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            Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND  

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd 
 
Minnesanteckningar 2012-01-24 
 
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 
 Johan Krook Ekologgruppen 
   

 
Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor utsända före sammanträdet: Inga bilagor 
 
Bilagor utdelade vid sammanträdet: Inga bilagor 
 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

 Inga tillägg till dagordningen 
  
 Minnesanteckningar från föregående möte: 

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte 
 
 Beredningsgruppen beslutar 

•••• att godkänna dagordningen, samt 
•••• att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens 

sammanträde 2011-10-12 och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 



              

2. Anmälningar 
2011-11-03 Beslut från TN, Staffanstorps kmn angående om medel till 

Höjeåprojektet 2012-2014 

2011-11-03 Beslut från TN, Staffanstorps kmn angående om medel till skötselfonden 

2011-11-07 Tilläggsbeställning Önnerupsbäcken plantering, plantor och rörarbeten 

2011-11-14 Asökan om LOVA bidrag till miljövänlig rensning 
2011-11-18 Samråd om vattenverksamhet i Höje å, Lomma kmn 

2011-11-22 Besiktning av fiskevårdsåtgärder i Önnerups- och Flädiebäcken 
2011-11-23 Beslut från KS, Lomma kmn angående om medel till Höjeåprojektet 

2012-2014 
2011-11-23 Beslut från KS, Lomma kmn angående om medel till skötselfonden 
2011-11-23 Beslut från KS, Lomma kmn angående om medel till Vattenplan för Höje 

å aro 
2011-11-25 Remissvar Miljöövervakning enligt vattendirektivet 
2011-11-29 Ansökan om bidrag ur Havs- och vattenmiljöanslaget till Vattenplan för 

Höje å aro 

2011-11-29 Ansökan om LOVA-bidrag till Vattenplan för Höje å aro 
2011-11-30 Musselinventering i några skånska vattendrag 2006, rapport från 

Länsstyrelsen 
2011-12-06 Yttrande om vattenverksamhet i Höje å, Lomma kmn 
2011-12-06 Beslut från TN, Staffanstorps kmn angående om medel till Vattenplan 

för Höje å aro 

2011-12-08 Offert - fältkontroll, åtgförslag och möjligheter till miljöinvesteringsstöd 
från Ekologgruppen 

2011-12-13 Tilläggsbeställning till Höjeåprojektet II etapp två angående arbete med 
reparation och underhåll i anlagda dammar 

2011-12-16 Avtal om tillgänglighetsförbättrande åtgärder på fast Alberta 2:21 
2011-12-21 Kommentarer till resultaten från vattenundersökningar i Höje å aug-nov 
2011-12-22 Begäran om förlängd genomförandetid för restaurering av damm på 

Fjelie 19:3 
2012-01-01 Offertförfrågan anläggning av stängsel vid Esarp 

2012-01-05 
Beslut från Länsstyrelsen om utbetalning av miljöinvestering för 
Bjällerup 14:1 

2012-01-11 Svar från Svedala kmn angående medel till vattenplan 
2012-01-11 Avtal om stängsling, betesdrift och tillgänglighet på fast Alberta 2:50 
2012-01-11 Avtal om stängsling, betesdrift och tillgänglighet på fast Esarp 1:3 
2012-01-11 Avtal om tillgänglighetsförbättrande åtgärder på fast Alberta 2:50 

2012-01-11 Avtal om tillgänglighetsförbättrande åtgärder på fast Alberta 2:26 

2012-01-13 Komplettering LOVA-ansökan vattenplan 

2012-01-18 
Avtal om stängsling, betesdrift och tillgänglighet på fastigheten Alberta 
5:13 

2012-01-20 
Besiktningsprotokoll rensning av damm och reparation av dämme 
Gödelöv 

2012-01-20 Besiktning av fiskevårdsåtgärder i Gödelövs- och Björnstorpsbäcken 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
 - att lägga anmälningarna till handlingarna 

 



              

3. Höjeåprojektet II etappp två 
Lägesrapport för kvarvarande projekt 
David Reuterskiöld och Johan Krook redogjorde för kvarvarnade projekt inom 
etapp två. 
 
Fels mosse 
Alla markägare utom en har skrivit på överenskommelsen om restaureringen. Då 
denna markägare inte bedöms lida någon skada av restaureringen bedöms detta 
inte vara något problem. Det kan t o m vara så att denne markägare tjänar på 
restaureringen då framtida kostnader för underhåll av diket försvinner. 
Tilläggsarbetet med miljödomen är beställt och ansökan håller på att tas fram och 
beräknas kunna skickas in i mars. Underlag till tidigt samråd kommer att skickas 
in till Länsstyrelsen nu i veckan. Bedömningen är fortfarande att själva 
entreprenaden kan genomföras 2013.  
 
Alberta 
Grävningen av dammarna är klara. Utplaning av vissa blöta schaktmassor kommer 
att ske till våren efter samråd med entreprenör och markägare. 
 
S Ugglarp 
Entreprenaden är klar och ska besiktigas. 
 
Gödelöv 
Upprensningen och reparationen av kvarndämmet är klar. 
 
Lunnarp 
Inget nytt i har hänt, vi väntar på besked från Miljödomstolen angående grannens 
överklagande. 
 
Borgeby och Lomma ängar 
Oförändrat läge. 
 
Esarp 
Gångstråket vid Esarp beräknas bli 2,7 km långt. Att betet har övergivits på 
ängarna längs ån är anledningen till att frågan om stängsling har aktualiserats. Går 
det att ordna bete på ängarna kan restaurering av ca 10 ha fuktäng räknas in i 
resultaten för projektet.  
David påtalar att det var rivningen av gammalt stängsel samt röjning av buskar och 
en utökad längd på ca 400 m som var huvudorsaken till att kostanden för stängslet 
blev högre än den första bedömningen. Användning av el från ett av kommunens 
pumphus gör att kostanden kan minska med ca 10 000 kr. 
 
Allmän diskussion fördes kring kostnadsberäkning och offerter som blir dyrare än 
beräknat. Johan påtalar att inget fel har begåtts i denna kostnadsberäkning, t ex är 
det ingen del av entreprenaden som har glömts bort, och att det är omöjligt att veta 
exakt vilka anbud man kommer att få in. Beredningsgruppen menar att det i 
framtiden är viktigt att försöka ge ett större spann i bedömning av förväntade 
kostnader och i stället fokusera på kostnadseffektiva projekt. Detta behöver tydligt 
anges i protokollen från styrelsens möten. 
 
David kollar med Länsstyrelsen om det går att få någon form av 
miljöinvesteringsstöd för restaureringen av fuktängarna. 



              

 
Marie-Louise kollar om det behövs strandskyddsdispens för åtgärderna från 
Staffanstorps kommun. 
 
Övriga åtgärder 
Övriga påbörjade arbeten med eliminering av vandringshinder, plantering och 
bottenrestaurering/fiskevårdsåtgärderna är alla klara. Särskilt lyckade är åtgärderna 
i Önnerupsbäcken där många berörda uttryckt sitt gillande. 
 
Slutrapport 
Ekologgruppen ska ta fram en kortfattad slutrapport för etappen till stämman i 
maj. Viktigt att i rapporten tydligt beskriva varför vissa av målen i etappen inte har 
uppnåtts. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

4. Höjeåprojektet II etapp tre 
Ekologgruppen ska presentera en enkel arbetsplan på styrelsemötet i februari. Man 
avser att nu under vintern och våren arbeta med att leta nya objekt. Det sker genom 
förnyad kontakt med markägare man haft kontakt med tidigare, samt brett utskick 
till många markägare. I det senare behöver man hjälp från kommunerna med 
kartskikt över fastighetsregister. Representanter från respektive kommun hjälper 
EG med det. 
 
Det påpekas också att man numera kan leta objekt även uppströms Genarp då det 
är ok att anlägga dammar och våtmarker med fokus på biologisk mångfald. 
 
En hemsida för vattenrådet och Höjeåprojektet är väldigt viktigt att få igång. Jonas 
och Ekologgruppen pratar om det. 
 
EG utför numera även Greppa näringen rådgivning och hoppas att man kan få 
synergieffekter där tillsammans med den uppsökande verksamheten inom 
projektet. EG har fått landsbygdspengar för utbildning kring våtmarksbygge mm 
och vill gärna samarbeta genom HVR. Johan skickar ut mer information om det. 
 
Uppföljning av biologi i dammar beräknas att göras under 2013. Uppföljning av 
biologi i ån vid Trolleberg kommer att göras under 2012 och 2014. 
Besöksfrekvens ska också undersökas. En räknare finns på plats vid Källby, Peter 
Johnsen har mer information om den. 
 
Förslag på preliminär tidsplan och budget redovisas för styrelsen 28/2 

   
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

 
5. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar  



              

Inom etapp två har en tilläggsbeställning gjorts av Ekologgruppen för att ta fram 
åtgärdsförslag och arbetsbeskrivningar för 13 st dammar. Detta arbete pågår. 
 
Inom etapp tre ingår arbetet med reparation och underhåll i grunduppdraget. EG 
har gjort ett schema för när de olika dammarna ska besökas och sammantaget i 
etappen beräknas åtgärder vara nödvändiga i ca10 st dammar. 
EG har även förslag på åtgärder för optimering av dammarna:  

• Bättre magasineringsförmåga 
• Bättre genomströmning 
• Tömningsanordning 
• Kalkfilter i utlopp 
• Staket för bete och häckningsöar 
• Inplantering av växter och djur 

EG kommer även att titta på dessa aspekter när man besöker dammarna i fält. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad 
planering 

 
 

6. Recipientkontroll 
Kävlingeåns Vattenvårdsförbund har lämnat Öresunds vattenvårdsförbund p g a att 
man anser att de administrativa kostnaderna är orimligt höga. Beredningsgruppen 
menar att Höje å vattenråd också ska agera i frågan och göra en skrivelse till 
Öresunds vattenvårdsförbund.  
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att Jonas tar upp frågan med presidiet på nästa möte 
 

 
 

7. Höje å vattenråd - vattenförvaltning 
 
Allmän information 
Jonas informerar om att upphandlingen av Kävlingeåns Vattenvårdsprogram har 
avgjorts av Förvaltningsdomstolen och att domstolen gav vattenrådet rätt. 
Vattenrådet hade förkastat ett av de två inkomna anbuden såsom varandes 
onormalt lågt. 
Jonas har tagit fram en komplettering till LOVA-ansökan om vattenplanen 
gällande hur många kilo N och P som planens åtgärder kommer att kunna reducera 
(skickas ut till beredningsgruppen). 
Jonas visar mycket kort på bokslutet för vattenrådet. Det ser bra ut när det gäller 
ekonomin för alla verksamheter. Möjligen finns det lite för lite medel till 
reparation och underhåll om det skulle uppstå omfattande renoveringsbehov 
framöver. 
 
Öka antalet medlemmar i vattenrådet (styrelseuppdrag) 
Ekologgruppen har fått medel från Länsstyrelsen för att hålla våtmarkskurser om 
anläggning, funktion och fosforreduktion. Beredningsgruppen funderar kring om 
man kan samordna dessa kurser med arbetet med att försöka få fler medlemmar till 
vattenrådet. En vidare fundering kan vara att kombinera en kurs med stämmans 
temadag. Jonas och Ekologgruppen funderar vidare på detta. 



              

 
Vattenrådets roll som remissinstans (styrelseuppdrag om att ta fram en skrivelse 
om detta) 
Vattenrådet har under hösten svarat på två remisser. En angående 
vattenverksamhet i ån i Lomma och en angående miljöövervakning enligt 
vattendirektivet. Uppdraget är att göra en skrivelse till olika aktörer (Trafikverket, 
Lst, SBK i kommunerna m fl) och tydliggöra att vattenrådet vill vara remissinstans 
i alla typer av frågor som berör vatten. Sege å har tagit fram en sådan skrivelse. 
Christel skickar skrivelsen till Jonas som anpassar den till Höje å och skickar ut till 
aktuella aktörer. 
 
Temadagar 2012 
Förslag på temadag för våren är att försöka kombinera Ekologgruppens kurs om 
våtmarkers funktioner med stämmans temadag. Jonas och Ekologgruppen tittar på 
möjligheterna för det. 
Till hösten är förslaget att ordna en temadag om dikning och den lagstiftning som 
ligger bakom. Sege å har haft en sådan, mycket lyckad, temadag och upplägget 
kan vara ungefär det samma även för Höje å. Jonas funderar på det med lite stöd 
från Christel. 
Helena tar upp att ett tema skulle kunna vara en historisk tillbakablick på Höje å. 
Bilder och material finns bl a i Lomma och i Esarp. Frågan är för stor att ta tag för 
sekretariatet men skulle kunna vara en bra uppgift för en praktikant. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt de 
förslag som diskuterats fram 

 
 

   
8. Sammanträdestider 2012 

 
Beredningsgruppen   

  10/4 kl. 08.30 Lund 
  21/8 kl. 08.30 Lund 
  9/10 kl. 08.30 Lund 
 

Styrelsen   
  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   
 

 
9. Övriga frågor 
 
Dagvattengruppen 
Helena redogör för senaste mötet med politikerna i dagvattengruppen för Höje å. 
Det bestämdes att gruppen ska fortsätta som hittills tillsvidare. Det bestämdes 
också att det ska tas fram ett samarbetsavtal och att samordning ska ske med Höje 
å vattenråd vilket föranleder att dagvatten blir en stående punkt på dagordningen 



              

för vattenrådets möten. På mötet framförde Helena även att det är viktigt att Lunds 
representations utökas med en representant för plansidan, och att VA-syd är 
representerat av samma person både i vattenrådet och i dagvattengruppen.  
Vattenrådet fortsätter att föra fram åsikten att dagvattengruppen borde ingå under 
vattenrådet i de sammanhang där det är möjligt för att på sikt möjligen nå dit. 
 
Utdebitering av avgifter till vattenrådet 
Helena påtalar att det idag skickas ut flera äskanden till kommunerna om medel till 
vattenrådet och att det vore smart att samla alla äskanden en skrivelse. Det är 
förvirrande för kommunerna då det kommer skrivelser om Höjeåprojektet, 
vattenförvaltning, skötsel och underhåll samt recipientkontroll då signalordet är 
”Höje å”. Beredningsgruppen tycker det är en bra ide och Jonas tittar på 
möjligheter att göra en skrivelse för alla äskanden. 

 
 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt de 
förslag som diskuterats fram 

 
 
 
 
 

Jonas Johansson  
 Projektsamordnare 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


