
 

MINNESANTECKNINGAR 
 
2014-01-21 
 

 
Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd  
 

 

 Vattenrådssamordnare:  Jonas Johansson Telefon E-mail 
                 Tekniska förvaltningen 046-35 68 50 Jonas.Johansson@lund.se 
                 Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND  

 
Närvarande: 
Cecilia Backe  Lunds kommun  
Helena Björn  Lomma kommun 
Marie-Louise Folkesson Staffanstorps kommun 
Christel Strömsholm-Trulsson Svedala kommun 
Patrik Nilsson VA-Syd 
Jonas Johansson Höje å vattenråd 
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Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor : 2.1 Lägesrapport H-proj etapp III  
 2.2 Ekonomisk sammanställning Fels mosse 
 2.2 Förslag till hantering av slutförandet av restaureringen av Fels mosse 
 2.3 Budget H-proj II etapp 3  
 3.1 Lägesrapport reparation & underhåll  
 8.1 Preliminärt bokslut 2013 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

  Punkt 5.1 stryks och flyttas till nästa möte 
  Höjeåprojektet fortsättning läggs till under punkt 2 
  
  Minnesanteckningar från föregående möte: 
  Inga synpunkter.  

 
Anmälningar 

Höjeåprojektet  
 2013-11-15 H69 Gullåkra 1:1 - Beställning 
 2013-11-15 H69 Gullåkra 1:1 - Offert 
 2013-11-29 H37 Genarp 8:9 - Besiktningsprotokoll 
 2013-12-03 Trolleberg - Offert Bodeborn reparation bro 
 2013-12-04 Trolleberg - Beställning Bodeborn reparation bro 
 2013-12-12 H11 Bjällerup - Tilläggsbeställning transport rensmassor 
 2013-12-13 Rapport inventering av vandringshinder Höje å 



              

 2013-12-16 Fels mosse - protokoll arbetsmöte 
 2013-12-18 H11 Bjällerup - Besiktningsprotokoll 
 2013-12-19 H36 L:a Bjällerup - Besiktningsprotokoll 
 2013-12-20 H13 Knästorp - Besiktningsprotokoll 
 2014-01-10 Fels mosse - LOVA-slutredovisning 
   
Dagvattengruppen 
 2013-11-27 Beställning dagvattenprojekt Ekologgruppen 
   
Vattenförvaltning 
 2013-12-11 Vattenorganisationernas riksmöte - Vattenmyndighetens beslut om stöd 
Recipientkontroll 
   
Arbetsutskottet 
 2012-11-12 Protokoll AU 
Övrigt  
 
 Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen med tillägg,  
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 

2013-10-07 och lägga dem till handlingarna, samt 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
2. Höjeåprojektet II  
 David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3. 
 
Fels mosse 
Schaktningen av dammarna är klar, dämme, trumma, bro och stängsling är kvar 
att göra. Maskinerna är borttagna från mossen i dagsläget. Gräns mot hästgården i 
väster behöver sättas ut. 
Jonas redogör för förslaget till slutförande av projektet enligt bilaga 2.2 och för 
ekonomin i projektet (bilaga 2.2). 

 
Lomma ängar 
Projektet vilar fortsatt. Finns även med i listan på åtgärdsförslag för 
Dagvattengruppen.  Helena menar att det egentligen endast är arrendatorn som är 
negativ. Diskussion bör börja föras med arrendatorn redan nu även om projektet 
inte kommer att genomföras i etapp 3. Helt klart är att marken måste betas även 
efter eventuell våtmarksanläggning.  
 
Värpinge 13:15 
Projektet rullar på enligt plan. Anmälan till Länsstyrelsen ska skickas in. Har 
framkommit en möjlighet att anlägga en damm till norr om den första dammen. 
Förutsättningarna för detta är goda. Rör sig om en yta på 0,75-1 ha. Relativt god 
jordbruksmark i området, lite låglänt runt diket. Markägaren vill ha 100 000 per 
ha i markersättning vilket kan vara rimligt markersättning. Läget är mycket bra 
för närsaltrening. Planen är att handla upp entreprenör i vinter och gräva i vår. 
 
 
 



              

Nöbbelövs mosse 
Arrendatorn, som har djur på fastigheten vill inte att det anläggs en våtmark då 
hans djur har problem med bl a leverflundra. Djurhållaren har flera arrenden på 
kommunens marker och är en viktig att ha kvar.  Det är därför inte möjligt att gå 
vidare med projektet i dagsläget. 
 
Ladugårdsmarken 
Möte har hållits med arrendatorn. Läget norr om det aktuella läget ska utredas för 
att se om det är möjligt att lägga en våtmark där och genom det kunna minska 
arealen för att få en bättre arondering i det aktuella läget. Ekologgruppen bör få 
klart utredningen snarast, för att komma vidare i projektet.  
 
Flädie 
Helena meddelar att arrendatorn inte är kontaktad. Friluftsfrämjandet är dock 
positivt till projektet. Helena berättar att projektet gått till högsta instans på 
tjänstemannanivå i Lomma kommun. TF i Lomma tycker inte att det ska bli en 
damm på platsen som dock har förändrad markanvändning i ÖP. Helena försöker 
få till en lösning i frågan. David avvaktar med fortsatt arbete tills klart besked 
finns 
 
N:a Ugglarp 1:6 
Länsstyrelsen har beviljat 300 tkr i stöd. Projektet löper på enligt plan.  

 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Miljöinvesteringsstöd är inte beviljat för två av projekteten med en kostnad på 
drygt 400 tkr. Avtal inte påskrivna av alla fastighetsägare vilket dock inte stoppa 
projekten då de inte är beroende av att alla markägare är med. Christel menar att 
man bör undersöka om Fiskevårdsenheten på Länsstyrelsen har några 
fiskevårdsmedel att dela ut.  
 
Vandringshinder 
Målsättningen är att åtgärda två vadringshinder. Vid Kornheddinge kvarn finns en 
befintlig vandringsväg som har eroderat vid intaget och behöver repareras. 
Markägaren är positiv till åtgärden. Det bör kontrolleras med Länsstyrelsen om 
det finns stöd till åtgärden. 

 
Uppföljning    
Mycket av uppföljningen är genomförd. Önskvärt att rapporter om uppföljning är 
klara till stämman i maj. Uppföljning av besöksfrekvens av gångstråket i Habo 
ska göras igen senare i vår vid finare väder. 
Trolleberg – uppföljning ska göras igen under 2014, första uppföljningen 2012 
visade på bra resultat. 

 
LBU-stöd 
En skrivelse togs fram och undertecknas av ordföranden i Höje å, Sege å och 
Kävlingeåns vattenråd och skickades in till ett antal olika myndigheter. 
 
Höjeåprojektet fortsättning 
Processen har stannat av på kommunkontoret i Lund. Cecilia mailar till Pontus 
Gunnarsson för att försöka få fart på processen igen. Möte mellan kommunerna 
bör hållas senast under februari vilket innebär att en inbjudan från Lunds kommun 
brådskar. 



              

 
   
 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att tillstyrka slutförandet av restaureringen av Fels mosse enligt förslagen i 
bilaga 2.2 
- att tillstyrka 100 tkr i markersättning och anläggande av ytterligare en damm i 
Värpinge, 
- att tills vidare avskriva projektet i Nöbbelövs mosse 
- att arbeta vidare med utredningen av alternativen kring Ladugårdsmarken, 
- att lägga övrig information till handlingarna och fortsätta arbetet enligt 
redovisad planering 
 

 
3. Reparation och underhåll   

Åtgärder i tio dammar genomförda under 2013 med undantag för dammarna i 
Knästorp som blivit fördröjda då flisningen av buskar som röjts inte har kunnat 
genomföras p g a utebliven tjäle. 
 
Ekologgruppen jobbar vidare med besiktning av underhållsbehovet i åtta 8 av de 
som skulle inventeras under 2013 samt i 24 ytterligare dammar där 
underhållsbehovet ska inventeras under 2014. Bland de dammar som besiktigades 
under 2013 finns underhållsbehov i ca en tredjedel. Ekologgruppen är inte 
upphandlade för att göra fler sammanställningar av entreprenadhandlingar för 
underhållsarbete.  
 
Strategi inför 2014 
De indragna LBU-stöden gör att det kommer att bli mycket mindre resurser till 
verksamheten under 2014 och 2015.  Ca 500 tkr beräknas dock att finnas i fonden 
för arbetet under 2014. Ekologgruppen gör sin inventering så snart som möjligt 
och därefter förs en diskussion om vilka åtgärder som är akuta att genomföra, och 
beslut tas om vilka åtgärder som ska genomföras under 2014. Utan tvekan 
behöver en hårdare prioritering göras och åtgärder endast göras där det finns ett 
akut åtgärdsbehov. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

4. Dagvattengruppen 
Helena redogör kort för arbetet i dagvattengruppen. Dagvattengruppen har haft 
konstruktivt möte med planerare från Lund och VA-Syd om Råbysjön. 
På fredag 24/1 så är det möte på Länsstyrelsen där HVR ska informera om 
dagvattengruppens arbete. 
Den 27/1 är det möte i Dagvattengruppen. Åke Persson är inbjuden och mötet 
kommer att fokusera på dagvattenkulvertarna vid Knästorp. 
En LOVA-ansökan om planering av åtgärderna i Dynnbäcken är inskickad. 
Marie-Louise redogör kort för det möte med dikningsföretagets ordförande som 
hölls i början av januari. Det bestämdes bl a att någon från dagvattengruppen 
ska komma och informera om planerna kring Dynnbäcken på 
dikningsföretagets årsmöte i februari.  



              

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 

5. Recipientkontroll 
Öresunds vattenvårdsförbund 
Frågan bordläggs till nästa möte då Jonas inte hunnit med att ta fram ett 
beslutsunderlag. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att bordlägga ärendet och lägga övrig information till handlingarna 
 

 
6. Vattenförvaltning  

 Utbildningsdag MKN för vatten 
Den 26 februari ordnar Länsstyrelsen en utbildningsdag om 
miljökvalitetsnormer för vatten. Det är betydelsefullt att Anna och Jonas håller 
sig uppdaterade på området. Jonas anmäler till utbildningen som kostar 750 kr 
per person. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
   

7. Sammanträdestider 2014 
Styrelsen   
09:00 i Lund 2014-02-18  
 2014-05-06  
 2014-05-27 (stämma) 
 2014-09-16  
 2014-11-04  
   
Arbetsutskottet        
09:00 i Lund        2014-02-04  
 2014-04-22  
        2014-09-02  
 2014-10-21  
   
Beredningsgruppen   
08:30 i Lund 2014-04-08  
 2014-08-19  
 2014-10-07  
   
Dagvattengruppen  2014-01-27  
 2014-04-14  
 2014-08-25  
 2014-10-13  
   
 
   



              

8. Övriga frågor 
Bokslut 2013 
Jonas redogör kort för det preliminära bokslutet för 2013 enligt bilaga 8.1. 
 
Ekonomiredovisning och moms 
Kommunkontoret i Lund har i mail garanterat att bokföringen sker i enligt med 
bokföringslagen. Ett möte om momsfrågan hölls i fredags med kansliet, 
kommunkontoret, Helene Öhrström, ordförandena Göran Brinck (ordf 
Kävlingeåns vattenråd) och Carl von Friesendorff samt en momsexpert. 
Möjligen kommer man att vara tvungen att ändra organisationsformen för att 
fortsätt kunna dra av moms på fakturor. Fortsättning följer. 
 
Bevattningsuttag H38 
Markägaren har undrat om det är ok att ta vatten ur damm H38 för bevattning. 
Beredningsgruppen ställer sig tveksam till det. Helena kontrollerar vad 
miljöbalken säger. Avtalet med markägaren säger att: 
 ”8. Markägaren förbinder sig att inte fylla igen dammen eller på annat sätt 
åstadkomma förändringar som inverkar negativt på dammens vattenförsörjning 
eller magasineringskapacitet.” 
Jonas återkopplar till markägaren efter att ha stämt av med Helena. Det är 
möjligt att bevattningsuttag är tillståndspliktigt. 
 
Projekt helhetsperspektiv Höje å 
Jonas informerar om att projektförslaget för Höje å har av Länsstyrelsen bakats 
ihop med två projektförslag från Kävlingeån och med Tullstorpsån till ett 
jätteprojekt för sydvästra Skåne som skickats till HaV. Första besked från HaV 
väntas i februari. 
 
VA-Syd ansvar H25 i Dalby 
Förfrågan från VA-Syd om att ta över ansvaret för damm H25 i Dalby med 
hänvisning till att den mest tar emot dagvatten och att området norr om dammen 
planeras för exploatering. Diskussion kring kompensation, 
markägarförhållanden, Lunds kommun och en privat markägare och lika 
behandling av alla markägare med dammar diskuteras. Jonas bokar ett möte med 
Linda Tenggren på VA-Syd för att diskutera frågan vidare. 
 
Vattenorganisationernas riksmöte 
Jonas informerar om att Vattenmyndigheten beviljat 125 tkr i stöd till 
arrangemanget. Programmet för dag 1 är i det närmaste klart, besked väntas från 
HaV om Björn Risinger kan komma tala (besked kom under eftermiddagen 
2014-01-21 om att BR kan komma/JJ). Program för exkursionerna dag 2 
behöver tas fram. 

  
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


