
 

PROTOKOLL 

 

2021-08-24         
 

BEREDNINGS- OCH 

FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å 

VATTENRÅD 

 

 
Tid & datum: kl 8.30, tisdagen den 24 augusti 2021  
 
Plats: Nöbbelövs mosse, Lund 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista 

4.2a: Förslag på avtal för kontrollerad översvämning  
4.2b: Förslag på bilaga 3 till avtal för kontrollerad översvämning  
4.2c: Rapport kontrollerad översvämning 
4.2d: Kävlingeåns VR ersättningsmodell till markägare för temporär översvämning  
5.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder 

 5.3a: Reviderat avtal vanlig våtmark 
 5.3b: Reviderad bilaga 3 till avtal för vanlig våtmark  
 5.4a: Förslag på riktlinjer för bevattningsdamm 

5.4b Förslag på avtal för bevattningsdamm 
 5.4c: Förslag på bilaga 3 till avtal för bevattningsdamm 
 8.4: Uppdrag till konsult och kansli 
  

 

Närvarande:    
  Lin Linde  Lunds kommun  

Magnus Eckeskog Lunds kommun    
Johan Larsson Lunds kommun 
Helena Björn  Lomma kommun  
Susanne Johansson VA SYD, frånvarande kl 10-11 
Therese Grönvall Staffanstorps kommun  
Anna Hansson Staffanstorps kommun 
Karl Asp  Vattenrådets kansli 
Tesfom Solomon Praktikant vattenrådets kansli 
Johan Krook Ekologigruppen, deltog ej på pkt 5.6 och 7.1 

   
   
  

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2021-06-07 

  
 Dagordningen 

Helena önskade tillägg under punkt 5.1 gällande nya idéer. 
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 BG/FG/DG beslutar: 
- att välja Therese Grönvall till justeringsperson,  
- att lägga protokollet till handlingarna, samt 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 

 
2. Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte 

Extra AU hölls 24 juni gällande jubileumsfirande och projektanställning på kansliet. 
 

Förslag till beslut:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2021-05-28 Underrättelse från MD om inkomna handlingar gällande E22 bro över Höje å 
2021-05-28 Tilläggsbeställning gällande inloppsledning på damm H3 
2021-05-31 Tilläggsbeställning bortforsling av massor från damm H54 
2021-05-31 Beställning av option samt tilläggsbeställning för avskärande dränering Bränneröd 
2021-06-09 LST bekräftelse att reglering av Häckebergasjön ingår i LOVA vattenvårdande åtg 
2021-06-17 Beslut om preliminärt LONA-bidrag för Uppsökande och uppföljande åtgärder 
2021-06-17 Uppdragsbrev för revisionsuppdrag  
2021-06-22 Anmälan om vattenverksamhet flödesreglering H37 och H38 
2021-07-01 Tilläggsbeställning gällande sedimentrensning vid underhåll av H18 
2021-07-05 Begäran om komplettering på anmälan om vattenverksamhet för Genarp 3:3 
2021-07-05 Begäran om komplettering på anmälan om vattenverksamhet för Genarp 7:6 
2021-07-05 Svedala kommunstyrelses beslut att ingå samarbetsavtal med Höje å vattenråd 
2021-07-07 Beslut om samverkansbidrag från vattenmyndigheten 
2021-07-09 Tilläggsbeställning gällande sedimentrensning vid underhåll av H12 
 

Flödes/Dagvattengruppen 
 
Recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2021-06-09 Höje å vattenråds yttrande gällande Naturreservat Höjeådalen 
2021-06-17 Uppdragsbrev för revisionsuppdrag med Ernst & Young AB 

 

Arbetsutskott 
2021-06-24 Protokoll från AU 

 

 Förslag till beslut: 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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4.   Flödes/Dagvattengruppen 

 

4.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista  Bilaga 4.1 
Helena Björn ledde diskussion om åtgärdslistan. 
 
Bubbelbarriär togs upp på senaste AU som beslutade att ta upp det ärendet ånyo på 
styrelsen. Helena föreslår att vattenrådet delfinansierar skräpmätning kanske 
tillsammans med SYSAV och förslagsvis vid Värpinge eller Lomma hamn under 
säsong när folk är ute mycket och även via kanot vid nedre delen. Inventera skräp 
under ytan och det som kan komma loss vid högflöden. En exjobbare på 
vattenresurslära kan möjligen ta fram en metodik och förslag på sträcka att 
skräpmäta. Nyanställd på kansliet kan ta kontakt med SYSAV, Helena har 
kontaktperson. Övriga åtgärder redovisas under punkt 5.1. 
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att skräpmätning utförs som ett första steg för att sedan utreda behov och 

eventuell plats för bubbelbarriär, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
4.2  Kontrollerad översvämning   Bilaga 4.2a-c  
  Karl Asp föredrog omarbetad version av avtal som togs upp på möte 2021-01-25 och 

som anpassats till ny avtalsmall och diskussion fördes om ersättningsmodell. 
Rapporten togs upp på möte 2020-06-08. Anläggningarna ska ge en kontrollerad 
översvämning vid ca 50års flöde, då kan en engångsersättning för skördebortfall 
vara osäker. Alternativt sker ersättning av skördebortfall vid inträffad händelse. 
Detta diskuteras på markägardialogmöte som planeras under hösten. Rapporten 
skickas med i inbjudan och föredras på mötet. Avtalet ska inte skickas med utan ska 
då presenteras muntligt med öppen efterföljande diskussion. Efter dialogmötet kan 
såväl rapport som avtal komma att ändras. 

   
BG/FG/DG beslutar: 
- att rapporten skickas med inbjudan till markägardialog och på dialogmötet ska 

frågan om ersättning hanteras, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
4.3  Laget runt 

Helena Björn berättade att i Lomma är just nu mycket arbete kring frågorna om 
översvämning. En del detaljplaner behöver ligga på is tills åtgärder kommit på plats 
pga översvämningsrisk.  
 
Susanne Johansson meddelade att projektet Hållbar avloppsrening i ett växande 
Skåne (HAR) är ute på samråd till 3 nov 2021 där vattenrådet bör svara. Det sker en 
utredning av låga vattennivåer i Höje om det blir en flytt av Källby reningsverk.  
VA SYD undersöker möjligheten att anlägga en damm vid Värpinges vindkraftverk 
som de tittat på tidigare och ser det som en testanläggning för nya metoder. 
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Susanne återkommer med tidpunkt för presentation av resultat av 
recipientutredning med StormTac i Höje å och Kävlingeån. 
 
Anna Hansson berättade att MP i Staffanstorp föreslagit naturreservat vid Alberta 
och Gullåkra mosse. Anbudsförfrågan ligger ute om utvecklingsplan för Gullåkra och 
Vesums mosse. Therese Grönvall informerar att skyfallskartering för hela tätorten 
ska göras.  
 
Magnus Eckeskog berättade att i Lund så sammanställs remissvar på naturreservat 
Höjeådalen och planen är beslut innan årsskiftet. Lin Linde berättade att kommunen 
gör en genomgång av organisatoriska frågor för vatten och hur löser man åtgärder 
som följd av översvämningskartering samt hur ska kommunen och VA SYD 
samarbeta. Det arbetas även med hur man ska belysa MKN grundvatten och 
provtagningar av grundvatten har gjorts under 10 år men inte utvärderats. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna  

 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 5.1 
   
  Johan Krook på Ekologigruppen föredrog pågående åtgärder nedan.  
   
  Gullåkra mosse 

Planerna är att anlägga en låg vall på 0,5 m som fördröjer dagvattenutsläpp från 
Staffanstorps tätort. Undersökningssamråd med Länsstyrelse har genomförts och 
samråd med enskilda. Ekologigruppen skriver nu en tillståndsansökan och MKB till 
mark- och miljödomstolen och utreder vilka yrkanden som ska med i ansökan. 
Tekniska nämnden i Staffanstorps kommun har 2018-11-01 beslutat att tillsammans 
med vattenrådet genomföra fördröjningsåtgärder vid Gullåkra mosse i enlighet med 
rapporten från 2018-08-28. 

 
  Gäddvåtmark Häckebergasjön  
  Projektering pågår med gäddvåtmark i Häckebergasjöns sydöstra hörn där förhöjda 

trösklar i bäcken anläggs och ett rör från bäcken leds ut på ett område på ca 2ha 
som därmed översvämmas mer frekvent och gynnar gäddlek. Förankring av 
projektering med markägare sker kontinuerligt. 

 
  Skoggårds ängar 
  Ett 80 ha stort och fuktigt område väster om Häckebergasjön där åtgärder utreds. 

Åtgärder görs i samverkan med Länsstyrelsens projekt där man utreder att flytta en 
pump för att skapa ytterligare fuktiga ytor.  

 
  Nivåreglering Häckebergasjön 
  En utredning har startats med inmätningar och förslag kommer att tas fram hur 

nivån kan höjas och regleras under vår och försommar och vilka effekter det får på 
omgivande mark. Det preliminära resultatet är att Häckebergasjöns nivå eventuellt 



             5 

kan höjas något och den begränsande faktorn är att åkermarken söder om sjön inte 
ska översvämmas. 

 
  Nöbbelövs mosse 5:36 

Arrendator har inte svarat på nya förslaget med begränsad schaktning och projektet 
avvaktas. 

 
Utöka H44 i Lunnarp  
Entreprenaden är ute på upphandling för att utöka en befintlig våtmark (H44) 
genom främst dämning. 

 
Damm Lilla Bjällerup 
Samtliga åtgärder är slutförda. 
 
Flackarp 
Upphandlingen har avslutats och startmöte med vinnande entreprenör och 
arrendator har genomförts. Planerad entreprenadstart i mitten på september och 
beräknas ta 3-4 veckor. De två våtmarkerna på 2,4 ha har främst syftet att gynna 
biologisk mångfald och särskilt fågellivet.  
 
Bränneröd 
De sista åtgärderna med utloppsbrunn och avskärande dränering utförs och sedan 
är våtmarken färdig och tar emot dräneringsvatten från åkermark. Ett uppehåll i 
entreprenad fick göras under vår/sommar på grund av grodor och fåglar som 
skärfläcka. 

 
Bevattningsdamm Björnstorp 
En intresseanmälan har inkommit gällande en bevattningsdamm och ett första 
fältbesök har genomförts.  

 
Tvåstegsdike L Bjällerup och Höjebromölla 
Undersökningssamråd ska skickas in innan samråd och tillståndsansökan. 
Resonemang fördes om gångstråk och bro. 

 
Utredningar 
Vattendialog Råbydiket har varit svårt att genomföra pga Corona men en 
erosionsriskkartering har slutförts som ska skickas ut till beredningsgruppen. En 
hydrologisk utredning pågår som en del av projektet. Dialogmöten planeras till 
hösten om Covidrestriktioner tillåter och möjligen i en stor lada.  

 
Förbättrad flödesreglering pågår och våtmarker har valts ut där mätningar 
genomförts. Kontakt med markägare har skett och anmälan om vattenverksamhet 
skickas in för två våtmarker till att börja med. En markägare har fallit bort och tittar 
nu på att hitta nya dammar att åtgärda. Utloppskonstruktioner kommer att ändras 
för att förbättra flödesdämpningen.  
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Helena Björn framförde idéer på åtgärder som att skapa multifunktionella stråk i 
landskapet längs vattendrag. Kommunen/vattenrådet kan arrendera eller köpa 
remsor av mark som avsätts för gångstråk, vattenrenande skyddszoner, 
översvämning och pollinering, i förlängningen skulle dessa stråk kunna skyddas som 
naturreservat och då fungera både för rekreation och som ekosystemförsörjare till 
jordbruket. En ytterligare idé var att arbeta mer aktivt med att skapa kolsänkor. 
Arbetet kan inrymmas i åtgärdsprogrammets arbete med att stärka 
ekosystemtjänsterna. Idéerna tas upp för diskussion på nästa möte. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.2  Reparation och underhåll     
  Johan Krook informerade om att arbetet fortlöper och beräknas vara färdigt under 

hösten.  
  

BG/FG/DG beslutar: 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.3  Revidering av avtal    Bilaga 5.3a,b  
  Karl Asp informerade om att Lunds kommunjurist tittat på avtal och förutom 

redaktionella ändringar så föreslogs att under punkt 2 så stryks sista delen av 
mening gällande skada. I bilaga 3 punkt 1a gjordes förtydligande om 
skördeskadeersättning samt förtydligande under 1d.  

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att förslag på nytt avtal med bilaga tillstryks och översänds till styrelsen för 

godkännande, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.4  Bevattningsdammar    Bilaga 5.4a-c 
  Karl Asp informerade om att Lunds kommunjurist har granskat avtal för 

bevattningsdammar och förutom redaktionella ändringar att under punkt 2 så stryks 
sista delen av mening gällande skada samt förtydligande av vilka delar vattenrådet 
har ansvar för att reparera. Markägarrepresentant har tittat på det nya förslaget 
och hade mindre synpunkt på 1g i bilaga 3 gällande lägsta vattennivå att markägare 
har svårt att ta hänsyn till avdunstning en mycket varm sommar. Diskussion fördes 
om tillståndsprövningar, men inga ytterligare ändringar gjordes. Ekologigruppen 
utreder behov av tillståndsprövningar med avseende på dygnsflöde. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att tillstryka riktlinjer och avtal för bevattningsdammar med bilaga och 

översända till styrelsen för godkännande, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 
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5.5  Tilläggsbeställning av konsult     
  Kar Asp informerade om att upphandlade timmar av konsult inte kommer att räcka 

under 2021 för att uppdragen inom åtgärdsprogrammet ska kunna slutföras.  
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen en tilläggsbeställning av konsult för genomförande av 

åtgärdsprogram, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
5.6  Upphandling av konsult (Johan Krook deltog ej)    
  Karl Asp informerade om att sista dag för anbud är 9 september gällande 

konsultuppdrag för Höje å åtgärdsprogram 2022-2024. Efter att samarbetsavtal är 
signerat tas beslut om tilldelning av AU eller styrelse. Av tidsnöd är det inte 
garanterat att det tas upp på beredningsgrupp innan dess.  

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.7  Projekt biokol dräneringsvatten     
  Karl Asp berättade att det inte var möjligt för vattenråd att bidra med medel till 

projektet som med biokol skulle avskilja fosfor från dräneringsvatten, men projektet 
fortgår trots detta. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.8 Projektanställning på kansliet  
  Karl Asp informerade om att de LONA medel som har beviljats kommer används till 

en projektanställning på kansliet. En jobbannons har legat ute under sommaren och 
intervjuer ska bokas framöver. Idéer på arbetsuppgifter till nyanställ lämnas 
löpande. Magnus föreslog att Höjeåstråket Värpinge-Lomma kan utredas. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
- Inga ärenden 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Vattenförvaltning 
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7.1  Recipientkontroll 2022-2024 (Johan Krook deltog ej)   
  Karl Asp föredrog upphandling av samordnad recipientkontroll som är under 

sekretess tills beslut om tilldelning som styrelsen tar. Länsstyrelsen har i efterhand 
informerat om att även sulfat bör analyseras för att få ett referensvärde för fosfor. 

   
BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen att besluta om tilldelning av uppdrag,  
- att kansliet gör en tilläggsbeställning på sulfat, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 

 
8.1  30 år av åtgärder i Höje å avrinningsområde  
  Information om firande av 30 år sedan Höjeåprojektet startade. Det fysiska firandet 

flyttas till 23 nov på Habo Gård med anföranden och lunch. Två filmer är under 
produktion och de i beredningsgruppen som sett dem var positiva. 

 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.2  Kommunikation     

Karl Asp informerade om utförd guidning och inspirationsdag för pedagoger samt 
planerat utåtriktat arbete. Vattenrådet deltar med en aktivitet på Europas första 
Biosfärfestival 11 sept. Vattenrådet håller i en träff med allmänheten i Dalby 20 sept 
som en del av att Lunds kommun flyttar ut till byarna och det kan även göras i andra 
kommuner. Kansliet för skånestafettpinnen från Lunds kommun till Staffanstorp 
som en del av friluftslivets år och passerar en av vattenrådets anlagda våtmarker.  
 
BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.3  Adjungera SGU     
  Styrelsen har gett ordförande fullmakt att adjungera SGU till berednings/flödes-

dagvattengrupp. 
 
 BG/FG/DG beslutar: 

- att erbjuda SGU att delta som adjungerad i framtida möte vid behov, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.4  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.4 
  Information om uppdrag som ännu inte slutförts.  
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

7.    Recipientkontroll  

8. Administration/övrigt 
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8.5  Övrigt 

Olivia Wejfalk har slutat i Staffanstorp och Anna Hansson har fått hennes fasta 
tjänst så Anna fortsätter som representant i vattenrådet. 
 
Adam Bahr har börjat på Landskrona kommun och ersätts av två personer i Lomma. 
När Helena inte kan delta på möten så ersätts hon av Maja Jonholm.  
 
Tesfom Solomon är utbildad hydrogeolog och är praktikant på vattenrådet mellan 
augusti och december och ska utreda hur vattenrådet kan arbeta med grundvatten. 

 
8.6 Sammanträdestider 2021 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2021-09-14 Teams 

  2021-11-23 Habo Gård 

Arbetsutskottet   

09:00 i Lund        2021-08-31 Teams 
 2021-11-09 Teams 

Berednings/flödes/dagvattengrupp   

08:30 på tisdagar i Lund  2021-10-04 Gnejsen 

13:00 på måndagar i Lund 2021-12-07 Gnejsen 

 
Förslag på sammanträdestider 2022 

Styrelsen   

09:00 i Lund (om inte annat anges) 2022-02-15 Diamanten 

  2022-04-26 Diamanten 

  2022-05-24 Årsstämma 

  2022-09-13  

  2022-11-22   

Arbetsutskottet     

09:00 via Teams 2022-02-01 Teams 
 2022-04-05 Teams 

         2022-08-30 Teams 

  2022-11-08 Teams 

Berednings/dagvattengrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2022-01-24 Gnejsen 

13:00 på måndagar i Lund 2022-03-22 Diabasen 

  2022-06-13 Gnejsen 

  2022-08-23 Gnejsen 

  2022-10-03  

 2022-12-06  

 
 

BG/FG/DG beslutar: 
- att föreslå styrelsen förslag på sammanträdestider 2022, samt 
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- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.7 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG/DG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/FG/DG beslutar:   
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 

Justera för 
HÖJE Å VATTENRÅD  
 
Lin Linde    Helena Björn 
Ordförande BG   Ordförande FG/DG 
 
 
 
Karl Asp     Therese Grönvall  
Samordnare   Staffanstorps kommun 


