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Beredningsgruppen för Höje å vattenråd kallas till möte 
 

 

Närvarande: 
Marie-Louise Folkesson  Staffanstorps kommun 
Matilda Gradin  Lomma kommun 
David Reuterskiöld  Ekologgruppen 
Jonas Johansson  Höje å vattenråd 
 
Tid & datum: Tisdagen den 20 oktober 2015, kl 08:30-11:45 
 
Plats: Sammanträdesrum Diabasen, plan 7, Kristallen, Lund 
 
Bilagor: 3.1a: Höjeåprojektet II etapp 3: Aktuella åtgärder 
 3.2a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder 
 3.2b: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Fosfordammar och kalkfilter 
 3.3: Reparation & underhåll: Plan för besiktning t o m 2018 

5.2: Stora Råby 32:22, Lunds kommun: Detaljplan yttrande 
5.3: Sammanställning över forskningsprojekt där Höje å vattenråd är en part 
6.1a: Grundvatten: SGU - Förfrågan om samarbete kring forskningsprojekt 
6.1b: Grundvatten: SGU - Förslag på provtagningsprogram 

 6.4: Länsstyrelsen remiss angående jordbruk och recipientkontroll 
 7.1: Budgetuppföljning för vattenrådets verksamheter 
 7.2a: Stadgar: Beskrivning av förslag på revideringar av stadgarna 
 7.2b: Stadgar: Förslag på reviderade stadgar 
 

Ärenden:  
 

1. Dagordningen 
 Inga synpunkter på dagordningen 
 Minnesanteckningar föregående möte 2015-08-18  
 Inga synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar 
 
 

2. Anmälningar  
Höjeåprojektet  

 2015-09-07 Flädie 23:4 - Besiktningsprotokoll 

 2015-09-17 Reparation & underhåll - Länsstyrelsen - Meddelande om slututbetalning  

 2015-09-10 Nöbbelövs mosse - Beskrivning brygga 
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Dagvattengruppen 

   

Recipientkontroll 

 2015-09-22 Förfrågningsunderlag konsultuppdrag recipientkontroll 2016-2018 

 2015-09-22 Recipientkontrollprogram för Höje å 2016-2018 

Vattenförvaltning 

 2015-09-03 Cleantech TIPP - Medfinansieringsintyg 
2015-09-18 Hållbar hantering av urbana översvämningar - Samfinansieringsintyg 

Arbetsutskottet 

  

Övrigt  

 
Beredningsgruppen beslutar: 

- att godkänna dagordningen, 

- att lägga anmälningarna till handlingarna, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1 Höjeåprojektet II etapp 3    Bilaga 3.1a  

- David Reuterskiöld informerar om de avslutande åtgärderna inom etapp 3.  

Fels mosse – Ytterligare plockning av ”skräp”, mest sten och grenar gjord i k 
ombination med kompletterande markberedning och kalkning (den uppgrävda 
vasstorven har lågt pH-värde vilket kan vara en orsak till att insådden tagit sig 
dåligt). Kompletterande insådd görs till våren. 

 

Värpinge 13:15 – Fyllnadsytorna ska dikas om, klart på fyllnaden öster om den norra 
dammen, men inte på övriga tre ytor. JKN, den ursprungliga entreprenören, har 
anlitat TvåPersSchakt för att göra dräneringen som ska göras under den närmaste 
tiden, arrendatorerna är vidtalade och vill att jobbet ska göras nu. Arrendatorerna 
har även velat ha gränsen till våtmarksområdet utsatt vilket Hushållningssällskapet 
har gjort. Anspråk på skördeskada kan komma in.  

 

Flädie 23:4 – Problem med västra fyllnadsytan som fortfarande är blöt. Ingen åtgärd 
görs då området inte ska odlas långsiktigt. Området borttaget av kommunen från 
arrendet. De återstående åtgärderna med mindre omfördelning av massor på östra 
fyllnadsområdet är genomförda, extra kross har lagts vid den östra bryggan. 
Fyllnadsområdet har harvats (extra kostnad på ca 12 tkr) och insådd görs till våren. 
Fuktängsfröer sås in på västra fyllnadsområdet. 

 

Ladugårdsmarken  - Dikningsföretaget ska omprövas – Siri Wahlström på 
Ekologgruppen jobbar med det, Siri har kontakt med Tilla Larsson om 
omprövningen. Stora delar av de ursprungliga dikningsföretaget har förändrats och 
därför kanske det blir ett förslag om att lägga ner hela eller delar av 
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dikningsföretaget. Förslag på hantering kommer från Ekologgruppen. Det återstår 
även mindre delar av entreprenaden. 

 

Nöbbelövs mosse – Förbättringsåtgärder genomförda genom omledning av vatten i 
mossen. All entreprenad är klar förutom anläggning av brygga. Entreprenören har 
svårt att få tag i det ekvirke bryggan ska byggas i.  

 

Trolleberg – Gångbro över Höje å – ingen offert har kommit in. Förslaget är att 
avvakta med byggandet av bron tills vi vet om det blir en fosfordamm med kalkfilter 
på södra sidan av ån.  

 
Önnerupsbäcken  

Den plantering av träd som gjorts uppströms E6 har dålig etablering. Jonas åker ut 
och tittar på träden.  

 

Utvärdering av Höjeåprojektet  

John Strand på Hushållningssällskapet i Halland håller på med utvärderingen och 
räknar med att vara klar i november. Eventuellt finns en rapport framme till 
styrelsen i november. Den färdiga rapporten föreslås skickas till kommunerna och 
olika myndigheter för kännedom. 

 
Beredningsgruppen beslutar:   

- att skicka den färdiga rapporten från utvärderingen till respektive berörd 

kommunstyrelse, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och Havs- och 

vattenmyndigheten, 

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

3.2  Höje å åtgärdsprogram etapp 1  Bilaga 3.2a & 3.2 b 
- David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för uppstarten av etapp 1 av 
åtgärdsprogrammet 
 
Information 

Informationsblad utskickat till nästan alla markägare utanför tätorterna med 
fastigheter större än 1 ha, få intresseanmälningar har kommit in. Odlingsintresset är 
fortfarande övervägande intresset för vattenvårdsåtgärder. 
 
Lilla Bjällerup 

Låglänt mark vid Höje å där Råbydiket mynnar i ån, ett gammalt projekt som 
återuppstått. P g a problem med omdragning av en markväg och en 
högspänningsledning föreslås projektet delas upp i två dammar. Den ursprungliga 
intresseanmälan gällde tvåstegsdike men förslaget med våtmark får anses ha 
företräde. Kristina och Dan Åkesson i Staffanstorps kommun är markägare. 
Länsstyrelsen har inte gjort fältbesök. 
 
Äspet/Toppeladugård 
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Förslaget är att utvidga den gamla dammen H41 till en mycket större damm med en 
yta på totalt ca 4 ha. Länsstyrelsen har varit ute och tittat på projektet men vill ha 
mer uppgifter innan de uttalar sig om projektet kan beviljas stöd. 
 
Stora Råby 

Vattendragsrestaurering  i bäcken nedströms Råbysjön. Projektering ej påbörjad. 
Meandring av bäcken troligen den åtgärd som är aktuell. Inga bidrag kan troligen 
sökas till projektet som troligen är relativt okomplicerat eftersom det handlar om 
kommunens mark. 
 
Vallby mosse 

Projektet bedöms som orimligt p g a för liten tillrinning. Vilande tills vidare. 
 
Börringekloster 

Två utdikade skogsmossar som skulle kunna restaureras, bedömningen är att det 
inte är någon nytta för närsaltrening, och mossarna är även relativt ointressanta ur 
ett biologisk mångfald-perspektiv. 
Finns även intresse för tvåstegsdike. Området ligger i övre delen av 
avrinningsområdetr, i backlandskapet där det är problem med dränering i 
svackorna. Markägaren vill att massor från tvåstegsdiket används till att fylla ut 
svackor. Inte ett högt prioriterat projekt, vilande tills vidare. 
 
Lilla Gräntinge 

Utdikad mosse som växt igen, markägaren är mycket intresserad, anmälan om 
vattenverksamhet gjord redan till Länsstyrelsen. Vattenrådet skulle kunna bidra till 
projektet med förslag på hantering av massor och ett ekonomiskt bidrag.  
 
Björnstorps by 

Förslaget på mindre våtmark med ca 30-40 ha tillrinning skickat till Sam Ekstrand på 
Werec. Ej läge för traditionell damm/våtmark men möjligt med kalkfilter och 
fosfordamm. 
 
Lomma ängar 

Projektet kan vara aktuellt igen enligt Helena Björn. David har inte dragit i projektet 
och kontaktar Helena för att klargöra läget. Eftersom förslaget finns på 
dagvattengruppens åtgärdslista kan projektet föras in under dagvattenåtgärder. 
 
 
Höje å vid Lilla Bjällerup 

Bengt Jönsson har anmält intresse för tvåstegsdike på mark som arrenderas av 
kyrkan, kyrkan är positiv enligt Bengt. Utredning om möjligheterna till tvåstegsdiek 
på sträckan pågår inom arbetet med Helhetsperspektiv Höje å medan eventuell 
anläggning kan göras inom åtgärdsprogrammet. 
 
 
Invallning 

Söder om ån, norr om Vesum ligger jordbruksmarken mycket lågt om marken är 
invallad för att ån inte ska översvämma marken. Vatten pumpas ut i ån för att hålla 
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marken torr. Själva vallarna är skadade och eventuellt finns intresse av att göra 
tvåstegsdike i ån och använda massorna för att förbättra vallarna. Projektet är 
tveeggat eftersom det riskerar att förlänga perioden med invallning istället föra tt 
anlägga en större våtmark på det invallade området.  
 
Knästorp 2:42 

Fastigheten ligger på västra sidan av Dynnbäcken precis norr om vägbron över 
bäcken. Intresseanmälan om anläggning av våtmark alternativt tvåstegsdike har 
kommit in. Skulle kunna vara pedagogiskt värdefullt att göra något på en sträcka av 
Dynnbäcken. Ingen projektering påbörjad.  
 
Fler intresseanmälningar på projektlistan 

 
  Kalkfilter och fosfordammar 

Jonas redogör för Werec:s arbete med kalkfilter och fosfordammar. Detaljerade 
förslag på projekten kom från Sam Ekstrand på tisdagen. Jonas återkommer med 
förslag på hantering. 

 

Beredningsgruppen beslutar:   

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

  
3.3 Reparation och underhåll   Bilaga 3.3    

Den ordinarie besiktningen av dammar och våtmarker pågår löpande. Det behöver 
även sättas ihop en lista på de åtgärder som behöver göras. Jonas var ute i fredags 
och tittade på igenslammning som behöver åtgärdas i damm H38. 

        
Beredningsgruppen beslutar:   

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 

4.1 Lägesrapport      

- Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen, framför allt om det utredningsarbete 
som pågår gas på dagvattengruppens möte i förra veckan. Eftersom det ska 
genomföras dagvattenåtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet behöver 
Ekologgruppen analysera Dagvattengruppens åtgärdslista och komma med förslag 
på hantering av åtgärdsförslagen. 

 
Beredningsgruppen beslutar:   

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

4.   Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 
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5.1 Helhetsperspektiv Höje å               
Det är klart med finansiering för det sista året från HaV. På styrelsemötet i 
november får Johan Krook och Nina Svennbra redogöra för arbetet med 
utredningen kring dikningsföretagen i huvudfåran. 
Redovisning av arbetet med den hydromorfologiska utredningen planeras till första 
styrelsemötet 2016. Det arbetet spretar alltför mycket fortfarande och behöver 
styras upp bättre.  
 

Beredningsgruppen beslutar:   

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

5.2  Detaljplan Stora Råby 32:22, Lunds kommun  Bilaga 5.2 
Vattenrådet har fått detaljplanen för Stora Råby 32:22 på remiss från 
Stadsbyggnadskontoret i Lund. Kansliet har tagit fram ett förslag på yttrande. 
Ambitionerna beträffande dagvatten är höga, fortfarande saknas dock t ex förslag 
på skötsel av dagvattendammar, framför allt hantering av förorenande sediment 
som ackumuleras i dammarna. Eventuella synpunkter skickas till Jonas senast 2015-
11-01. 

  
Beredningsgruppen beslutar:   

- att godkänna förslaget till yttrande, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

5.3  Forskningsprojekt    Bilaga 5.3 
Jonas redogör kort för de forskningsprojekt som vattenrådet är inblandade i enligt 
bilaga 5.3. Det finns ett stort intresse av att ha med vattenrådet som partner i olika 
typer av projekt vilket är positivt och visar att verksamheten är intressant. Bilagan 
kommer att fyllas i ytterligare och en utförligare version skickas med kallelsen till 
styrelsen.  
 

Beredningsgruppen beslutar:   

- att lägga informationen till handlingarna 

 
 

 

6.1 Jämförande elfiskeundersökning                 
På 1960-talet och 1994-95 gjordes omfattande undersökningar av fiskbestånden i 
skånska vattendrag, bl a på 20 lokaler i Höje å. Vattenrådet har handlat upp en 
uppföljande undersökning som har genomförts i september 2015. 

 
6.2 Grundvatten och bekämpningsmedel  Bilaga 6.2a & 6.2b 

Vattenmyndigheten har flera gånger framfört önskemål om att vattenråden ska 
börja arbeta mer med grundvatten. Kansliet har tagit en första kontakt med SGU i 
frågan och nu har SGU kommit med en konkret förfrågan om samarbete kring ett 
forskningsprojekt om bekämpningsmedel i grundvatten i Höje å avrinningsområde. 

6.    Recipientkontroll  
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SGU söker interna forskningspengar till projektet som bl a syftar till att validera 
modellerade halter av bekämpningsmedel med faktiska mätdata. Vattenrådet går in 
med 100 tkr till provtagning och analyser två gånger under 2016 på tio lokaler i 
avrinningsområdet. 
 

6.3 Upphandling recipientkontroll 2016-2018 
Upphandlingen av recipientkontrollen för 2016-2018 ligger ute för lämnande av 
anbud. Anbudska vara inskickade i början av november. Beslut om tilldelning av 
kontrakt tas av vattenrådets ordförande efter att kansliet har utvärderat anbuden. 
 

6.4 Jordbruk och recipientkontroll   Bilaga 6.4  
Frågan diskuterades på förra styrelsemötet trots att vattenrådet inte fått ärendet på 
remiss. Kansliet har inte tagit fram ett förslag på yttrande eftersom det är väldigt 
osäkert hur det förslag från Länsstyrelsen som kommer ut på bred remiss kommer 
att se ut. Det är kanske inte ens säkert att det kommer ut ett förslag på bred remiss 
eftersom det är svårt att se att Länsstyrelsen skulle komma överens med 
kommunernas miljöförvaltningar om hur förslaget skulle se ut. 

 
Beredningsgruppen beslutar:     

- att föreslå styrelsen att vattenrådet samarbetar med SGU och bekostar 

provtagning och analys med ca 100 tkr enligt förslag i bilaga 6.2, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1 Budgetuppföljning    Bilaga 7.1 

Jonas redogör för budgetuppföljning för vattenrådets alla verksamheter, 
Vattenförvaltning, Dagvattengruppen, Höje å åtgärdsprogram, Höjeåprojektet II 
etapp 3 samt Reparation och underhåll. Till Reparation och underhåll har det 
kommit in ett miljöinvesteringsstöd på ca 275 tkr vilket gör att det finns ca 600 tkr 
till verksamheten i dagsläget. Senaste prognosen för Höjeåprojektet II etapp 3 är att 
projektet genererar ett överskott på drygt 3 000 tkr. Beredningsgruppen föreslår att 
Dagvattengruppens och Höjeåprojektets kvarvarande medel förs över till 
Åtgärdsprogrammet vid årsskiftet. 

 
7.2 Stadgar    Bilaga 7.2a & 7.2b 

Bland annat till följd av vattenrådets utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund 
behöver stadgarna ändras.  Kansliet sett över stadgarna har tagit fram förslag på 
ändringar så att stadgarna är mer i linje med vattenrådets nuvarande verksamhet.  

 
7.3  Övriga frågor 
 
7.4 Sammanträdestider 2016 

Det finns ingen lokal ledig i Kristallen för styrelsemötet i februari. Marie-Louise och 
Matilda kollar om det finns någon lämplig lokal för mötet i Lomma eller Staffanstorp 
Jonas skickar ut inbjudningar till nästa års möten via Outlook. 

 

Styrelsen 2016-02-23 Lokal ej klar 

7. Administration/övrigt 



             8 

09:00 i Lund 2016-05-03 Meteoriten 

Stämma 2016-05-31 Meteoriten 

 2016-09-13 Diamanten 

 2016-11-08  

   

Arbetsutskottet 2016-02-09 Flintan 

09:00 i Lund 2016-04-19 Flintan 

        2016-09-06 Gnejsen 

 2016-10-25  
   

Beredningsgruppen 2016-01-26 Meteoriten 

08:30 i Lund 2016-04-05 Meteoriten 

 2016-08-30 Diabasen 

 2016-10-11 Gnejsen 

   

Dagvattengruppen  2016-02-01 Kalkstenen 

13:30 i Lund  2016-04-11 Kalkstenen 

 2016-08-29 Kalkstenen 

 2016-10-17 Kalkstenen 

 
Beredningsgruppen beslutar:     

- att föreslå styrelsen att föra över kvarvarande medel från Dagvattengruppen och 

Höjeåprojektet II etapp 3 till Höje å åtgärdsprogram vid årsskiftet 

- att synpunkter på förändringarna av stadgarna lämnas till Jonas innan nästa 

möte,  

- att godkänna mötestider för 2016, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
 

 

/Jonas Johansson  
  
 


