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 Projektsamordnare:  Jonas Johansson  Telefon                           E-mail 
                   Tekniska förvaltningen    046-35 68 50                   Jonas.Johansson@lund.se 
                   Box 41, 221 00 LUND  

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
 
Minnesanteckningar 2011-10-12 
 
Närvarande 
Ledamöter Cecilia Backe  Lunds kommun, ordf. 
 Helena Björn  Lomma kommun 
 Jonas Johansson Proj. samordnare Höje å vattenråd 
 Christel Strömsholm Trulsson Svedala kommun 
 Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
Adjungerade David Reuterskiöld  Ekologgruppen 
 Maarten Ellmer Proj. medarbetare Höje å vattenråd 
   

 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Datum: 2011-10-12 
 
Bilagor utsända före sammanträdet: Inga bilagor 
 
Bilagor utdelade vid sammanträdet: 

A. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2 
 
 

1.  Dagordningen 
Inga tillägg till dagordningen. 

 
Minnesanteckningar från föregående möte: 
Inga synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar. 

 
 Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen, samt 
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2011-

08-18 och lägga dem till handlingarna. 
 

2.  Anmälningar 
  

• Analysresultat från vattenundersökningarna i Höje å mars – juli 2011 
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• Överenskommelse, 2011-08-29, om kompensationsåtgärder vid restaurering av 
Fels mosse 

• Beställning, 2011-08-23, av entreprenad för anläggning av våtmarker på 
fastigheterna Alberta 1:16 och 2:50 i Staffanstorps kommun 

• Länsstyrelsens beslut, 2011-09-26, om avskrivning av ansökan om medel för 
miljöinvestering för anläggning av våtmark på fastigheten Alberta 1:16 i 
Staffanstorps kommun – ansökan handläggs som gemensamt ärende med Alberta 
2:50 

• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-27, om startbesked angående 
miljöersättning för skötsel av våtmark och miljöinvestering för anläggning av 
våtmarker på fastigheterna Alberta 1:16 och 2:50 i Staffanstorps kommun 

• Förhandsförbindelse, 2011-08-25, om anläggande av damm/våtmark på 
fastigheten Södra Ugglarp 1:1 samt Björnstorp 1:1 i Lunds kommun 

• Beställning, 2011-08-18, av entreprenad för utförande av fiskevårdsåtgärder i 
Gödelövsbäcken och Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och 
Björnstorp 1:1 i Lunds kommun 

• Ansökan, 2011-08-26, om medel för miljöinvestering för fiskevårdande åtgärder i 
Gödelövsbäcken på fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun  

• Länsstyrelsens beslut, 2011-09-02, angående anmälan om vattenverksamhet för 
anläggandet av lek- och uppväxtområden för öring i Gödelövsbäcken på 
fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun 

• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-21, om startbesked angående 
miljöinvesteringar för anläggandet av lek- och uppväxtområden för öring i 
Gödelövsbäcken på fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun 

• Ansökan, 2011-08-26, om medel för miljöinvestering för fiskevårdande åtgärder i 
Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds 
kommun  

• Länsstyrelsens beslut, 2011-09-01, angående anmälan om vattenverksamhet samt 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggandet av lek- och 
uppväxtområden för öring i Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och 
Björnstorp 1:1 i Lunds kommun 

• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-23, om startbesked angående 
miljöinvesteringar för fiskevårdande åtgärder i Björnstorpsbäcken på 
fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds kommun  

• Ansökan, 2011-09-16, om förlängd utförandetid för fiskevårdsåtgärder i 
Gödelövsbäcken och Björnstorpsbäcken i Lunds kommun 

• Beställning, 2011-08-18, av entreprenad för utförande av fiskevårdsåtgärder i 
Önnerupsbäcken och Flädiebäcken på fastigheterna Flädie 2:1, Fjelie 19:3, samt 
Fjelie 3:2, Fjelie 3:27, Fjelie 10:21 och Önnerup 31:1 i Lunds kommun 

• Minnesanteckningar, 2011-08-29, från stormöte om restaurering av Fels mosse 
• Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av 

fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelie 19:3 i Lomma kommun, Önnerupsbäcken 
övre 

• Minnesanteckningar, 2011-08-31, från möte om broar vid Trolleberg 
• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-26, om startbesked angående 

miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelie 19:3 i 
Lomma kommun, Önnerupsbäcken övre 

• Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av 
fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelie 3:2 m.fl., Önnerupsbäcken nedre  

• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-23, om startbesked angående 
miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelie 3:2 
m.fl., Önnerupsbäcken nedre  

• Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av 
fiskevårdsåtgärder på fastigheten Flädie 2:1 i Lomma kommun, Flädiebäcken 
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• Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-26, om startbesked angående 
miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Flädie 2:1 i 
Lomma kommun, Flädiebäcken 

• Äskande, 2011-09-23, till resp. kommun om medel för Höjeåprojektet 2012-2014 
• Rekvisition, 2011-08-26, av medel från Vattenmyndigheten samt ansökan om 

medel för 2011 
• Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2011-09-13, beslut om utbetalning av 

återstående bidrag 2010, utbetalning av bidrag 2011 och förlängning av avtal 
• Äskande, 2011-09-23, till resp. kommun om medel för skötsel och 

underhåll av dammar anlagda inom Höjeåprojektet 
• Avtal, 2011-06-23, avseende två tjänster som projektsamordnare och 

projektmedarbetare inom Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och 
Tekniska nämnden, Lunds kommun    

 
 Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga anmälningarna till handlingarna 
 

3. Höjeåprojektet II etapp 2 
Lägesrapport 
David Reuterskiöld redogör för läget i pågående projekt enligt utdelad lägesrapport.  
Bottenrestaurering:Entreprenader med bottenrestaurering börjar bli färdiga. I 
Önnerupsbäcken har slänterna fasats av och klätts med grovt kross-material vilket 
blivit mycket bra enligt Håkan Björklund. I Gödelövsbäcken vill markägaren ha ett 
avtal med kommunen där det tydliggörs att förutsättningarna att underhålla diket inte 
påverkas av restaureringsåtgärderna. Jonas tar upp frågan om avtal med Carl von 
Friesendorff och anmäler avtalet till styrelsen.  
Vandringshinder: Eliminering av vandringhinder i Björnstorpsbäcken är klart. 
Plantering: Plateringar längs med Gödelövsbäcken, Björnstorpsbäcken och 
Önnerupsbäcken är upphandlade och genomförs senare i höst. 
Våtmarker/dammar: Grannen till Lunnarp har lämnat in ytterligare ett yttrande, David 
skriver ett svar. Alberta och Södra Ugglarp kommer att anläggas i höst om vädret 
tillåter. Vid dämmet Gödelöv är anläggningen klar. 
I Fels mosse fortsätter David arbetet med att få alla markägares underskrifter på 
avtalet. Det finns en option på att förlänga arbete inom etappen med ett år eftersom 
upphandlingen drog ut på tiden. Optionen avses att användas för att genomföra 
miljöprövningen av Fels mosse fram till beslut i miljödomstolen. Arbete med 
markinlösen pågår från Lunds kommuns sida. 
Gångstråk: Gångstråket vid Esarp är på gång. Byalaget och markägare är positiva. 
Två gångbroar behövs för att knyta ihop stråket. Längst nedströms på sträckan 
behöver en bro repareras och mitt på sträckan behövs en ny gångbro. Mitt på sträckan 
finns betongfundament kvar efter en tidigare bro. Förslaget är att ge markägaren ett 
bidrag för att uppföra en ny bro och ta ansvar för skötsel och underhåll. Längs i öster 
på sträckan finns en hage där det tidigare varit bete. Arrendatorn har dock dragit sig 
ur och projektet kan bidra till fortsatt bete genom att reparera stängslet och på så sätt 
gära det lättare att få dit en ny arrendator. Förslaget är att gå ut till ett mindre antal 
entreprenörer och göra en direktupphandling för åtgärderna inom området som totalt 
beräknas uppgå till ca 140 000 kr. Markersättning beräknas uppgå till ca 25 000 kr. 
 
Åtgärder som eventuellt inte blir klara i år 
Det är bara våtmarksprojketen i Alberta och Södra Ugglarp som riskerar att inte bli 
färdiga i år. En avstämning görs i november för att reda ut om det behöver göras 
några justeringar i budgeten för 2012 för att genomföra dessa projekt inom etapp II. 
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Beredningsgruppen mening är att inga nya åtgärder påbörjas under resten av året utan 
allt fokus läggs på att få klart de åtgärder som har påbörjats. 
Diskussion kring slutrapport för etappen, JJ kontrollerar att slutrapport ingår i 
konsultens uppdrag (det ingår i uppdraget). 
 

Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen  till handlingarna 

 
 

4. Höjeåprojektet II etapp 3  
Skötsel och underhåll i anlagda dammar 
Anna försöker få till ett möte om skötsel och underhåll med Ekologggruppen och 
någon representant för dikningsföretagen. Förhoppningsvis blir det av inom den 
närmaste månaden. 
Upphandling av konsult 
Anbud för nästa etapp ska vara inne 6e november. Den 8e november ska det finnas ett 
förslag till konsult för styrelsemötet att ta ställning till. Det har inte kommit in några 
frågor på förfrågningsunderlaget så här långt. 
 

Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
5. Höjeå vattenråd  

Vattenplan 
Jonas har i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett utkast till ansökan om LOVA 
medel för framtagandet av en vattenplan. Helena föreslår att planen får arbetsnamnet 
Vattenöversiktsplan. Jonas har pratat med vattenvårdsdirektören i Södra Östersjöns 
vattendistrikt som tycker att ”vanliga” vattenplaner har gjorts tidigare om än kanske 
inte i ett vattenråds regi men att det vore intressant att se om man se vilken juridisk 
status en vattenplan på avrinningsområdesnivå skulle kunna få. Efter diskussion blir 
slutsatsen att försöka jobba med VÖP som en tvåstegraket. I första skedet söker vi 
LOVA medel för att ta fram allt bakgrundsmaterial som finns, eventuellt i samarbete 
med Länsstyrelsen. Andra delen av projektet blir att se hur man kan ”höja VÖPn 
status som en del av ÖP”. Till andra delen av projektet får vi söka nya pengar från t ex 
VM eller HaV. 
 
Ansökan miljöanpassad dikesrensning 
Anna har pratat med Emil Sällvik och han är väldigt intresserad av att vi lämnar in en 
ny LOVA ansökan om miljöanpassad rensning. Frågan är enligt Sällvik förankrad i 
dikningsföretaget. 
 
Dagvatten 
Helena redogör för turerna kring dagvattengruppens arbete, Ekologgruppen utredning 
om gruppens förhållande till vattenrådet mm. Lunds kommun vill avvakta med 
dagvattenfrågan och Staffanstorps kommun vill inte ha organisationen såsom föreslås 
i utredningen.  
Oavsett hur det går med dagvattengruppen har sekretariatet i uppdrag att ta fram ett 
förslag på reviderat samarbetsavtal där vattenrådet även ges möjlighet att arbeta med 
dagvattenfrågor.  

 
Beredningsgruppen beslutar 
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- Att fortsätta arbetet enligt redovisade förslag och diskussion 
- Samt att lägga övrig information till handlingarna 

 
 
 

6. Sammanträdestider 2011 
 
Styrelsen för Höje å vattenråd 
  8/11 kl. 14.00 Lund 
 
Förslag till sammanträdestider 2012 
 
Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
  24/1 kl. 08.30 
  10/4 kl. 08.30 
  21/8 kl. 08.30 
  9/10 kl. 08.30 
Presidieberedning  
 
Styrelsen för Höje å vattenråd 
  28/2 kl. 14.00 Lund 
  8/5 kl. 14.00 Lund 
  11/9 kl. 14.00 Lund 
  6/11 kl. 14.00 Lund 
 
Stämma 
                                   29/5   kl. 09.00 

 
 

6. Övriga frågor  
HB påpekar att alla handlingar, kallelser inklusive bilagor, till styrelsemöten och 
stämma även måste skickas till tjänstemännen i beredningsgruppen. 
 
 
 
 
 

Lund som ovan 
 
 
 

Cecilia Backe      Jonas Johansson  
Ordförande beredningsgruppen  Projektsamordnare 

       


