
 

PROTOKOLL 

 

2021-11-23         
 

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD 

 

 

 

Tid & datum: kl 09:00-11.10, tisdagen den 23 november 2021  
 
Plats: Habo gård, Lomma 
 
Bilagor:  3.1: Höje å åtgärdsprogram- Aktuella åtgärder 
 3.2: Slutredovisningsrapport gällande LOVA medel för underhåll av våtmarker 

3.4a Utkast projektbeskrivning - Förstudie av offgrid solpumpslösningar 
3.4b Utkast projektbeskrivning - Utvärdering av våtmarkers utloppskonstruktioner 

 3.4c Utkast projektbeskrivning - Åtgärder för grundvattenbildning 
5.1: Yttrande över Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne  

 7.1: Budgetuppföljning 
 7.2: Avtal med Lunds kommun gällande anställning av vattenrådssamordnare 
   

 

Närvarande  
Ordinarie: Carl von Friesendorff  Lunds kommun  

Björn Abelson  Lunds kommun   

Lars-Göran Lillvik  Naturvården  

Maria Herneke Walter  Areella näringar    

Henrik Tham   Areella näringar   

Christer Tornéus  Industri/övriga verksamhetsutövare 

Lars-Göran Lillvik  Naturvården 

  

Ersättare Eleni Rezaii   Lunds kommun 

 Lars V Andersson  Lunds kommun 

Fredrik Altin   Lunds kommun 

 Lennart Nilsson  Lomma kommun 

Leif Runeson   Naturvården 

 Anders Olsson   Fiskevården 

Johan Persson  Industri 

Thorsten Olofsson  Dikningsföretagen 

  

Adjungerande: 

 Karl Asp   Vattenrådets kansli 

 Johan Larsson  Vattenrådets kansli 

 Florence Eberhardt  Vattenrådets kansli  

Tesfom Solomon   Praktikant vattenrådets kansli 

Rebecka Nilsson  Ekologigruppen  
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Ärenden:  
1. Upprop förrättas 
 
 Val av justeringsperson  
    

Protokoll från föregående möte 
Protokoll från styrelsemöte 2021-09-14. 

  
 Dagordningen 

  Punkt 7.2 och 7.3 flyttas till först på dagordningen 
 

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

 
2. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2021-09-06 Tilläggsbeställning av ny brunn vid damm på Häckeberga 2:1 
2021-09-08 Förhandsförbindelse gällande utökning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-09 Tilldelningsbeslut gällande utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-09 Beställning av utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3 
2021-09-20 Anmälan om vattenverksamhet gällande flödesreglering i H13, Knästorp  
2021-09-21 KS Staffanstorp beslut att teckna samarbetsavtal för Höje å ÅGP 
2021-09-22 Tilläggsbeställning för dränering vid våtmark på Lilla Bjällerup 6:1 
2021-09-22 Tilläggsbeställning för nytt rör och ytterligare rensning vid underhåll av H69  
2021-09-24 Tilläggsbeställning konsult åtgärdsprogram under 2021 
2021-09-24 Samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027 
2021-09-27 Anmälan om vattenverksamhet gällande flödesreglering H50 
2021-10-05 Beslut från LST om ej betydande miljöpåverkan för Gullåkra 
2021-10-24 Beställning av utläggning av sten på tröskel för svämplan Trolleberg 
2021-10-25 Slutredovisning LOVA anläggning av dammar Lilla Bjällerup 
2021-10-26 Slutredovisning LOVA Underhåll av dammar  
2021-10-26 Beställning av konsultuppdrag för åtgärdsprogram 2022-2024 
 

Recipientkontroll 
2021-09-30 Beställning av konsultuppdrag för recipientkontroll 2022-2024 

 
Vattenförvaltning/övrigt 
2021-10-26 Yttrande över Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
 

Arbetsutskott 
2021-10-05 Extra AU  
2021-11-09 AU 

  
 Styrelsen beslutar: 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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3. Åtgärdsprogram 

 
3.1  Höje å åtgärdsprogram etapp 2   Bilaga 3.1  

Rebecka Nilsson från Ekologigruppen föredrog arbetet med åtgärder. 
 
Flackarp 
Två nya vattenytor är färdigställda och slutbesiktning kvarstår.  
 
Utvidgning av H44 Lunnarp 
Schakt och rensning har påbörjats av tidigare anlagda våtmarken H44 som nu ska 
utökas och resterande entreprenad görs då marken torkat upp. 
 
Bränneröd 
Våtmarken är färdiganlagd men torv har flutit upp mitt i våtmarken. Fågelskådare 
har rapporterat många fåglar vid våtmarken.  
 
Gäddvåtmark Häckebergasjön 
En grund våtmark som ska stå under vatten på vår och försommar för att gynna 
gäddlek har projekterats under året av vattenrådet och planen är att den anläggs 
under 2022 där Länsstyrelsens naturvårdsenhet finansierar hela anläggningen via 
naturvårdsverkets medel och sköter upphandling av entreprenad med ramavtal. 
 
Skoggårds ängar – mosaik av våtmarker, (Henrik Tham lämnade pga angett jäv) 
Skoggårds ängar är en fuktig yta på ca 80 ha väster om Häckebergasjön och där ett 
utkast visades upp för anläggning av mindre våtmarker under 2022. Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet har fått medel från naturvårdsverket och finansierar hela eller 
större delen av anläggningen. Björn Abelson resonerade om nyttor och önskar att 
en slutgiltig ritning ska visas upp på styrelsemöte innan vattenrådet väljer att gå ut 
på upphandling av entreprenad. Leif Runeson hänvisade till sällsynta mossor vid 
skoggårds ängar och återkommer med besked om exakt var. 
 
Bevattningsdamm Björnstorp 
Markägare har anmält intresse för en bevattningsdamm och projektering ska ske 
framöver. 
 
Gullåkra mosse 
Den planerade fördröjningsåtgärden genom att anlägga en vall i den befintliga 
mossen är nu i fasen samrådsredogörelse. Ekologigruppen arbetar med ansökan om 
tillstånd, teknisk beskrivning och MKB som skickas in innan årsskiftet. Länsstyrelsen 
har gett besked om icke betydande miljöpåverkan.  
 
Tvåstegsdike Lilla Bjällerup och Höjebromölla 
Ett undersökningssamråd med Länsstyrelsen har genomförts. Ekologigruppen 
arbetar med samrådsredogörelse och tillståndsansökan. 
 
Vattendialog Råbydiket 
Dialogmöte planeras 30 november med markägare inom Råbydikets 
avrinningsområde och 13 är anmälda. 
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Förbättrad flödesreglering 
Upphandling har gjorts av åtgärder på utloppskonstruktioner och viss rensning av 
fyra dammar. Ytterligare dammar undersöks för att hitta fler möjligheter att göra 
åtgärder.  
 
Nivåreglering Häckebergasjön 
Mätning och utredning av vattennivåer i Häckebergasjön har gjorts för att 
undersöka om nivåer kan regeras, men det finns många utmaningar. Mätningar har 
gett stor nytta för övriga projekt kring Häckebergasjön och för framtiden. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.2  Reparation och underhåll    Bilaga 3.2 

Karl Asp informerade om slutredovisning av LOVA medel för rensning av våtmarker 
samt planer på rensning av ytterligare en våtmark 2022. Den sistnämnda kan leda 
till underskott 2022 på budgetposten reparation och underhåll men anses vara 
viktig att utföra då det är eftersatt. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
3.3  Upphandling av konsult 2022-2024     
  Karl Asp informerade om avslutad upphandling av konsult gällande åtgärdsprogram 

efter beslut från AU på delegation från styrelse. Ekologigruppen kommer att vara 
anlitad konsult 2022-2024 och beställningen är signerad. 

 
Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.4  Ansökningar  om medel     Bilaga 3.4 a,b,c 
  Karl Asp informerade om planerade LOVA och LONA ansökningar:  
  -Förstudie offgrid solpump för näringsämnesreduktion – en teknisk konsult skulle 

utreda möjligheter, hinder och kostnadeffektivitet att använda solen för att driva 
pumpar som på olika sätt kan leda till ökad näringsämnesreduktion som t.ex. att 
pumpa vatten från en våtmark till en naturlig infiltrationsyta som filtrerar näring, 
återcirkulera vatten i våtmarken eller anlägga en bevattningsdamm utan att behöva 
dra elkablar till dammen. Thorsten Olofsson föreslog att även vindenergi kan 
användas och det läggs till i projektbeskrivningen. 

  -Utvärdera utloppskonstruktioner – en neutral våtmarksexpert skulle utvärdera de 
utlopp som används av olika konsulter i Skåne idag och nå en slutsats vilken 
konstruktion som är bäst under givna förutsättningar.  

  -Uppföljning av igenväxning i de dammar som gjorts om för flödesutjämning - De 
dammar som kommer att konstrueras om för att öka fördröjningskapaciteten 
riskerar att växa igen mer och det kommer att följas upp i det planerade projektet. 
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  -Kävlingeåns vattenråd kommer att skicka in en ansökan gällande utredning om 
våtmarker för ökad grundvattenbildning och där kan även Höje ås avrinningsområde 
undersökas efter möjliga åtgärder om vattenrådet delfinansierar med fem procent. 
 
Styrelsen beslutar:   
- att godkänna föredragna ansökningar om finansiering 
- att godkänna delfinansiering av projekt med Kävlingeåns vattenråd för att 

utreda möjliga åtgärder för grundvattenbildning, samt 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
3.5  Förnyat samarbetsavtal        
  Karl Asp informerade om att samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027 

nu är signerat av samtliga medlemskommuner. 
     

Styrelsen beslutar:   
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
4.1  Kontrollerad översvämning     
  Karl Asp informerade om planerat dialogmöte 9 december med markägare om 

kontrollerad översvämning. Diskussion om översvämningar och åtgärder fördes. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
5.1  Samråd hållbar avloppsrening i Skåne   Bilaga 5.1 
  Karl Asp informerade om vattenrådets inskickade yttrande över VA SYDs remiss 

gällande avgränsningssamråd för hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.  
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
  Inga ärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Flödes/Dagvattengruppen 

5.   Vattenförvaltning 

6.    Recipientkontroll  
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7.1 Budgetuppföljning    Bilaga 7.1 

Karl Asp föredrog ekonomiskt utfall som följer budget i stort sett men mindre 
entreprenad för nya våtmarker än planerat och mer projektering. För reparation 
och underhåll blir underskottet mer än budgeterat på grund av dyrare entreprenad 
och mer konsulttid än planerat, men styrelsen har i februari godkänt ett underskott 
för att använda upp beviljade LOVA-medel. 
  

  Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
7.2  Avtal med Lunds kommun gällande anställningar på kansliet  Bilaga 7.2 
  Karl Asp informerade om avtal 2022-2027 mellan vattenråden och tekniska 

nämnden i Lund gällande anställningar på vattenrådens kansli. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att ordförande signerar avtal med tekniska nämnden på Lunds kommun gällande 
anställningar på vattenrådens kansli, samt 

- att lägga övrig information till handlingarna 
 
7.3  Ledamot i Beredningsgrupp och ny samordnare 
  Karl Asp informerade om att Adam Bahr har slutat i Lomma och ersatts av Maja 

Jonholm. Christian Alsterberg slutar 31 december som samordnare på vattenrådens 
kansli och ersätts av Florence Eberhardt som kommer arbeta främst med 
Kävlingeåns vattenråd. Johan Larsson presenterade sig som projektanställd på 
kansliet under 18 månader för att arbeta med främst uppsökande verksamhet. 

 
Styrelsen beslutar: 
- att Maja Jonholm väljs in som ersättare i beredningsgruppen 
- att Florence Eberhardt väljs som ersättare i rollen som kassaförvaltare och 

sekreterare för Höje å vattenråd samt firmatecknare, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna 

 
7.4  Jubileumsfirande för medlemmar    
  Karl Asp redogjorde för jubileumsfirande. 
 
  Styrelsen beslutar: 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
7.5  Övrigt 

- 
 
 
 
 
 

 

7. Administration/övrigt 

Assently: aa79131b28883d0210359317d81ced69382a1ef512f97fb8b7cb008663174a68a07e0f1398d627303234ebefbfb3e617d951da6a23edf0fa65d4a1ad886eb99c



             7 

7.6 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 Diamanten 

  2022-11-22 Diamanten  

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 Gnejsen 

 2022-12-06  

 
 

Styrelsen beslutar: 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
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    Christer Tornéus   Karl Asp 
Ordförande                      VA SYD   Sekreterare 
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