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Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen 
 
Datum, tid och plats 
2014-08-25, ca kl 13:30-15:30, Kristallen, Lund  
 
Närvarande  
Helena Björn   Lomma kommun 
Peter Norlander  Lomma kommun 
Urban Linse    Lomma kommun 
Christian Wintenby  Lunds kommun 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
Patrik Nilsson   VA-SYD 
Johan Krook   Ekologgruppen 
Jonas Johansson   Höje å vattenråd 
 
 
1. Minnesanteckningar 
Helena går snabbt igenom minnesanteckningarna från förra mötet. Inga synpunkter på 
anteckningarna 
 
2. Projekteten - lägesrapport 
Höjebromölla 
Anläggningen är upphandlad och påbörjas inom kort.  Entreprenaden kostar 168 tkr. 
Projektet troligen klart inom en månad. Massor placeras i slänterna längs de omgivande 
vägarna och upp mot Statoil-macken. 
 
Dynnbäcken 
Det har hållits ett möte med berörda markägare i Dynnbäcken, 8 markägare deltog i mötet, 
varav samtliga större markägare. Från Ekologgruppen deltog Johan Krook och Torbjörn 
Davidsson, från Staffanstorps kommun Marie-Louise Folkesson och från Jordbruksverket Tilla 
Larsson. Innan mötet hade Ekologgruppen tittat på förutsättningarna för anläggande av 
tvåstegsdike. Åke Persson har haft i uppdrag från Ekologgruppen att sondera terrängen 
bland markägarna beträffade intresset för att anlägga tvåstegsdike. Bakgrund och 
information om tvåstegsdike och hur det kan se ut i Dynnbäcken gavs på mötet.  
Ekologgruppen har jämfört med andra utredningar och räknat på flödet för att se vilka 
volymer och ytor det rör sig om i Dynnbäcken. Sammanlagt behöver ca 1 ha mark avsättas 
längs Dynnbäcken. 
Markägarna är generellt positiva till tvåstegsdiken men ställer dock villkor för att medverka 
till anläggning. Markägarna menar att vattenståndet i Höje å avgörande för vattenståndet i 



              

Dynnbäcken och att problemen till stor del finns i Höje å där tvåstegsdike behöver anläggas 
nedströms Dynnbäckens utlopp i Höje å. Även dagvattnet utgör stora problem som behöver 
åtgärdas. Markägarna vill också att man tittar på möjligheterna att öka 
magasineringskapaciteten i Gullåkra och Vesums mossar genom att fördjupa mossarna. 
Johan Krook menar att förutsättningarna för det är dåliga eftersom grundvattennivån i 
mossarna är hög. Markägarna kräver även marknadsmässig ersättning för den mark som tas 
i anspråk. På mötet med markägarna påtalades att det inte går att utreda möjligheterna att 
anlägga tvåstegdike nedströms i Höje å inom ramen för detta projekt samt att det pågår 
mycket arbete med både dagvatten och andra vattenvårdsprojekt. 
 
Kraven från markägarna dikuteras, bl a nivån på markersättningen. Tidigare har högsta nivå 
på markersättning i Höjeåprojektet varit 100 tkr per ha.  Johan får i uppdrag att titta på hur 
markpriserna har förändrats och komma med ett förslag på en rimlig nivå för 
markersättningen i Dynnbäcken. 
Marie-Louise och Johan får även i uppdrag att ser över möjligheterna att göra åtgärder i 
Gullåkra och Vesums mossar ytterligare en gång. 
Ett nytt möte, helst innan september månads utgång, behöver hållas med berörda 
markägare. 
 
 
Knästorp 
Ekologgruppen har planerat att börja med utredningen nu i höst. Ekologgruppen ska bl a ta 
kontakt med den konsult som ska jobba vidare med anläggningen av Råbysjön. Helena 
menar att det senast i slutet av året behöver finnas en rapport med förslag på olika åtgärder 
som kan skickas runt för synpunkter. 
  
3. Övrigt 
 
Christian meddelar att han har sagt upp sig och i stället ska börja jobba i Norrköping i 
november.  
 
Mycket värdefullt att höra Åke Perssons synpunkter på arbetet och få bakgrund till 
problematiken till kulvertarna vid Knästorp och Dynnbäcken. Viktigt nu att fortsätta 
informera och ta hand om det intresse som finns hos markägare och dikningsföretag. 
 
HaV-projekt 

Diskussion kring hur man går vidare med HaV-projekten.  
 
Ekosystemtjänster: Rebecka Nilsson kommer att projektanställas i Lund 4 månader fr o m 
mitten av september för att jobba med projektet. 
 
Å-man och ett dikningsföretag: Finns inget bra förslag på person för uppdraget som å-man i 
dagsläget. Pengarna som beviljats kan projekttiden gå in och täcka delar av tjänst för en 
person som redan idag jobbar inom någon organisation. Marie-Lousie kollar med Tilla 
Larsson om hon har tips på någon person som kan vara lämplig. Patrik kollar med en person 
på VA-Syd som visat intresse för dessa frågor. Beträffande utredningen om ett 
dikningsföretag är nog mer rimligt att den mynnar ut i ett förslag om samförvaltning av ån 
snarare än en ansökan om omvandling till ett dikningsföretag. 
 



              

Hydromorfologisk utredning: Patrik tar förnyad kontakt med Teknisk vattenresurslära, TVRL. 
Möjligheten att anlita den konsult som Jonas haft kontakt med finns kvar som 
andrahandsalternativ. 
 
Dammar Källby arv 

Poleringsdammarna vid Källby reningsverk läcker för mycket fosfor och Länsstyrelsen har 
förelagt VA-Syd att lösa problemet. VA-Syd är inte säker på att man reder ut att lösa 
problemen. Dammarna har fiskats ut på karp och annan vitfisk men troligen behövs även 
omfattande muddring av sediment för att fosforläckaget ska minska i tillräcklig omfattning. 
VA-syd kommer därför sannolikt att koppla bort åtminstone vissa av dammarna vilket gör att 
det öppnas upp för en diskussion om vad dammarna kan användas till istället. Alternativ som 
att samla dagvatten eller leda in vatten från ån är sannolikt två huvudspår. Eventuellt kan 
man ge en konsult i uppdrag att komma med förslag på vad dammarna skulle kunna 
användas till.  Jonas ser över möjligheterna att ta kostnaderna för ett sådant uppdrag inom 
ramen för dagvattengruppens budget.  
 
Nytt samarbetsavtal   
Jonas informerar kort om förslagen till samarbetsavtal och åtgärdsprogram. Förslagen mailas 
ut för eventuella synpunkter efter mötet. Synpunkter tas emot av Jonas så snart som möjligt. 
Representanter för respektive kommuns KS kommer att bjudas in till Lund för nya 
överläggningar inom kort. 
 
Värpinge golfbana och multifunktionella ytor    

Återkoppling till Håkan Rasmusson på Värpinge golfbana görs efter det att det nya 
samarbetsavtalet är undertecknat och vi med säkerhet vet att det blir en fortsättning på 
samarbetet. 
 
4. Sammanträdestider 2014 
Helena menar att det finns behov av möte även i december för att få ett avslut på denna 
adel av dagvattengruppens arbete innan arbetet förhoppningsvis fortsätter inom ramen för 
det nya samarbetet kring åtgärdsprogrammet för Höje å. 
Förslag på mötesdatum är måndag 1/12 kl 13:30. 
 
 

Styrelsen   
08:30 i Lund   

 2014-09-16  

 2014-11-04  

   
Arbetsutskottet   

09:00 i Lund   

        2014-09-02  
 2014-10-21  

   
Beredningsgruppen   
08:30 i Lund   

 2014-10-07  
   



              

Dagvattengruppen    

13:30 i Lund    

 2014-10-13  
 2014-12-01  

   
 
 
/Jonas Johansson 
Vattenrådssamordnare  


