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Minnesanteckningar  
 
 
Ärende: Samråd enligt 6 kap 4 § Mb gällande omledning av Höjeå till en restaurerad 

meanderfåra på fastigheterna Värpinge 15:1 och 15:4 samt Trolleberg 1:1 i 
Lunds respektive Staffanstorps kommun. 

Plats:  Länsstyrelsen i Malmö 
Datum:   2009-01-23 
Närvarande: Magdalena Lindberg-Eklund (MLE), Länsstyrelsen i Skåne 

Emilie Björling (EB), Höjeåprojektet, Park och Naturkontoret, Lunds 
kommun.  

  Johan Krook (JK), Ekologgruppen i Landskrona 
 
 
EB informerade om Höjeåprojektet och det NIP-projekt som omfattar dels rekreationsstråk 
utmed vattendrag och dels restaurering av tidigare vattendragssträckning vid Trolleberg. 
 
JK redogjorde för projektet, vilket kort kan sammanfattas enligt följande: En tidigare igenlagd, 
770 m lång, meandrande sträcka av Höje å återställs genom upprensning och urgrävning. Ett 
delflöde från Höjeås befintliga fåra avleds till den återställda åfåran. Genom att anpassa flödena 
med hjälp av ett dämme i den befintliga fåran eftersträvas att ca 70 % av medelvattenföringen, 
ca 50% av högvattenföringen samt 50 % av lågvattenföringen avleds till den återställda 
åsträckan. Jordbruksverkets vattenenhet har fått i uppdrag att föreslå utformning av den 
återställda åfåran och dämme för att eftersträvad fördelning av vattenflödena skall kunna uppnås 
utan att påverkan sker uppströms.  
 
MLE påpekade att den trumma som planeras att läggas i den nya åsträckan, som möjliggör 
passage för betesdjur m m, helst bör läggas så att det bildas en plan botten. 
 
Det diskuterades hur samrådet med den dagvattengrupp som bildats med bl a representanter för 
de tre ingående kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp borde ske. Enades om att det 
räckte med information till tekniska cheferna i de tre kommunerna. 
 
Vidare konstaterades att samråd bör ske med Höjeåns fiskevårdsområdesförening. 
 
MLE informerade om att området berörs av §19 förordnande enligt den gamla Naturvårdslagen . 
Kontakt bör tas med Monica Nordvall för bedömning av hur detta ska hanteras. 
 
En uppgift om förekomst av ängskorn inom det aktuella området finns. Om denna lokal är 
aktuell kontrolleras med Monica Nordvall på Länsstyrelsen. 
 
MLE påpekade att det är viktigt att belysa hur projektet fungerar vid höga flöden och 
översvämningar i dalgången. JK svarade att just denna aspekten utreds noggrant av 
Jordbruksverket. 
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Grumlighetsbegränsande åtgärder diskuterades och kommer att beaktas så långt det är möjligt. 
JK menade att en viss grumling är naturligtvis omöjlig att undvika när en ny åfåra sätts i stånd. 
 
JK informerade om att underhållsskyldigheten av den nya och gamla fåran kommer att regleras i 
ett separata avtal mellan respektive kommun och markägare.   
 
Vad gäller markägaren till Värpinge 13:11 som inte direkt berörs av projektet, rekommenderade 
MLE att information skickads ut till denna och att noga kontrollera att denna fastighet inte 
påverkas negativt. 
 
MLE konstaterade avslutningsvis att Länsstyrelsen såg positivt på projekt från såväl miljövårds- 
och naturvårdssynpunkt men underströk vikten av att belysa dämningsrisken.  
 
 
 
 
 
 
Johan Krook 
 


