
Välkommen!
Styrelsemöte 
Höje å vattenråd
2016-09-13



Sedan senaste styrelsemötet har vattenrådet yttrat sig i följande 
ärenden:

• Utsläpp av slam till St Hansbäcken, Lund 
• Gullåkra detaljplan Staffanstorp 
• Hemmestorp detaljplan Staffanstorp
• Brågarp detaljplan Staffanstorp 
• Lommabanan Flädie 

2. Anmälningar

Yttranden
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Klara:

Trolleberg öst: Kalkfilter och fosfordamm
Trolleberg väst:  kalkfilter och fosfordamm

På gång: 

- L:a Bjällerup: Kalkfilter och fosfordam (stöd beviljat av Länsstyrelsen, 
anbudsförfrågan ska skickas ut)
- Önneslöv/Björnstorp: fosfordamm (samråd, yttrande från 
Trafikverket)

3. Åtgärdsprogram

3.2 Kalkfilter och fosfordamar
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Bakgrund: 

- Landsbygdsprogrammet största källan till medfinansiering
- I nya Landsbygdsprogrammet inte möjligt betala ut 

markersättning från vattenrådet eller medfinansiera med 
offentliga medel

- Markersättning förutsättning för att kunna anlägga t ex 
våtmarker

- Medfinansiering standardiserat förfarande i många år
- Skrivelse från vattenråden skickades till Jordbruksverket

3. Åtgärdsprogram

3.1 Landsbygdsprogrammet



Positivt möte med Jordbruksverket:

- Det går att fortsätta betala ut markersättning

- Offentlig medfinansiering genom att dela upp ett projekt i 
olika delar, söka stöd enbart för en del

3. Åtgärdsprogram

3.1 Landsbygdsprogrammet



Förslag till beslut:

- att godkänna kostnad för arkeologisk undersökning av 
Alnarp 1:1 förutsatt att förhandsavtal tecknas med 
markägaren,

- Att godkänna kostnad för projektering av Stångby vångar,
- Att i övrigt godkänna fortsatt arbete i enligt redovisad 

planering, samt
- Att lägga övrig information till handlingarna 

3. Åtgärdsprogram

3.1 Beslutspunkter
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- Åtgärder har gjorts i augusti och september i 7 
våtmarker

- Besiktning görs i september/oktober

- Kostnad ca 400 tkr (Uppskattad kostnad: 500-600 
tkr)

3. Åtgärdsprogram

3.3 Reparation & underhåll
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4. Dagvattengruppen

• Engagemanget i EU projektet CleanTech TIPP kan komma att 
avslutas p g a att administrationen inte motvarade utbytet

• Dagvattengruppen tittar på annat projekt om rening av dagvatten

• Lomma ängar nedlagt p g a att det inte gick att lösa hanteringen 
av massor i området på ett effektivt sätt

• Planer finns på kontinuerlig mätning av vattennivåer i Höje å –
kostnadsförslag presenteras på nästa styrelsemöte

4.1 Lägesrapport



4. Dagvattengruppen

4.1 Lägesrapport

Förslag till beslut

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt

- att lägga övrig information till handlingarna
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5. Vattenförvaltning

Två nya delrapporter har tagits fram 

- Oreglerade sträckor 
- Tvåstegsdiken

På gång är delrapporter om

- Beskrivning av ån – vilka sträckor som hydrologiskt påverkar 
varandra
- Dämningspåverkan från St Lars/Källby på uppströms 
liggande marker
- Utveckling av användningen av avbördningskapacitet som 
verktyg för bedömning av underhållsbehovet
- Sammanfattning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



5. Vattenförvaltning

Oreglerade sträckor fältinventerade

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



5. Vattenförvaltning

Oreglerade sträckor

- Ofta sträckor med bra fall
- Ger förslag på vilka åtgärder som skulle kunna genomföras 

med inriktning på att höja naturvärdet

5.1 Helhetsperspektiv Höje å



5. Vattenförvaltning

Tvåstegsdiken

- 27 km fältkarterade
- Förutsättningar för tvåstegsdike på 12 km
- Uppskattad schaktkostnad 7 500 tkr
- Bidrar i första hand till minskad erosion

5.1 Helhetsperspektiv Höje å
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- Små plastpartiklar i sjöar vattendrag och hav börjar     
uppmärksammas som stort  miljöproblem

- Filtrerande organismer tar partiklarna för mat, kommer 
in i näringskedjan

- Forskningsprojekt som syftade att öka kunskapen om 
källor, befintlig rening och bättre rening

- Vattenrådets nytta: Bättre lokal kunskap om problemets 
omfattning

5. Vattenförvaltning

5.2 Forskningsprojekt CatchPlast



- Små plastpartiklar i sjöar vattendrag och hav börjar     
uppmärksammas som stort  miljöproblem

- Filtrerande organismer tar partiklarna för mat, kommer 
in i näringskedjan

- Forskningsprojekt som syftade att öka kunskapen om 
källor, befintlig rening och bättre rening

- Vattenrådets nytta: Bättre lokal kunskap om problemets 
omfattning

- Avslag på ansökan

5. Vattenförvaltning

5.2 Forskningsprojekt CatchPlast
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6. Recipientkontroll

6.1 SGU grundvatten - bekämpningsmedel
- SGU finansierar med ca 500 tkr 
- HVR finansierar med 100 000 kr (Beslut i styrelsen 2015-11-10)
- Provtagning höst - vår, 11 platser, ytligt grundvatten (<10 m)
- Analyser: SLU standardpaket (många av de vanligaste 

bekämpningsmedel, både utfasade och som används idag)
- SGU samarbetar SLU – analyserar resultaten  och använder 

resultat för att verifiera en modell

=> Ger kunskap om bekämpningsmedel i grundvatten och 
om spridningsmönster



6. Recipientkontroll

6.1 SGU grundvatten - bekämpningsmedel

Resultaten från vårprovtagningen visade:

- Att bekämpningsmedel endast kunde uppmätas 
på 1 av 11 provtagningslokaler.

SGU:s modell förutsa att bekämpningsmedel skulle 
uppmätas på alla andra lokaler än på den lokal där 

det hittades!
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VA-SYD har släppt utredningen om reningsverkets framtid

Två scenarior:
1. Nedläggning och pumpning av avloppsvatten till 

Sjölunda, Malmö
2. Stor ombyggnad och kapacitetsökning av Källby

VA-SYDs tjänstemän förordar nedläggning

7. Övrigt

7.2 Källby reningsverk



7. Övrigt

7.3 Skrivelser

AU föreslår att vattenrådet skriver till kommunerna  för att 
uppmärksamma:
- Problemet med plastpartiklar från fotbollsplaner med konstgräs 
som via dagvattenbrunnar når vattendragen

- Möjligheten att göra enkla dagvattenfördröjande åtgärder genom 
att inte har en kant som hindrar dagvatten från gång- och 
cykelbanor att rinna in på och fördröjas på närliggande gräsytor



7. Övrigt

7.3 Skrivelser

AU föreslår att vattenrådet skriver till kommunerna  för att 
uppmärksamma:
- Problemet med plastpartiklar från fotbollsplaner med konstgräs 
som via dagvattenbrunnar når vattendragen

- Möjligheten att göra enkla dagvattenfördröjande åtgärder genom 
att inte har en kant som hindrar dagvatten från gång- och 
cykelbanor att rinna in på och fördröjas på närliggande gräsytor

Förslag till beslut

- att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på skrivelser, samt 

- Att lägga övrig information till handlingarna



7. Övrigt

7.4 Delegationsordning

- Vattenrådet har en detaljerad delegations- och arbetsordning

- Finns på hemsidan under: ”Vattenrådet/organisation”

- Verksamheten är inte statisk och delegations- och 
arbetsordningen behöver ses över då och då

Förslag till beslut

- att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på reviderad delegations-

och arbetsordning till nästa styrelsemöte, samt 

- Att lägga övrig information till handlingarna



Tack för idag!


