt (30 p)

2013-05-20: KS AU Lunds kommun, Lund (10 p)
2013-09-24: Jordbruksverkets våtmarkskurs för länsstyrelserna, Malmö (40 p)

2013-09-25: Saxån-Braåns vattenråd, Marieholm (20 p)
2013-11-22: Viskans vattenråd, Kinna (30 p)

2013-12-09: Helge å vattenråd, Skepparslöv (20 p)
2014-01-10: Nationellt vattenrådsmöte, Köpenhamn (80 p)

Nationellt perspektiv



•Bilden av historien

•Bilden av hur dagvattnet ser ut

•Bilden av höjdscanningen av avrinningsområdet

•Bilden av det Sverigeledande vattenvårdsarbetet där 
Staffanstorp är en viktig del 

•Bilden av att utvecklingen går åt rätt håll – men att finns 
mer att göra

Ta med er



Tack!
Hobybäcken



Recipientkontroll

•Undersöka effekter av utsläpp

•Standardiserade metoder

•Mäter i Höje å
–Syre

–Ljus

–Näringsämnen

–Bottendjur

–Metaller

–Vattenväxter

–Kiselalger



Recipientkontroll


