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PROTOKOLL  

UPPDRAG 

Sakkunnigarbete 

UPPDRAGSLEDARE 

Olof Persson 

DATUM 

2020-05-18 

UPPDRAGSNUMMER 

13001227-001 

UPPRÄTTAD AV 

Olof Persson 

 

 

PLATS Stadsbyggnadsförvaltningen 

Helsingborgs stad 

DATUM 2020-05-05 TID 14:00 

NÄRVARANDE 

 

 

 

 

 

 

 

EJ NÄRVARANDE 

Balthazar Mandahl Forsberg 

Charlotte Wachtmeister 

Henrik Thott 

Sofia Jezek 

Anna Olsson 

Rebecka Nilsson 

Olof Persson 

Svalövs kommun 

Ordförande Vegeåns vattenråd 

Vice ordförande Vegeåns vattenråd 

NSVA 

Helsingborgs stad 

Ekologigruppen 

Sweco/Vegeåns vattenråd 

 

 

Tjänstepersoner från Ängelholms, Bjuvs och Åstorps kommuner 

 

Minnesanteckningar från startmöte med Ekologigruppen avseende framtagande 

av åtgärdsplan 

Mötet inleds med en kort presentation av mötets deltagare. 

Rebecka Nilsson presenterar det planerade upplägget för uppdraget, som följer genomförande-

beskrivningen i Ekologigruppens anbud. 

Steg 1: informationsutskick till markägare 

I tidigare liknande uppdrag har Ekologigruppen skickat ut till fastigheter större än 2 ha. 

Det diskuteras om utskick kan ske via LRF. Ska det skickas ut brett, eller mer riktat? 

Charlotte Wachtmeister informerar om att viss information om det kommande arbetet redan 

finns redan på utlagt vattenrådets hemsida. 

Ekologigruppen tar fram informationsmaterial och förslag på hur utskick ska ske, som stäms av 

med beredningsgruppen. 

Steg 2: samla in befintligt material 

Vegeåns vattenråd informerar om två projekt som ska tas med i Ekologigruppens arbete: 

▪ Maglaby kärr (Olof Persson skickar material till Rebecka Nilsson) 
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▪ Spannarps säteri (Johan Krook från Ekologigruppen har projekterat våtmarken och Rebecka 

Nilsson stämmer av direkt med Johan. Johan har kontakt med markägaren.)  

Olof Persson rekommenderar att en kontakt tas med Fredrik Lundblad (Naturentreprenad Syd) 

om potentiella åtgärder. 

Vegeåns vattenråd skickar över material av intresse. Olof Persson skickade under sittande 

möte över följande: 

▪ Information om genomförda våtmarker (Billesholm och Kölebäcken) 

▪ Sammanställning av åtgärder genomförda inom ramen för donationen från Findus 

▪ Kontaktuppgifter till sportfiskeintressen i vattenrådets styrelse: 

Lars-Olof Kristiansson: lars.olof.c@telia.com 

Sture Eriksson: sture.e@telia.com 

▪ Förslag till åtgärdsprogram från 2017 

▪ Ytavrinningsanalysen från 2020 

Steg 3: fältbesök 

Fältbesök avses genomföras dels där markägare uttrycker intresse, dels övriga områden som 

bedöms som intressanta. 

Steg 4: utvärdering av förutsättningar 

För identifierade åtgärder kommer uppskattningar av miljönytta, schaktvolymer etc. att göras. 

Detta material kommer att kunna utgöra underlag för prioritering, ansökan om finansiering etc. 

Steg 5: Prioritering/kostnadsbedömning 

Identifierade åtgärder prioriteras och kostnadsbedöms översiktligt. (Markägarnas inställning bör 

beaktas och noteras, men ska inte avgöra huruvida ett potentiellt projekt är fortsatt intressant.) 

  

Leverans av åtgärdsplanen ska ske senast sista december, med tid för genomgång av 

vattenrådet behöver finnas. Leverans i form av rapport + GIS-material. Granskningsversion ska 

levereras den 30 november till vattenrådet/beredningsgruppen. 

 

Sekreterare 

 

Olof Persson 

mailto:lars.olof.c@telia.com
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