
 

PROTOKOLL 

 

2021-02-16         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-11:10, tisdagen den 16 februari 2021  
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor:  3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 
 3.5a: Tekniska nämnden Lunds yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 3.5b: Svedala KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 3.5c: Lomma KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 3.5d: Staffanstorp KS yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
 5.1: Utkast till yttrande över Vattenförvaltning 2021-2027 
 6.1: Ålgräsundersökning i Lommabukten 2020 
 6.2: Skrivelse från Miljönämnden i Lund gällande recipientkontrollprogram 
 7.1: Årsredovisning: Utkast 
  
  

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun 

Jan Annerstedt  Lunds kommun   

Björn Abelson  Lunds kommun   

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 

 Mariann Blad  Dikningsföretagen 

  

Adjungerande: 
 Karl Asp   Höje å vattenråd 

 Rebecka Nilsson  Ekologigruppen 

Helena Björn   Lomma kommun 

Lin Linde   Lunds kommun 

Vibeke Lirås   Länsstyrelsen 
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 Per Olsson   NIRAS      lämnade 9.50 

Martina Kvist Reimer  Höjeådalens intresseförening lämnade 9.50 

Gabriella Eliasson  Höjeådalens intresseförening lämnade 9.50

   

 

Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
   

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från 2019-11-17. 

  
 Dagordningen 

Presentationen av Höjeådalens intresseförening under punkt 7.4 läggs först i 
dagordningen och följs av information om ålgräsundersökning punkt 6.1. 

 Ett tillägg gällande revision under punkten 7.5 övrigt.  
   

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

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2020-10-06 Beställning entreprenad del 2 Lilla Bjällerup 6:1 
2020-10-05 PM Åtgärdsbeskrivning - Substratförbättring och svämplan Höje å vid Trolleberg 
2020-10-21 Tilläggsbeställning ÄTA 1 entreprenad Stora Bjällerup 4:1 
2020-11-15 Rapport från ålgräsundersökning 
2020-11-16 Komplettering till LST gällande Gullåkra mosse 
2020-11-17 Tekniska nämnden i Lunds yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-11-19 Projektavtal med Region Skåne om utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-23 Ansökan om utbetalning Trolleberg Svämplan 
2020-11-23 Ansökan om utbetalning Trolleberg Fiskevårdsåtgärder 
2020-11-25 Beslut om utbetalning av bidrag för svämplan Trolleberg 
2020-11-25 Beslut om utbetalning av bidrag för fiskevård Trolleberg 
2020-11-30 Avtal med Region Skåne – utökning av VattenAtlas 
2020-11-30 Ansökan om LOVA-medel för utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-30 Ansökan om LOVA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder 
2020-11-30 Ansökan om LONA-medel för utökning av VattenAtlas till hela Skåne 
2020-11-30 Ansökan om LONA-medel för uppsökande och uppföljande åtgärder 
2020-12-01 Utskick av svar på yttrande gällande utredning om ekosystemtjänster 
2020-12-02 Yttrande från KS Staffanstorp gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-12-02 Förnyat avtal markupplåtelse Stora Bjällerup 4:1 
2020-12-07 Beslut om slutgiltigt LOVA-stöd för Uppföljning kalkfilter Råbytorp 
2020-12-21 Tilläggsbeställning ÄTA 2 entreprenad Stora Bjällerup 4:1 
2020-12-16 Delredovisning LOVA Fortsatt uppföljning filterbäddar Råbytorp  
2020-12-16 Skrivelse till Lunds kommun gällande våtmark på Flackarp 8:4 
2020-12-17 Yttrande från KS Svedala gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
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2020-12-17 Yttrande från KS Lomma gällande förslag på nytt samarbetsavtal 
2020-12-17 Delredovisning LOVA Vattendialog Råbydiket 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Vattenvårdande åtgärder 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Tvåstegsdike Bjällerup 
2020-12-18 Delredovisning LOVA Underhåll av våtmarker 
2021-01-11 Beställning av specialist i vattenrätt  
2021-01-14 Komplettering av LOVA-ansökan för utökning av VattenAtlas till hela Skåne  
2021-01-15 Samråd gällande detaljplan för del av Lilla Råby 18:38 
2021-01-19 Anmälan om vattenverksamhet, Flackarp 8:4 
2021-01-20 Beslut om förlängning av LOVA Vattendialog Råbydiket 
2021-01-20 Beställning av makrofytinventering i Häckebergasjön 2021 
2021-01-27 Beslut om förlängning av LOVA Vattenvårdande åtgärder 

 
Recipientkontroll 
2021-01-17 Resultat från recipientkontroll 2020 

 
Vattenförvaltning/övrigt 
2020-12-04 Besked om årlig beskattning 2019 
2020-01-20 Samrådsremiss från Trafikverket gällande ny stambana Lund-Hässleholm 
2020-01-20 Samråd detaljplan Aspeholm 13 Genarp 
2021-02-04 Remiss: Tillgängliga Stränder- ett mer differentierat strandskydd 
 

Arbetsutskott 
2021-02-02 Protokoll från AU 

 
 Styrelsen beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 

3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1  

Rebecka Nilsson föredrog pågående arbete inom åtgärdsprogrammet. 
 
Lilla Bjällerup Våtmark 
Våtmarksanläggningen är slutbesiktigad och vatten från Råbydiket leds in i och efter 
att det passerat två våtmarker leds vattnet ut i Höje å. Trumma i Råbydiket är 
utplacerad sedan förra styrelsemötet och erosionsåtgärder vid inloppet kommer att 
utföras framöver. Markägare nöjda med åtgärderna och täckdikning som kvarstår 
utförs efter skörd. 
 
Bränneröd 
Schaktning av våtmarken fick avslutas på grund av regn under hösten, men ett nytt 
försök har påbörjats igen på den tjälade marken. De sista åtgärderna med 
ledningsdragning och utloppsbrunn får utföras då det är torrare. 
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Flackarp 
Våtmarken planeras med syfte att gynna biologisk mångfald och särskilt fågellivet. 
Dammen försörjs av grundvatten och betesmarken ägs av Lunds kommun. Anmälan 
om vattenverksamhet har lämnats in och en upphandling av entreprenad för 
anläggning av våtmarker på fastigheten kommer förhoppningsvis att ske under 
senvåren. 

 
Nöbbelövs mosse 
En våtmark projekterades 2013  på fastigheten Nöbbelöv 5:36 i Lunds kommun och 
ansökan om finansiering skickades in, men blev aldrig anlagd på kommunens 
fastighet då arrendatorn inte var intresserad. Efter viss omprojektering görs nu ett 
nytt försök med planen att under hösten 2021 att anlägga en våtmark på ca 1,5 ha 
strax öster om väg 108 inom naturreservatet. 
 
Lunnarp H44 
Ett nytt projekt uppstod då rensning av damm H44 planerades, men markägare vill 
istället för utöka den befintliga våtmarken genom att dämma och schakta. 
Ekologigruppen projekterar dammen som uppskattas bli ca 0,5 ha och planen är 
anläggning under 2021. 

 
Gullåkra mosse 
Syftet med att anlägga en dämmande vall är att magasinera och fördröja dagvatten 
från Staffanstorp innan det når Dynnbäck. Samråd med Länsstyrelsen har 
genomförts och framöver ska enskilt berörda erbjudas delta i samrådsprocessen. En 
ansökan om tillstånd kommer sedan att skickas in.  

 
Tvåstegsdike Bjällerup och Höjebromölla 
Planer finns på tvåstegsdike med två sträckor vid Bjällerup samt en vid 
Höjebromölla. Dikningsföretagets stämma sköts upp under våren 2020, men 
genomfördes i september och de godkände tvåstegsdike samt omprövning av 
dikningsföretaget. Samråd ska hållas med Länsstyrelsen och berörda innan 
tillståndsansökan skickas in för åtgärderna. 

 
Svämplan och fiskevårdsåtgärder Trolleberg 
Etapp ett med svämplan utfördes under hösten 2020 och etapp två längre 
nedströms planerades under 2021, men markägare vill avvakta tills 
arrendatorfrågan på lång sikt är löst. 
 
Flödesreglering i befintliga dammar 
Dammar har besökts och fem valts ut där utloppskonstruktionen kan ändras för att 
förbättra fördröjningsförmågan. De flesta markägare är kontaktade och positiva. 
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. Planen är att genomföra åtgärder under 
hösten och därefter följa upp flöden innan slutredovisning av LONA-projektet.  
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Vattendialog – hydrologisk utredning  
Inga dialogmöten med markägare har kunnat genomföras på grund av Covid-19 och 
LOVA-projektet har förlängts till oktober 2022. Under våren 2021 kommer den 
hydrologiska utredningen och erosionsriskkarteringen att färdigställas. 
 
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 
  Rebecka Nilsson lämnade en lägesrapport och åtgärder i 17 dammar har beställts 

som t.ex. vegetationsrensning och reparation av inlopp/utlopp. Åtgärderna kommer 
att påbörjas under mars månad och vara färdiga i september. LOVA-medel har sökts 
för rensning av våtmarker och samtliga åtgärder behövde beställas för att förbruka 
beviljade medel, men det kan därmed bli ett underskott på denna budgetpost 2021 
som sedan kan återställas med överskott 2022. 
 
Styrelsen beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att använda åtgärdsprogrammets medel i de fall reparation- och 

underhållsbudget inte räcker till, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.3  Gångstråk Esarp – förnya avtal  
  Karl Asp informerade om att avtal med markägare gällande bete och skötsel av 

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

 
Styrelsen beslutar: 
- att Ekologigruppen arbetar för en förlängning av avtal och upprustning av 

gångstråket i Esarp och att Staffanstorps kommun tar över ansvaret efter denna 
åtgärd, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
3.4  VattenAtlas marknadsföring    Bilaga 3.4  
  Karl Asp meddelade att kansliet organiserar marknadsföring och genomgång av 

VattenAtlas för kommuner och vattenråd 2 mars kl 11 via Teams där även 
Höjeådalens intresseförening bjuds in. 70 personer är redan anmälda. 
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Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.5  Förnyat samarbetsavtal      Bilaga 3.5a-d 

Samtliga medlemskommuner har yttrat sig positivt om ett förnyat samarbetsavtal 
och åtgärdsprogram 2022-2027. Mindre justeringar planeras av samarbetsavtalet 
och en slutgiltig version arbetas fram i samverkan med Kävlingeåns vattenråd till 
nästa styrelsemöte. 

   
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
Inga ärenden 
 

 
5.1  Samråd vattenförvaltning 2021-2027   Bilaga 5.1 
  Karl Asp föredrog ett första förslag på yttrande gällande vattenförvaltning 2021-

2027 som bifogats och ett slutgiltigt yttrande kommer att arbetas fram till 
styrelsemötet 27 april av arbetsgruppen som består av kansliet och ordförande i 
Höje å- och Kävlingeåns beredningsgrupper. Henrik Tham framförde synpunkter på 
förslag till yttrande och vill delta i framtagandet av yttrande. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att Henrik Tham deltar i arbetsgruppen inför det slutgiltiga förslaget 27 april, 
samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 

 
6.1  Ålgräsundersökning i Öresund   Bilaga 6.1 
  Resultaten från undersökningen av ålgräs i Lommabukten 2020 föredrogs av Per 

Olsson på Niras. Ålgräs är effektiv mot erosion då det dämpar vågenergin och är 
viktig för många djurs födosök och skydd. Resultatet av 2020-års filmningar av 
botten i Lommabukten visar på mycket stora och täta bestånd av ålgräs. I södra 
Lommabukten finns en utbredning av ålgräs ända ut till mer än 8 meters djup och 
därmed hög status enligt vattendirektivet. Det rekordtäta beståndet 2019 har 
minskat något 2020. Ett samband kan konstateras mellan utsläpp och 
ålgräsutbredning. Öresunds vattenvårdsförbund tar över vattenrådets 
undersökningar från och med 2021 och det tillkommer då två nya 
undersökningslinjer/transekter. Totalt filmas 65 transekter av Niras under 2021 
varav 33 i Lommabukten.  

 
 
 

4.   Flödes/Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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  Styrelsen beslutar: 
- att godkänna Ålgräsundersökningsrapporten 2020 för publicering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
6.2  Recipientkontrollprogram 2022-2024   Bilaga 6.2 
  Höje å recipientkontrollprogram sträcker sig fram till och med december 2021. 

Lunds miljönämnd har i bilaga yrkat att läkemedelsrester och bekämpningsmedel 
ska ingå i nya recipientkontrollprogrammet för Höje å vattenråd. VA SYD vill följa 
upp dagvattenutsläpp för att planera åtgärder och önskar därmed utökad 
provtagning av metaller och PAH. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att ge beredningsgruppen i uppdrag att komma med förslag på nytt 
recipientkontrollprogram från 2022 till nästa styrelsemöte, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 

 
7.1  Årsredovisning 2020    Bilaga 7.1 
  Karl Asp föredrog utkast till årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut för 

2020 som lämnas till revisor för genomgång. Synpunkter på verksamhetsberättelsen 
kan lämnas fram till den 10 mars. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.2  Årsstämma 2021 
  Karl Asp informerade om beredningsgruppens förslag att årsstämma 2021 

genomförs digitalt och utan eftermiddagsaktiviteter likt 2020, men att genomföra 
en temahalvdag under hösten 2021. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att genomföra årsstämma 2021 digitalt utan temaeftermiddag 
- att kansliet arbetar fram ett förslag på temahalvdag för medlemmar och styrelse 

under hösten 2021, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

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

augusti då Olivia Wejfalk är tillbaka som är ordinarie ledamot. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att Moa Vitestam ersätter Agneta Persson i Beredningsgrupp och 
Flödes/Dagvattengrupp samt adjungerad till styrelsen, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
 
 

7. Administration/övrigt 
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7.4  Information från Höjeådalens intresseförening 
Martina Kvist Reimer informerade om Höjeådalens intresseförening som bildades 
2018 och Facebookgruppen ”Mitt Höje å” som startade 2017 och nu har 1300 
medlemmar. Föreningens ändamål är att främja och tillgängliggöra natur- och 
kulturvärden i området från Höjebromölla till Värpinge. De anordnar guidade turer, 
för dialog med politiker, skriver yttranden  och anordnar en städdag 7 mars. 
Föreningen driver ett projekt med biokol som filter för att minska näringsläckage till 
Höje å.  
 

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.5  Övrigt 

Carl von Friesendorff informerade om dialog med revisor och den pågående 
utredningen av orsaker till ökning av kostnader för revision de senaste åren.  

 
Eleni Rezaii informerade att VA SYD sökt 1,7 miljoner för utredning av 
läkemedelsrening och Susanne Johansson återkommer om någon inom VA SYD kan 
informera om detta. 

 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.6 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-04-27 Teams 

  2021-05-25 Årsstämma 

  2021-09-14 Diamanten 

  2021-11-23 Diamanten  

    

Arbetsutskottet     

09:00 i Lund 2021-02-02 Teams 

 
2021-04-13 Teams 

         2021-08-31 Teams 

  2021-11-09 Teams 

      

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2021-03-23 Teams 

13:00 på måndagar i Lund 2021-06-07 Gnejsen 

  2021-08-24 Gnejsen 

  2021-10-04 Gnejsen 

  2021-12-07 Gnejsen 

 
Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 
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7.7 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     Björn Abelson  Karl Asp 
Ordförande                      Lunds kommun  Sekreterare 
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