
 

PROTOKOLL 

 

2022-02-01 
 

 

Arbetsutskott för Höje å vattenråd 

 

 

 

  
Tid och datum: Kl 09:00-10:20, tisdagen den 1 februari 2022 
 
Plats: Videolänk via Teams 
 
Bilagor: - 
  
Närvarande: 
  
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff Lunds kommun, ordförande 
 Jerry Ahlström Lomma Kommun 
 Pierre Lindberg Staffanstorps kommun 
  
Adjungerade: Karl Asp Samordnare 
 Helena Björn Ordf flödes/dagvattengrupp 
 Lin Linde Ordf beredningsgrupp 
  
Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar arbetsutskottet. 
 
Ärenden:  
 

1. Bubbelbarriär 
 Karl Asp informerade om Uppsalas enklare variant av bubbelbarriär i Fyrisån. Lomma 

kan sannolikt bidra med underhåll och tömning av framtida bubbelbarriär och 
fakturerar då vattenrådet för det. Några viktiga frågor kvarstår som 
beredningsgruppen ska behandla innan det är möjligt att gå vidare. 

 
 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 
 

2. Reduktionsfiske Häckebergasjön 
 Karl informerade om provfiske som utförts enligt krav från Länsstyrelsen till 2021 

men beredningsgruppen föreslår ytterligare uppföljningsfiske 2022-2023. 
Information om AUs beslut tas upp på styrelse. 

 
 AU beslutar  
 - att uppföljningsfiske utförs med två notdagar per år 2022-2023 
 - att lägga informationen till handlingarna 
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3. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet 

 Kallelsen till styrelsen avhandlades och en punkt om vattenförvaltning samt 
reduktionsfiske lades till. 

  
 AU beslutar  
 - att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut, samt 
 - att lägga övrig information till handlingarna 

 
4. Övriga frågor 

Flödesgruppen är inte klar med strategiskt klimatanpassningsarbete utan 
återkommer i frågan. Jerry föreslog att Danmark kan besökas för att få inspiration 
från deras översvämningslösningar. Helena har fått en inbjudan att sitta med i 
statlig utredning om PBL.  
 

 AU beslutar  
 - att lägga informationen till handlingarna 

 
 

  Lund som ovan 
 
 
Carl von Friesendorff  Karl Asp 
Ordförande  Samordnare 
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Följande handlingar har undertecknats den 8 februari 2022
 

Handlingarna är undertecknade av
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