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Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor : 2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3  
 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3 
 3.1 Reparation & underhåll: Lägesrapport  
 7.1a & b Arbetsplan och budget 2015 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

Geraldine och Vibeke ges möjlighet att framföra sina ärenden innan övriga 
punkter på dagordningen. I övrigt inga synpunkter på dagordnignen. 

  
  Minnesanteckningar från föregående möte: 
  Inga synpunkter.  

 
Anmälningar 
 

Höjeåprojektet  
 2014-01-20 Fels mosse - Lst beslut slutredovisning LOVA 
 2014-01-23 Lilleby fiskevård - Lst beslut vattenverksamhet 
 2014-01-23 Vindfälle fiskevård - Lst beslut vattenverksamhet 
 2014-02-07 Fels mosse - Tilläggsbeställning konsultuppdrag 
 2014-02-18 Värpinge 13:15 - Anbudsunderlag 
 2014-02-20 Fels mosse Ansökan lantmäteriförrättning 
 2014-02-20 Vindfälle fiskevård - Ansökan fiskevårdsmedel 



              

 2014-03-04 Flädie 23:4 - Anmälan vattenverksamhet 
 2014-03-18 Fels  mosse - Lst beslut kontrollprogram 
 2014-03-19 Värpinge 13:15 - Anbudsförrättning 
 2014-03-30 N:a Ugglarp - Förhandsförbindelse 
 2014-03-30 Värpinge 13:15 - Förhandsförbindelse 
 2014-03-30 Fels mosse - Tilläggsbeställning entreprenad 
 2014-03-30 Värpinge 13:15 - Beställning entreprenad 
   
Dagvattengruppen 
 2014-03-20 Dynnbäcken - LOVA- ändring av ansökan 
 2014-03-25 L:a Råby - Anmälan vattenverksamhet 
   
Recipientkontroll 
   
Vattenförvaltning 
 2014-03-25 Vattenmyndigheten - Redovisning 2013 ansökan 2014 
Arbetsutskottet 
 2014-02-04 Protokoll AU 
Övrigt  
 2014-02-13 Ombud årsstämma skrivelse till kommunerna 
 2014-02-13 Ombud årsstämma skrivelse till VA-SYD 
  
 Beredningsgruppen beslutar 

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

2014-01-21 och lägga dem till handlingarna, samt 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
Geraldine berättar att hon har börjat jobba för Staffanstorps kommun med en 
VA-plan. Hon tar gärna emot synpunkter på upplägget. Arbetet är inte helt 
tidssatt ännu. Eventuellt nya underlag som tas fram inom ramen för arbetet kan 
läggas till VSPU.   

 
Vibeke redogör för hur Länsstyrelsen har jobbat med det nya förslaget till 
åtgärdsprogram. En ny statusklassning har gjorts, bl a har statusen i Höje å 
huvudfåra höjts från dålig till otillfredställande. Det är klassningen av fisk som 
har gjort att statusen höjts. Påväxtalger bedöms ha måttlig status medan närsalter 
fortfarande har dålig status i Höje å. Det går dock på rätt håll och trenden visar 
på minskande halter. 
I det nya åtgärdsprogrammet kommer åtgärder att föreslås på vattenförekomst-
nivå vilket inte har gjorts tidigare. Materialet kommer att läggas ut i VISS och 
Länsstyrelsen tar emot eventuella synpunkter redan nu medan det formella 
samrådet påbörjas sent i höst. Förslagen till åtgärder på avrinningsområdesnivå 
kommer dock inte att beslutas utan endast ligga som förslag i VISS. Tanken är 
även att alla åtgärder som är gjorda inom olika områden ska finns i viss. Om en 
åtgärd saknas kan man komma med förslag på att lägga till den i VISS. 
Det nya åtgärdsprogrammet ska definiera vem som är ansvarig för vilka 
åtgärder, visa på vad som behöver uppnås och beskriva hur det kan ske. 



              

Vattenmyndigheten kommer även denna gång att föreslå styrmedel, t ex ge 
uppdrag till Jordbruksverket. 

 
 
 

2. Höjeåprojektet II    Bilaga 2.1 & 2.2 
 David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3. Jonas redogör för 
budgeten för avslutningen av etapp 3. 
 
Fels mosse 
Besiktning av entreprenad nu på fredag. Nina Bohman är med på besiktningen 
Stängselupphandling ligger ute för anbud. Möte i fält angående 
kontrollprogrammet hålls 28/4. David ställer samman skötselstödsansökan och 
skickar den till Cecilia. 

 
Värpinge 13:15 
JKN entreprenad hade det lägsta anbudet. Arbetsmöte hålls på torsdag. Beslut från 
Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan väntas. Länsstyrelsen har uttryckt 
önskemål om att utloppen från dammarna ska vara passerbara för fisk och andra 
vattenlevande organismer. Det är dyrare att anlägga passerbara dämmen, 
uppskattningsvis 20-30 tkr. 

 
Ladugårdsmarken 
Möte har hållits med arrendatorn. Möjligheten att istället anlägga våtmarken på 
fastigheten norr om det aktuella läget behöver utredas. Ekologgruppen bör få klart 
utredningen snarast för att komma vidare med projektet.  
 
Flädie 
Projektet rullar på i stort sett enligt plan. Skörden av betorna kommer att förskjuta 
anläggningen i tiden så att våtmarken tidigast kan anläggas fr o m 15/10. 
Arrendatorn ska skriva avtal med Lomma kommun.  Helena lämnar besked om 
när avtalet är underskrivet och då går det att projektera färdigt och skicka ut 
anbudsförfrågan. 
 
N:a Ugglarp 1:6 
Entreprenaden ligger ute för upphandling och våtmarken planeras att anläggas 
under sommaren. Beslut från Länsstyrelsen beträffande anmälningsärendet har 
ännu inte kommit. 

 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Åtgärderna måste ske i sommar eller under tidig höst, efter 15/9 är det inte tillåtet 
med denna typ av åtgärder i vatten. Anbudsunderlag för åtgärderna i Höje å läggs 
ut för anbud inom ett par veckor. Länsstyrelsen bidrar med viss delfinansiering till 
åtgärderna i Önnerupsbäcken i form av fiskevårdsmedel. Jonas och Håkan 
Björklund har varit på möte med dikningsföretaget om åtgärderna i Höje å. 
 
Vandringshinder 
Målsättningen är att åtgärda två vadringshinder. Vid Kornheddinge kvarn finns en 
befintlig vandringsväg som har eroderat vid intaget och som behöver repareras. 
Markägaren är positiv till åtgärden som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen 
med Länsstyrelsen som huvudman och med Håkan Björklund som projektledare. 

 



              

Förbättringsåtgärder 
Fyra huvudtyper av förbättringsåtgärder är identifierade. Det handlar om att 
förbättra magasinering och flödesfördröjning genom att sänka vattenytan 15-20 
cm. Åtgärden leder till högre magasineringskapacitet men kan också medföra 
ökad igenväxning. Det finns ett par djupare dammar där åtgärden är möjlig. Bete 
och stängsling är en annan förbättringsåtgärd som mycket handlar om förankring 
hos markägaren och att det finns en djurhållare som vill låta beta området. 
Olika typer av häckningsöar i dammar och våtmarker skulle ge ett mervärde till 
dammarnas naturvärde.  David sammanställer förslag på förbättringsåtgärder och 
skickar förslag till Jonas innan sommaren 

 
Uppföljning    
Mycket av uppföljningen är genomförd. Rapporterna om uppföljningen behöver 
vara klara till stämman i maj.  

 
Höjeåprojektet fortsättning 
På fredag kommer det att hållas ett möte med representanter för 
kommunledningarna i Lund i frågan om ett nytt samarbetsavtal. Cecilia och Jonas 
kommer att vara med på mötet. På mötet vill vi få uppdraget att till i början av 
hösten ta fram ett målsättningsdokument som ska kopplas till samarbetsavtalet. 
   

  Beredningsgruppen beslutar 
- att avstyrka förslaget med passerbara dämmen i Värpinge 13:15, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna och fortsätta arbetet enligt 
redovisad planering och budget 

 
3. Reparation och underhåll   

Av den omgång åtgärder som handlades upp i höstas alla är nu färdiga. Tre 
dammar som inte har besiktigats återstår att kontrollera. Underhållsbehov är 
identifierade men stöd till åtgärder kan inte sökas för tillfället. Det finns dock 
akuta åtgärder som behöver genomföras. Det handlar t ex om H14 där allt vatten 
går in i dammen vilket medför att ca 500 m dike torrläggs. Sediment behöver tas 
bort nedanför inloppsröret.  Åtgärden beräknas inte kosta så mycket.  
Vid H50 Östra Kannik är utloppet underminerat och mycket vatten rinner under 
dämmets betongsula. Förslaget är att ta dit JKN-entreprenad för ett 
kostnadsförslag i samband med att de genomför entreprenaden vid Värpinge. 
Den nordligaste dammen i Nöbbelövs mosse har slammat igen på damm-sidan 
av inloppet vilket medför att det kommer inte in något vatten. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

4. Dagvattengruppen 
Helena ger en lägesrapport. Vid senaste mötet frågades Åke Persson ut om sin syn 
på situationen i Höje å, Dynnbäcken och Knästorp. Viktigt att markägarna är 
informerade och Åke Persson kan bidra med mycket i den frågan. Johan Krook 
informerade om projekteten 

 
 
 



              

Höjebromölla 
Projektet vid Höjebromölla löper på. Inga större problem med ledningar i 
dammområdet. Närheten till vägarna gör att Trafikverket kräver geoteknisk 
undersökning, provborrning och hållfasthetsundersökning samt ett mer specifikt 
utlåtande beträffande detta i förhållande till utformningen på våtmarken 
Schakten utgör sannolikt inget problem, utan det som kan utgöra ett problem är 
grundvattnet där en eventuell dränerande funktion på grundvattnet t kan påverka 
vägbanken. Geotekniker och Trafikverket har kontakt med varandra. 

 
Dynnbäcken  
Mårten Persson, ordförande i dikningsföretaget, har inte kallat till stämma i 
dikningsföretaget ännu. Marie-Louise behöver ta kontakt med MP för att höra sig 
för hur det går. Projektets LOVA-ansökan ändrad såtillvida att 
domstolsförhandlingar bortplockade eftersom det är en fråga som ligger bortom vår 
kontroll när det handlar om när i tiden en domstolsförhandling kan bli av. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 

5. Recipientkontroll 
Jämförande elfiskeundersökning  
Jonas berättar att det 1994 gjordes en omfattande undersökning av fiskbestånden 
i Höje å och att det vore intressant att följa upp den och jämföra med hur det ser 
ut idag, 20-år senare. Kostnaden för drygt 20 lokaler med sammanställning 
ligger på ca 80 tkr - diskussion. Förslag att höra med Limnologen om det finns 
intresse att vara med på något sätt, t ex via någon examensarbetare eller 
doktorand. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 

6. Vattenförvaltning  
Vattenrådsdag 
Jonas informerar om att det är en vattenrådsdag i Alvesta 2014-05-26. Anna, 
Jonas och Carl von Friesendorff åker dit. 
 
Helhetsperspektiv Höje å  
Diskussion om hur vi kommer vidare med projektet. Eventuellt behövs ett 
separat möte för att diskutera frågan.   
Hydromorfologisk utredning - Jonas hör med Peter Gustafsson angående 
utredningen.  
Å-man – behöver vara person som jobbar aktivt som åman och försöker att nå 
ut till markägarna. 
Ekosystemtjänster – Jonas kollar med en examensarbetare som tittat på 
ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. 
Frågan om utredning kring ett dikningsföretag diskuteras vidare på nästa möte 
i dagvattengruppen. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 



              

   
7. Sammanträdestider 2014 

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

8. Övriga frågor 
Budget och arbetsplan för 2015  Bilaga 7.1a & b 
Jonas redogör kort för förslag till budget och arbetsplanen 2015. Tillägg görs för 
HaV-projektet.  Ingen budget finns för åtgärdsarbetet då vi inväntar besked om 
nytt samarbetsavtal. Inga synpunkter på budgeten i övrigt. 

 
Upphandling revision  
Som det är idag är inte uppdraget med revisionen direktupphandlat  av PWC. 
Frågan diskuteras. Jonas får i uppdrag att prata med Carl von Friesendorff  i 
frågan. 

 
Moms 
Inget nytt finns att rapportera. Jonas har lyft frågan till Vattenmyndigheterna.  
 
Fågelplattformar  
Tio fågelplattformarm är utlagda i Källbydammarna i ett samarbete med VA-
Syd. 
 
Riksmötet - representation från vattenrådet  
Representationen från vattenrådet diskuteras. Viktigt med bred representation nu 
när mötet arrangeras här i Lund.  Tjänstemän bekostar deltagande från 
respektive egen kommun.  

  
 
 



              

  Beredningsgruppen beslutar 
- att föreslå styrelsen att alla ordinarie styrelseledamöter får gå på riksmötet på 
vattenrådets bekostnad, samt 
- att lägga övrig information till handlingarna  

 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


