
 

PROTOKOLL 

 

2020-11-17         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-11:25, tisdagen den 17 november 2020  
 
Plats: Videolänk via Skype 
 
Bilagor:          3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
 3.3a: Ekosystemtjänstutredningen 
 3.3b: Svar på yttrande över ekosystemtjänstutredningen 
 3.4: Projektplan – Utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
 5.1a: Förslag på yttrande över LundaEko 2021-2030  

5.1b: Yttrande över Trafikverkets ansökan om tillstånd E22-bro över Höje å 
 5.1c: Yttrande över Lunds kommuns förslag till friluftsplan 
 7.2: Budgetuppföljning 
  
  

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun 

Jan Annerstedt  Lunds kommun    lämnade kl 10.30 

Pierre Lindberg  Staffanstorps kommun  

 Jerry Ahlström  Lomma kommun lämnade kl 10.00 

 Lars-Göran Lillvik  Naturvården  

Christer Tornéus  Industri/övr verksamhetsutövare  

Anders Berngarn  VA SYD 

Maria Herneke Walter  Areella näringar    

Henrik Tham   Areella näringar          

  

Ersättare Eleni Rezaii   Lunds kommun 

 Lars V Andersson  Lunds kommun 

Fredrik Altin   Lunds kommun 

Agneta Nilsson  Staffanstorps kommun 

 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

 Leif Runeson   Naturvården 

 Susanne Johansson  VA SYD 

  

Adjungerande:Agneta Persson  Staffanstorps kommun 

 Karl Asp   Höje å vattenråd 

 Christian Alsterberg  Höje å vattenråd         anslöt kl 9:45      

 Johan Krook   Ekologigruppen 

Viebeke Lirås  Länsstyrelsen 

Emma Fältström  Sweden Water Research 
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Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
   

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från 2019-09-15. 

  
 Dagordningen 

  
Henrik Tham önskar tillägg under punkten övrigt gällande vattenförvaltning 2021-
2027. 

 
 Carl von Friesendorff önskar tillägg gällande detaljplan Loke 4. 
   

Styrelsen beslutar: 
- att välja Anders Berngarn till justeringsperson,  
- att lägga protokoll till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med ändringar 

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2020-09-03 Beslut om bidrag från LST för svämplan Trolleberg 
2020-09-24 Beställning av entreprenad del 2 Lilla Bjällerup 6:1 m fl 
2020-09-24 Tilläggsbeställning entreprenad del 1 Lilla Bjällerup 6:1 m fl  
2020-09-22 Protokoll årsstämma Höje å vattenavledn.företag 1896 
2020-10-16 Tilläggsbeställning entreprenad Bränneröd, Häckeberga 2:1 
2020-10-23 Slutredovisning LOVA uppföljning kalkfilter Råbytorp 
2020-11-03 Projektbeskrivning till Region Skåne – utökning av VattenAtlas 

 
Recipientkontroll 
 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-09-17 Förslag till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2021–2030 
2020-09-30 Yttrande över Lunds förslag till friluftsplan 
2020-10-23 Yttrande över Trafikverkets ansökan om tillstånd för E22-bro över Höje å 
2020-10-30 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 från Vattenmyndigheten 

 
Arbetsutskott 
2020-11-03 Protokoll från AU 

 
 Styrelsen beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1  

Johan Krook föredrog pågående arbete inom åtgärdsprogrammet. 
 
Lilla Bjällerup Våtmark 
En nyanlagd våtmark som tar in vatten från Råbydiket och efter att det passerat två 
dammar leds vattnet ut i Höje å. Anläggning av våtmarken är avklarad snabbare än 
planerat och endast mindre arbete kvarstår som att lägga en trumma i Råbydiket 
innan slutbesiktning.  
 
Flackarp 
Våtmarken kommer att anläggas med syfte att gynna biologisk mångfald och särskilt 
fågellivet. Dammen försörjs av grundvatten och marken ägs av Lunds kommun. 
Området betas av hästar och anläggning planeras 2021 efter att betessäsongen är 
slut. Anmälan om vattenverksamhet kommer att lämnas in och en upphandling av 
entreprenad för anläggning av våtmarker på fastigheten kommer att ske under 
våren. 

 
Bränneröd 
Våtmarken ligger vackert i en svacka med böljande åkerlandskap omkring som 
levererar vatten till våtmarken. En mindre del återstår att schakta och 
entreprenaden har gått bra, men regn har försenat anläggandet.  
 
Fosfordamm vid filterbädd 
Werec har anlagt kalkfilterbädd vid Lilla Bjällerup, men en fosfordamm anläggs som 
ekologigrupp projekterat. Dammen är färdigschaktad och en del efterarbete 
kvarstår.  

 
Gullåkra mosse 
Syftet med åtgärderna är att magasinera och fördröja dagvatten från Staffanstorp 
innan det når Dynnbäck. En samrådsprocess pågår och en komplettering har 
skickats in till Länsstyrelsen. En ansökan om tillstånd kommer att skickas in efter 
samrådsprocessen.  

 
Tvåstegsdike Bjällerup och Höjebromölla 
Planer finns på tvåstegsdike vid Bjällerup med två sträckor samt en vid 
Höjebromölla. Dikningsföretagets stämma sköts upp under våren, men 
genomfördes i september och de har nu godkänt åtgärderna. Samråd ska hållas med 
Länsstyrelsen innan tillståndsansökan skickas in för åtgärderna. 

 
Svämplan och fiskevårdsåtgärder Trolleberg 
Befintliga klackar på tre ställen i ån nedströms väg 108 har höjts för att skapa 
översvämning/svämplan på 4,5 ha under högflöden. Utöver det har sten och grus 
har lagts i ån för att skapa lekmiljöer för öring. Åtgärder är slutförda och en 
trädplantering görs innan november månads slut.  
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Flödesreglering i befintliga dammar 
Dammar har besökts och valts ut där utloppskonstruktionen kan ändras för att 
förbättra fördröjningsförmågan. Tryckmätare har installerats för att mäta nivåer i 
dammar. Beräkningar kommer att göras och efter att olika fördröjande åtgärder 
utförts kan nivåmätningarna visa om det skett en förbättrad flödesreglering. 
 
Vattendialog – hydrologisk utredning  
Ett dialogmöte med markägare eller en fältvandring planeras till våren om det är 
tillåtligt att hålla en allmän sammankomst.  
 
Uppföljning av kalkfilter  
Undersökningar fortsätter av hur de parallella kalkfiltrena fungerar och en 
slutrapport har skickats in för den första delen av uppföljningen. 
 
Översvämningsutredningen  
Utredning och utformande av avtal med markägare för medveten översvämning 
pågår i samverkan med beredningsgruppen. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.2  Reparation och underhåll 
  Johan Krook lämnade en lägesrapport och visade en karta med 20 åtgärder för 

vegetationsrensning och reparation av inlopp/utlopp. Upphandling av entreprenad 
kommer att ske under vintern och åtgärder sker då under vår och höst.  
 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.3  Ekosystemtjänstutredningen    Bilaga 3.3 a,b 
  Karl Asp informerade om yttrande som inkommit gällande vattenrådets 

ekosystemtjänstutredning och förslag på svar på dessa yttranden.  
 

  Styrelsen beslutar: 
- att godkänna svar på yttranden gällande ekosystemtjänstutredningen och skicka 

till instanser som yttrat sig 
- att publicera bifogad utredning och svar på yttrande på hemsida, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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3.4  VattenAtlas      Bilaga 3.4  
  Karl Asp berättade om att Region Skåne kan bistå med medel för att utöka 

VattenAtlas till hela Skåne och en ansökan om LOVA-medel skulle kunna ge 100% 
kostnadstäckning. 

 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna projektet och ansökan om medel från LOVA och Region Skåne för 

utökning och uppdatering av VattenAtlas, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.5  LOVA-medel för uppsökande verksamhet     
  Karl Asp informerade om förslag på ansökan om LOVA-medel för uppsökande och 

uppföljande åtgärder. 
 

Styrelsen beslutar: 
- att godkänna att ansökan om LOVA-medel skickas in för uppsökande och 

uppföljande åtgärder, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
4.1  Nivåmätningar 

Karl Asp förevisade hemsida för vattennivåmätningar vid E6/Kannik och Dynnbäck 
som nu publicerats på höjeå.se och även via länk på VattenAtlas. Efter 40 mm regn 
den 25 september så steg nivån snabbt i Höje å vid E6 från 1 m till 2,4 m. 

   
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
5.1  Remisser    Bilaga 5.1 a, b och c 
  Karl Asp informerade om förslag på yttrande över LundaEko 2021-2030 där sista 

meningen i bifogat förslag stryks. Två yttrande har godkänts av ordförande gällande 
Lunds kommuns förslag till friluftsplan samt yttrande över trafikverkets ansökan om 
tillstånd att riva E22 broar över Höje å, anlägga två nya broar och gräva om ån 60 m.  

 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna förslag på yttrande över LundaEko 2021-2030, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
 
 
 
 

4.   Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 
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6.1  Recipientkontrollprogram 2022-2024  
  Karl Asp informerade om förslag på tillvägagångssätt för att ta fram ett nytt 

recipientkontrollprogram då det gamla sträcker sig fram till dec 2021.  
 

Styrelsen beslutar:   
- att kansliet inhämtar förslag på revideringar skriftligen från berörda parter 

varefter beredningsgruppen tar fram ett samlat förslag till styrelsen, samt  
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
7.1  Information om microplaster 

Emma Fältström från Sweden Water Research informerade om microplaster i 
dagvatten och från reningsverk. Jerry Ahlström informerade om KIMOs rapport 
gällande Microplaster i textilier till havet. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.2  Budgetuppföljning    Bilaga 7.2 
  Karl Asp informerade om ekonomiskt utfall fram till den 6 november.  

 
Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.3  Övrigt 

Carl von Friesendorff informerade om att detaljplanen för Loke 4 nu är fastställd och 
en dagvattendamm kommer att anläggas.  

 
Henrik Tham framförde att gällande samråd och remiss för Vattenförvaltning 2021-
2027 så önskas ett första utkast på förslag på yttrande till styrelsemöte den 16 
februari.  

   
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    Recipientkontroll  

7. Administration/övrigt 
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7.4 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-02-16 Diamanten 

  2021-04-27 Diamanten 

  2021-05-25 Årsstämma 

  2021-09-14 Diamanten 

  2021-11-23   

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2021-02-02 Gnejsen 

 
2021-04-13 Gnejsen 

         2021-08-31 Gnejsen 

  2021-11-09 Gnejsen 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2021-01-25 Antraciten 

13:00 på måndagar i Lund 2021-03-23 Gnejsen 

  2021-06-07 Gnejsen 

  2021-08-24 Gnejsen 

  2021-10-04 Gnejsen 

 2021-12-07  

 
Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.5 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen 
godkänna publiceringen. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 
 
Justeras för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 

 
 
 
Carl von Friesendorff     Anders Berngarn  Karl Asp 
Ordförande                      VA SYD   Sekreterare 
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