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Bilagor : 2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3  
 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3 
 2.3a Förslag till samarbetsavtal 
 2.3b Förslag till målsättningsdokument  
 2.3c SWECO: Åtgärdsförslag flödesutjämning 
 2.3d WEREC: Åtgärdsförslag kalkfilter m m  
 3.1 Reparation & underhåll: Lägesrapport  
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

Inga synpunkter 
  
  Minnesanteckningar från föregående möte: 

Jonas har inte skrivit rent minnesanteckningarna från mötet i april. Jonas gör det 
och bifogar dem till minnesanteckningarna från detta möte.  

 
Anmälningar 

Höjeåprojektet  
 2014-06-03 Fels mosse - underrättelsen om avslutad fastighetsbestämning 
 2014-04-28 Önnerupsbäcken fiskevård - Beställning av entreprenad 
 2014-04-28 Fels mosse - Beställning av entreprenad för anläggning av stängsel 



              

 2014-05-12 Höje å fiskevård - Anbudsförfrågan 
 2014-06-03 Höje å fiskevård - Beställning av entreprenad 
 2014-06-03 Höje å fiskevård -  Anbudsutvärdering 
 2014-06-17 Önnerupsbäcken fiskevård - Länsstyrelsen beslut om fiskevårdsmedel 
 2014-07-04 Flädie 23:4 - Länsstyrelsen beslut om arkeologisk utredning 
 2014-07-07 Flädie 23:4 - Anbudsförfrågan 
 2014-07-07 Flädie 23:4 - Anbudsförrättning 
 2014-07-07 N:a Ugglarp 1:6 - Beställning tilläggsarbete tätning dammbotten 
 2014-07-08 Flädie 23:4 - Projektplan 
 2014-07-16 Flädie 23:4 - Lst beslut: Anmälan om vattenverksamhet samt 

biotopskyddsdispens   

 2014-08-06 Flädie 23:4 - Beställning entreprenad 
 2014-08-06 Flädie 23:4 - Anbud Bodeborn gräv AB 
 2014-08-08 Flädie 23:4 - Länsstyrelsen meddelande om startbesked 
 2014-08-19 Nytt samarbetsavtal - Uppdragsavtal WEREC 
 2014-08-22 Höje å fiskevård - Länsstyrelsen underrättelsen om godkänd slutbesiktning 
 2014-08-27 Ladugårdsmarken 2:6 - Informationsbrev till dikningsföretaget 
Dagvattengruppen 
 2014-05-12 Dynnbäcken - Länsstyrelsen beslut om LOVA-bidrag 
 2014-07-01 L:a Råby 18:38 - Anbudsförfrågan 
 2014-07-01 L:a Råby 18:38 - Projektplan 
 2014-07-30 L:a Råby 18:38 - Anbud JKN entreprenad 
 2014-08-07 L:a Råby 18:38 - Anbudsförrättning 
 2014-08-06 L:a Råby 18:38 - Beställning entreprenad 
 2014-08-11 L:a Råby 18:38 - Lst beslut: Anmälan om vattenverksamhet samt 

biotopskyddsdispens   

 2014-08-11 L:a Råby 18:38 - Länsstyrelsen meddelande om startbesked 
Recipientkontroll 
   
Vattenförvaltning 
 2014-05-14 Vattenmyndigheten - Beslut om årligt bidrag 
 2014-06-04 Helhetsperspektiv Höje å - Ansökan om bidrag 
 2014-06-30 Helhetsperspektiv Höje å - Länsstyrelsens beslut om beviljat bidrag 
Arbetsutskottet 
 2014-09-02 Protokoll AU 
Övrigt  
 2014-05-21 HVR - inkomstdeklaration 
 2014-05-26 Revisionsbekräftelse till Anders Thulin 
  
 
Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen, samt 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

 
2. Höjeåprojektet II  
 David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3. 
 



              

Fels mosse 
Entreprenaden för själva våtmarken är avslutad. Stensättningen av diket 
nedströms pågår ca 2 v till, ca 180-200 m av diket ska stensättas. 
Minnesanteckningar från ett möte med dikningsföretaget om diket är utskickade 
och det har inte kommit några synpunkter på anteckningarna. På mötet med df 
diskuterades hur och var man skulle transportera sten till diket. Hamling av 
pilarna som står nere i dikessektionen är en tillkommande kostnad för projektet.  
Fyllnadsytan är insådd med gräs eftersom det är svårt att veta vad som tar sig i ren 
organisk torvjord har inte någon dyrare fröblandning använts. Hö med högre 
biologiskt värde placeras på andra områden i mossen. Förslaget är att en lokal 
entreprenör anlitas för att hämta hö i Stångby mosse och strö ut det. Tim, David 
och Jonas hanterar frågan om spridningen av hö i mossen. 
Stängselentreprenaden pågår och det blir stängsel för både häst och nöt. En 
gångbro anläggs bredvid traktoröverfarten över utloppsdiket för att allmänheten 
inte ska behöva öppna fjädergrindarna vid traktoröverfarten och riskera att 
glömma stänga dem.  
 
Värpinge 13:15 
Besiktning av entreprenaden hölls 2014-08-18.  Vädret har varit mycket bra och 
entreprenaden har därför kunnat ske enligt plan.  Entreprenaden är klar med 
undantag av förbättring av grusvägen ner till våtmarken och dränering av 
fyllnadsområdet vilket ska göras nästa år (ingår i entreprenaden). Del av 
entreprenadersättningen hålls inne tills dräneringen är genomförd. 

 
Ladugårdsmarken 
Den nya dammen ska avlasta dagvattensystemen nedströms. Alternativa lägen har 
utretts. Dammen kan inte anläggas på fastigheten norr om det ursprungliga 
förslaget eftersom den fastigheten är del av ett vägreservat. Anbudsunderlag för 
det ursprungliga förslaget håller på och att ställas samman. Samråd med 
Länsstyrelsen är på gång. Kontakt har tagits med kyrkan som tillsammans med 
kommunen är de största markägarna i dikningsföretaget.  Det finns redan en 
damm i dikningsföretaget och är en tvist med Danielsson på Tuvan som menar att 
dammen på dämmer. En hydrologisk utredning av Jordbruksverket har dock visat 
att så inte är fallet., Sedan den första dammen anlades har Länsstyrelsen stramat 
upp kraven och dikningsföretaget behöver sannolikt omprövas. En omprövning 
hinner man dock inte med i år bl a eftersom andelarna i dikningsföretaget skulle 
behöva räknas om. För att möjliggöra anläggning i år så föreslås att frågan 
hanteras enligt följande: Förutom kommunen och Kyrkan är Danielsson och 
ytterligare en markägare delägare i dikningsföretaget med enstaka procent. 
Vattenförhållandena för dessa två markägare påverkas inte av anläggningen, inte 
heller kyrkans mark kommer att påverkas då ett bräddavlopp från den nya 
dammen ska anläggas som säkerställer detta. Håkan Rasmusson (kyrkans 
arrendator) och kyrkan är positiva. Information om att kommunen kommer att 
anlägga dammen och att i efterhand söka omprövning av dikningsföretaget där 
kommunen bibehåller sina andelar i dikningsföretaget.  

 
Cecilia överväger att prata med Danielsson och ägaren till Ladugårdsmarken 2:30 
om projektet. 
David jobbar vidare med projektering och andbudsunderlag men tar inga 
kontakter med fler markägare i dagsläget men tar kontakt med Tilla Larsson för 
eventuella synpunkter på informationsbrevets innehåll. Informationsbrevet 
skickas till Cecilia och Jonas för synpunkter. 



              

 
Flädie 
Entreprenaden har varit ute på upphandling och Bodeborn hade lägsta anbudet. 
Anläggning kan inte påbörjas innan skörden är tagen. Arkeologer ska undersöka 
området innan entreprenaden kan påbörjas eftersom området bedöms som relativt 
hett ur arkeologisk synpunkt. Om arkeologerna hittar något intressant så kan det 
sluta med att det inte blir någon våtmark. Arkeologerna börjar sitt arbete direkt 
efter 15/10. 
 
N:a Ugglarp 1:6 
Våtmarksentreprenaden är klar förutom. Stängsling och insådd av gräs i 
kringområdet återstår att göra. Det har träffats en överenskommelse med 
markägaren att själv göra stängslingen och att markägaren för samma ersättning 
för stängsling som ingick i anbudet från entreprenören.  

 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Bottenrestaureringarna i huvudfåran är i stort sett klara och besiktigas denna 
vecka. Plantering görs senare i höst och entreprenör för detta arbete är inte 
upphandlad 
Håkan Björklund har startmöte men JKN entreprenad för arbetena i 
Önnerupsbäcken idag. 
 
Vandringshinder 
Kornheddinge kvar, vattenrådet bidrar ekonomiskt till restaureringen av fiskvägen 
men Länsstyrelsen håller i projektet och genomför det genom sin ramupphandlade 
entreprenör NCC. Arbetet planeras att gemomföras i september. 

 
Uppföljning    
Trolleberg – Den andra uppföljningen av åtgärderna i Trolleberg ska göras i 
början av september. 
första uppföljningen 2012 visade på bra resultat. 
 
Aktuell budget 
Jonas redovisar den aktuella budgeten för slutförandet av etapp 3 enligt bilaga 2.2. 
 
Förbättringsåtgärder 
David har tagit fram lista på förslag på förbättringsåtgärder. Beredningsgruppen 
enas om att föreslår styrelsen att avsätta 500 tkr till arbetet enligt följande 
prioritering. 
• Ö Kannik: Återställande av häckningsö som eroderats bort 
• Trolleberg: Traktoröverfart för att få till bete på södra sidan av ån 
• Nöbbelövs mosse: Långt gången planering för att leda om vatten för optimal 

funktion hos våtmarkerna samt en rekreationsåtgärd. Inga påverkan sker på 
Vallkärrabäcken. 

 
Upphandlingsunderlaget för åtgärderna sammanställs inte i detalj utan 
entreprenörerna ges möjlighet att komma med förslag på genomförandet av 
åtgärderna. 

 
 
Avslutning av etapp 3 



              

David påtalar att allt arbete inom etapp 3 inte kommer att vara klart vid årsskiftet.  
Cecilia menar att detta inte är något konstigt utan att Ekologgruppen kan jobba 
vidare med de avslutande arbetena inom ramen för den gällande upphandlingen.  
 

 
David Reuterskiöld lämnar mötet 

 
Höjeåprojektet fortsättning 
Diskussion kring målsättningsdokument/åtgärdsprogrammet och förslaget till 
avtal. SWECO och WEREC har redovisat sina uppdrag om åtgärdsförslag för 
fortsatt arbetet i Höje å. Ekologgruppen och Naturcentrum har inte kommit in med 
någon rapport. Jonas jobbar vidare med förslaget till åtgärdsprogram enligt de 
synpunkter som kommit in. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
3. Reparation och underhåll   

Arbetet minimerat i år eftersom det inte går att söka miljöinvesteringsstöd för 
åtgärderna för tillfället. Jonas meddelar att han hanterar akuta ärenden som 
kommer in.  
H26 (Värpinge 13:14): Dämmet har reparerats inom ramen för anläggningen av 
våtmarkerna i Värpinge.  
H50 Ö Kannik (Kannikemarken 1:1). Pris har tagits in på reparation av 
utloppsdämmet. Anbudet låg på drygt 200 tkr vilket ansågs vara för dyrt i 
dagsläget varför reparationen får vänta tills vidare. Dämmet måste dock repareras 
inom några år. 
Trolleberg: Den kvarstående bron i Trolleberg har förstärkts med sten och spont 
har slagits ner, precis nedströms bron, till bottenytans nivå vilken ska hålla 
materialet på plats. Kostnaden för detta arbete var ca 20 tkr. 
H59 Lunnarp 2:7: Markägaren har åtgärdat dräneringsproblem och ledningen 
mellan den övre och de nedre dammarna har rensats på rötter. 
 

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

 
 

4. Dagvattengruppen 
Dynnbäcken  
Det har hållits ett möte med berörda markägare i Dynnbäcken, 8 markägare 
deltog i mötet, varav samtliga större markägare. Från Ekologgruppen deltog 
Johan Krook och Torbjörn Davidsson, från Staffanstorps kommun Marie-
Louise Folkesson och från Jordbruksverket Tilla Larsson. Innan mötet hade 
Ekologgruppen tittat på förutsättningarna för anläggande av tvåstegsdike. Åke 
Persson har haft i uppdrag från Ekologgruppen att sondera terrängen bland 
markägarna beträffade intresset för att anlägga tvåstegsdike. Bakgrund och 
information om tvåstegsdike och hur det kan se ut i Dynnbäcken gav spå mötet.  
Ekologgruppen har tittat på andra utredningar och räknat på flödet för att se 



              

vilka volymer och ytor det rör sig om i Dynnbäcken. Sammanlagt behöver ca 1 
ha mark avsättas längs Dynnbäcken. 
Markägarna är generellt positiva till tvåstegsdiken men ställer dock villkor för 
att medverka till anläggning. Markägarna menar att vattenståndet i Höje å 
avgörande för vattenståndet i Dynnbäcken och att problemen till stor del finns i 
Höje å där tvåstegsdike behöver anläggas nedströms Dynnbäckens utlopp i 
Höje å. Även dagvattnet utgör stora problem som behöver åtgärdas. 
Markägarna vill också att man tittar på möjligheterna att öka 
magasineringskapaciteten i Gullåkra och Vesums mossar genom att fördjupa 
mossarna. Johan Krook menar att förutsättningarna för det är dåliga eftersom 
grundvattennivån i mossarna är hög. Markägarna kräver även marknadsmässig 
ersättning för den mark som tas i anspråk. På mötet med markägarna påtalades 
att det inte går att utreda möjligheterna att anlägga tvåstegdike nedströms i Höje 
å inom ramen för detta projekt samt att det pågår mycket arbete med både 
dagvatten och andra vattenvårdsprojekt. 

 
L:a Råby 
Entreprenaden är upphandlad. JKN entreprenad hade det lägsta anbudet. 
Startmöte hålls på torsdag 2014-08-28 och arbetet påbörjas inom kort efter det. 
En del kablar behöver flyttas men det ska inte medföra någon större 
merkostnads. Anläggs som en sidodamm till Höje å, med relativt lågt avsänkt 
vattennivå vid lågflöden. Projektet är synligt och lätt att komma igång med. 
Mårten Persson (ordf i dikningsföretaget) tyckte egentligen inte att projektet är 
motiverat men hade inget att invända mot projektet så länge man kan komma 
fram med maskiner. 

 
Knästorp 
Utredningen kring dagvattenkulvertarna vid Knästorp påbörjas i augusti. 
 
Källby reningsverk – dammarnas framtid 
Poleringsdammarna vid Källby reningsverk läcker för mycket fosfor och 
Länsstyrelsen har förelagt VA-Syd att lösa problemet. VA-Syd är inte säker på 
att man reder ut att lösa problemen. Dammarna har fiskats ut på karp och annan 
vitfisk men troligen behövs även omfattande muddring av sediment för att 
fosforläckaget ska minska i tillräcklig omfattning. VA-syd kommer därför 
sannolikt att koppla bort åtminstone vissa av dammarna vilket gör att det öppnas 
upp för en diskussion om vad dammarna kan användas till istället. Alternativ 
som att samla dagvatten eller leda in vatten från ån är sannolikt två huvudspår. 
Möte, med Cecilia, Jonas och Ulf Nyberg på VA-Syd, om dammarna är 
inplanerat till 2014-09-01  
 

  
   

5. Recipientkontroll 
Uppföljande elfiskeundersökning 
Eftersom Jonas har varit föräldraledig över sommaren har han inte prioriterat att 
ta fram ett underlag för upphandling av elfiskeundersökning. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att bordlägga frågan om jämförande elfiskeundersökning,  
 

 



              

6. Vattenförvaltning  
HaV-projekt 
Rebecka Nilsson, som ska jobba med utredningen kring ekosystemtjänster, 
presenterar sig. Hon har läst miljövetenskap på LU och har en kandidatexamen i 
Naturgeografi. Examensarbetet har handlat om ekosystemtjänster, pollinering 
och biologisk kontroll ur lantbrukarens perspektiv och hur dessa 
ekosystemtjänster påverkar ekonomin.  
Jonas bokar in möte om projektet strax efter det att Rebecka börjat 

 
Beträffande övriga delar av projektet tar Patrik tar förnyad kontakt med teknisk 
vattenresurslära. Jonas kallar till nytt möte vid behov. 
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
   

7. Sammanträdestider 2014 
Styrelsen   
09:00 i Lund   
 2014-09-16  
 2014-11-04  
   
Arbetsutskottet        
09:00 i Lund   
        2014-09-02  
 2014-10-21  
   
Beredningsgruppen   
08:30 i Lund   
 2014-10-07  
   
Dagvattengruppen    
13:30 i Lund   
 2014-08-25  
 2014-10-13  
 2014-12-01  
 

8. Övriga frågor 
Bäckalunda H29 – utsläpp av syretärande ämnen 
Jonas redogör kort för de utsläpp av syretärande ämnen som skedde till damm 
H29 i juni. Ärendet hanterades av miljöförvaltningen i Lund. Jonas var och 
tittade på dammarna och bedömningen var att i princip alla bottenlevande 
organismer hade slagits ut. Jonas uppmanade både markägaren och 
Miljöförvaltningen att polis- och åtalsanmäla händelsen. Vad som har hänt efter 
det är dock inte känt. Jonas hör efter med markägaren och miljöförvaltningen. 

  
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


