
 

PROTOKOLL 

 

2021-02-02 
 

 

Arbetsutskottet för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-11:00, tisdagen den 2 februari 2021 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: 1. Förslag till kallelse till styrelsen 2021-02-16 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Lin Linde Lunds kommun, ordf beredningsgrupp 
  Helena Björn  Lomma kommun, ordf 

flödes/dagvattengruppen 
   
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
Ärenden:  

 
 

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 
  
 Kallelsen till styrelsen gås igenom. 
 
 Anmälningar 
 Karl Asp kommer att informera om anmälningarna på styrelsemöte.  
 
 Åtgärdsprogram  
 Ekologigruppen kommer att föredra denna punkt på styrelsen och informera om en 

ny planerad utvidgning av en befintlig våtmark i Lunnarp.  
 
 Reparation och underhåll  
 Ekologigruppen kommer att föredra denna punkt på styrelsen och då medel för 

reparation och underhåll bedöms vara nära noll dec 2021 så föreslås styrelsen att 
ÅGP medel används vid behov. Det framfördes att det är acceptabelt att gå minus på 
denna budgetpost 2021. 
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 Gångstråk Esarp  
 Karl informerar om att att avtal med markägare gällande bete och skötsel av 

gångstråk vid Esarp tar slut december 2021 och en engagerad markägare önskar nya 
avtal. 

 
 VattenAtlas marknadsföring 
  Marknadsföring och genomgång av VattenAtlas hålls för kommuner och vattenråd 2 

mars kl 11 via Teams där även Höjeådalens intresseförening bjuds in. 
 
 Förnyat samarbetsavtal  
 Karl föredrar att samtliga medlemskommuner har yttrat sig positivt om ett förnyat 

samarbetsavtal och åtgärdsprogram 2022-2027. Mindre redaktionella förändringar 
planeras av samarbetsavtalet och en slutgiltig version arbetas fram i samverkan med 
Kävlingeåns vattenråd till nästa styrelsemöte. 

  
 Samråd Vattenförvaltning 2021-2027 
 Karl kommer på styrelsemöte att informera om ett första förslag på yttrande 

gällande vattenförvaltning 2021-2027 och ett slutgiltigt yttrande kommer att arbetas 
fram till styrelsemöte 27 april. 

 
 Ålgräsundersökning i Öresund 
 Per Olsson på Niras kommer att föredra resultaten från Ålgräsundersökningen 2020 

på styrelsemötet.  
 
 Recipientkontrollprogram 2022-2024 
 Karl kommer att informera på styrelsemötet om att miljönämnden i Lunds yrkar på 

att läkemedel och bekämpningsmedel ska ingå i recipientkontrollen och även LST 
anser detta. VA SYD vill utöka provtagning av metaller och PAH för att planera 
dagvattenåtgärder. Det innebär ökade kostnader och provpunkter måste tas bort 
om inte intäkter ökar. Kävlingeåns vattenråd delfinansierar recipientkontrollprogram 
med åtgärdsprogramsmedel. AU ansåg att Beredningsgruppen först får komma med 
förslag på nytt kontrollprogram innan man tar ställning för hur det finansieras.  

 
 Årsredovisning 
 Karl kommer att redovisa preliminärt årsbokslut. Budget 2020 har följts i stort sätt 

men har förbrukat fyra miljoner mindre på ÅGP än budgeterat. 
 
 Årsstämma 2021 
 Karl föredrar förslag att årsstämma hålls digitalt och att efterföljande 

temaeftermiddag ersätts av en höstaktivitet för medlemmar i vattenrådet och 
styrelse/BG. 

 
 Ledamot i Beredningsgrupp 
  Agneta Persson har slutat i Staffanstorp och ersätts av Moa Vitestam från mars till 

augusti då Olivia Wejfalk är tillbaka som är ordinarie ledamot. 
 
 Information från Höjeådalens intresseförening 
 Martina Kvist Reimer informerar om deras förening. 
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 AUs mötesform 
 Pierre Lindberg föreslog att AU hålls digitalt framöver för att spara utsläpp och tid. 
  
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut 
 - att AU framöver hålls digitalt, samt 
 - att lägga övrig information till handlingarna 
  
 

2. Övrigt 
Carl von Friesendorff informerade att Sege å VR fakturerats 123tkr av PwC under 
2020 och Höje å VR 101tkr för PWCs revision. Carl tar kontakt med revisor om dessa 
kostnader som ökat senaste åren. 
   
Karl informerar för AU om Kraftringens utsläpp av saltvatten i H26 som kommer att 
föredras på nästkommande styrelsemöte 27 april. Salthalten är fortfarande förhöjd i 
djuphåla, men den har minskat betydligt enligt Swecos mätningar i januari som 
också lämnat förslag på åtgärder. Anmälan om vattenverksamhet har skickats in till 
Länsstyrelsen för att pumpa saltvatten från djuphåla till Höje å, men provtagningar 
fortsätter och om halter minskar så behövs ingen pumpning. 
  
Karl Asp föreslog en exkursion för allmänheten anordnas av HVR under 
hållbarhetsveckan 3-8 maj och förslagsvis vid Stångbyvåtmarken och ev 
Ladugårdsmarken. AU meddelar att Karl Asp själv tar beslut om upplägg. 
 
Vattenförekomsten Önnerupsbäcken – källa kommer att delas upp och 
Häckebergasjön blir troligen en egen vattenförekomst vilket innebär att delen 
uppströms kommer att klassas som en egen vattenförekomst (Björkesåkrasjön och 
vattendrag till Häckebergasjön). 

  
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 
 
 
 
  Lund som ovan 

 
 
Karl Asp  Carl von Friesendorff 
Samordnare Ordförande 
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Följande handlingar har undertecknats den 3 februari 2021
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