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Plats: Tekniska förvaltningen, Lund
Tid: Onsdagen den 18 augusti 2010 kl. 09.00 – 12.50
Bilagor, utskickade med protokollet:
A. Åtgärder Höjeåprojektet etapp 1 och etapp 2
B. Fels mosse. Förslag till restaureringsplan
Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.

1.

Dagordningen
Minnesanteckningar från föregående möte
Lennart undrar vad som skett med avseende på det mail som han har skickat till Cecilia
angående underhållsskyldigheten i Önnerupsbäcken, vid Habo dammar. Cecilia granskar
avtalet och återkommer.
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordningen, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2010-04-08
och lägga dem till handlingarna.

Projektmedarbetare: ANNA OLSSON
Tekniska förvaltningen
Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND

Telefon
046-35 52 51

E-mail
anna.olsson2@lund.se

2.

Höjeåstråket

Bilaga A

Lägesrapport
David redogör för pågående arbete enligt bilaga A.
Gångstråk Flackarp
Allt klart förutom skyddsstängsling mot järnvägen. Åke kommenterar att håvningsplatsen
blivit bra och även att brons höjd är bra. Stigningen efter bron är däremot för brant. Cecilia
meddelar att tekniska förvaltningen för närvarande för en diskussion om hur den branta
stigningen ska åtgärdas. Lennart kommenterar att bropelarna är större än i den
dämningsberäkning som gjorts. Helena menar att detta förmodligen redan är inmätt och kan
tas med i den datormodellering som görs över huvudfåran genom VA SYD. Modellen ska
bland annat användas för att bedöma nederbördens effekt på vattenföringen i ån. Helena och
Marie-Louise får i uppdrag att undersöka att brons faktiska mått finns med i modellen.
Habo dammar
Entreprenaden är klar, dock kvarstår viss reparation. Arbetsgruppen är överens om att skylt
behövs vid stigen mellan kyrkan och dammarna, samt att en ledmarkering ska sättas upp vid
vägskälet mot ridhuset. David får i uppdrag att ta fram en skylt med utgångspunkt från
skylten vid Källby. Lomma kommun ska sätta upp skyltar med bl.a. områdesbeskrivning,
vilket Helena ansvarar för. David och Helena samarbetar om skyltning. Arbetsgruppen
diskuterar huruvida motorbåtstrafik är tillåten i dammarna. Helena får i uppdrag att
undersöka vad som gäller. Cecilia föreslår en invigning av stråket, vilket Helena ska
återkomma till Cecilia och Habo gård om.
Trolleberg
Grävning pågår, hela fåran är schaktad, förutom ändarna, och massorna är utplanade.
Uppbyggnad av sten- och grusbottnar återstår. Uppehåll för tillfället p.g.a. vädret.
Förslag från Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred angående fågeltorn vid Källby
Ett förslag har inkommit från Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred, genom Henrik
Jonsson, om att anlägga ett fågeltorn nordost om damm 4, räknat från Värpinge.
Cecilia meddelar att då det i ansökan för Höjeåstråket har angetts att ett fågeltorn ska byggas
återstår två alternativ:
1. lämna tillbaka pengar till Länsstyrelsen motsvarande kostnaden för ett fågeltorn
2. bygga fågeltorn vid Källby
Maria får i uppdrag att kontakta Henrik Jonsson för att ta reda på mer exakt var NSF anser att
fågeltornet ska placeras, samt att påtala att det finns bänkar uppbyggda som en läktare inte
långt från det föreslagna området. Dessa kan även användas vid fågelskådning. Efter kontakt
med NSF tar VA SYD beslut i frågan. Maria återkommer till Cecilia. Ärendet brådskar p.g.a.
slutredovisning av stråket.
Avtal om skötsel Flackarp
Avtalet gäller mellan Lunds kommun och Staffanstorps kommun. Lund kommer att ta hand
om skötseln medan kostnaden delas lika mellan de båda kommunerna. Marie-Louise har gått
igenom avtalet med Bertil Persson som ska skriva på.
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Slutredovisning
Projektet ska slutredovisas senast den 31 oktober. Tekniska nämnden i Lund tar ställning till
slutredovisningen den 13 oktober, vilket innebär att handlingarna måste vara klara i mitten av
september.
Beredningsgruppen beslutar
- lägga informationen till handlingarna.

3.

Höjeåprojektet etapp 2

Bilaga A, B

Lägesrapport
David redogör för pågående arbete enligt bilaga A.
Fels mosse
Förslag till restaureringsplan är färdig, se bilaga B. Förslaget skickades ut till markägarna i
juni och ett möte föreslås med dikningsföretaget den 27 september. David redogör för
planerade åtgärder med hjälp av kartan i förslaget till restaureringsplan.
Kyrkheddinge 20:3
Markägaren önskar erhålla ett bidrag för rensning och restaurering av en liten mosse.
Ekologgruppen har kontaktat markägaren och föreslagit anläggning av gångstråk i anslutning
till mossen, vilket markägaren inte är intresserad av. Beredningsgruppen är överens om att
markägaren sköter sina dammar som är anlagda inom Höjeåprojektet bra och är positiva till
ett bidrag för rensning av mossen som beräknas medföra en viss miljönytta.
Dammar/våtmarker
V2, Prästberga. Markägaren (kyrkan) kontaktad, besked avvaktas.
V9, Borgeby 16:8. Diskussion pågår inom Hushållningssällskapet (markägare).
V19, Bjällerup. Markägaren (kyrkan) är kontaktad, besked avvaktas.
V26, Lunnarp. En preliminär damm på 0,8 ha har skissats, tillrinningsområde på ca 200 ha
jordbruksmark.
V22, Dalby 10:2. Avvaktar åtgärd.
Södra Ugglarp 1:1. Fortsatt utredning.
Dämme vid Gödelöv. Intresseanmälan följs upp.
Lägen i Lomma ÖPL. Ett område som ligger i kilen mot Sege å, vilket Vattenrådet omfattar,
följs upp.
Gångstråk
R10/del av R9, intill Flädie by. Stort intresse finns. Helena kommenterar att det är en del av
en Skåneledssträcka och att man då bör samordna.
R13, Vallkärra mot Nöbbelövs mosse. Maria undrar om det inte är en del av Vallkärra
fiskstig. David undersöker detta.
R11, norra, Fels mosse – Fjelie by. Avskrivet p.g.a. negativ markägare.
R20/del av R1A, nedre Dalbydiket. Marie-Louise kommenterar att Staffanstorps kommun
planerar att bygga en temaby i närheten, vilket eventuellt skulle kunna underlätta anläggning
av gångstråk.
Plantering
Åkärrsdiket. Markägarkontakter pågår.
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Lennart Svensson berättar om en tanke han har om att kunna ta tillvara näringen från vassen
vid vasslåtter genom en eventuell rötning. Man bör även ta tillvara på energin från rötningen.
Diskussioner har förts med Göran Hansson som kan tänka sig ett försök av detta slag i
Åkärrsdiket. Cecilia föreslår att man tar upp förslaget till diskussion vid nästa HUT-möte i
september. Ett sådant försök skulle eventuellt kunna genomföras under etapp 3.
Avtal för våtmarker
Ekologgruppens uppdrag kvarstår.
Beredningsgruppen beslutar
- att tillstyrka till styrelsen att ett bidrag ges på 30 tkr för rensning av mossen på
fastigheten Kyrkheddinge 20:3, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

4.

Höjeåprojektet etapp 3
Handlingsplan
Emilie informerar om att en handlingsplan ska tas fram för nästa etapp, 2012-2014. En
budgetram för etappen antogs vid stämman 2010. Den nya handlingsplanen bör koordineras
med VA SYD och arbetet med översvämningsytor och ökade flöden. Den
översvämningskartering som görs bör styra var åtgärderna ska sättas in. Beredningsgruppen
diskuterar vad en handlingsplan för de tre åren kan innehålla och är överens om att man
måste hitta nya infallsvinklar då det är svårt att få loss mark till nya våtmarker och dammar.
Förslag ges att ta in förslag med rötning av vass i den nya handlingsplanen. Ett annat förslag
är att arbeta mer med översvämningsytor, då det ökade vattenflödet som följer av
klimatförändringen måste hanteras i det framtida arbetet med ån. Emilie framhåller att man
även kan lägga in andra aspekter genom att arbeta med exempelvis groddammar och
fiskvägar. Frågan tas upp igen på nästa sammanträde.
Beredningsgruppen beslutar
- lägga informationen till handlingarna.

5.

Vattenråd
Ansökningar om medlemskap
Anna informerar. Vid vattenrådets extra styrelsesammanträde den 20 maj hanterades
inkomna ansökningar om medlemskap. Samtliga sökande upptogs som medlemmar i
vattenrådet. Vid protokollskrivningen föll dock beslutet om att uppta LRF:s kommungrupp i
Lomma bort, varför en korrigering måste göras vid nästa styrelsesammanträde.
En ansökan om medlemskap i vattenrådet har inkommit till sekretariatet från Anders Olsson
och kommer att behandlas av styrelsen på nästa sammanträde.
Temadag 21/9
Emilie informerar om förslag till program för tema- och inspirationsdag den 21/9.
Förmiddagen planeras att ägnas åt ett studiebesök med information om Tullstorpsåprojektet,
medan eftermiddagen planeras att utgöras av ett idéseminarium kring vattenrådets framtida
arbete.
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Remisser: Översiktsplan 2010 för Lomma kommun
Anna får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över översiktsplanen till nästa
styrelsesammanträde.
Organisation
Cecilia informerar om de diskussioner som förs med presidiet angående vattenrådets
organisation. En delegations- och arbetsordning tas fram. Beredningsgruppen föreslås bli en
renodlad tjänstemannaberedning. En ordförandeberedning kommer i så fall att sättas in för att
bereda ärenden inför styrelsesammanträden. Åke och Lennart anser att representanter för
dikningsföretaget bör finnas med i såväl beredningsgruppen som styrelsen och att
dikningsföretagen tillför gruppen en bredare kompetens. Helena anser att man då bör ha fler
professioner i beredningsgruppen. Cecilia kommenterar att man på sikt planerar att bilda fler
arbetsgrupper. Cecilia och Lars J. kommer att ha ett nytt möte med presidiet den 2/9.
Beredningsgruppen beslutar
- att föreslå styrelsen att uppta Anders Olsson som medlem i vattenrådet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

6.

Bakteriesituationen i Höje å
Emilie informerar om Lomma kommuns begäran hos vattenrådet om en utredning av
bakteriesituationen i Höje å. Maria har tagit prover uppströms och nedströms Källby
avloppsreningsverk och funnit att det normalt sett är låga bakteriehalter, vilket innebär att
dammarna är effektiva på att ta bort bakterierna. Maria redovisar resultaten från
provtagningen när styrelsen sammanträder i september. Beredningsgruppen diskuterar
Lommas begäran om utredning av bakteriesituationen. Vattendirektivet kräver inte denna typ
av undersökning, och man bör i första hand föra in de prioriterade ämnena enligt
vattendirektivet i recipientkontrollen.
Beredningsgruppen beslutar
- att föreslå styrelsen att man svarar Lomma kommun att vattenrådet inte i detta
skede är berett att gå vidare med en undersökning av bakteriesituationen i Höjeå,
samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

7.

Sammanträdestider 2010
Förslag ges att ändra tid för beredningsgruppens sammanträden till kl. 08.30.
Beredningsgruppen för Höje å vattenråd
14/10
kl. 08.30
Styrelsen för Höje å vattenråd
7/9
2/11
Temadag

kl. 14.00
kl. 14.00

Lund
Lund

21/9

Beredningsgruppen beslutar
- att ändra tiden för beredningsgruppens sammanträden till 08.30, samt
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-

8.

att lägga övrig information till handlingarna.

Övriga frågor
Åtgärder vid besiktigade dammar
Emilie informerar om att samråd med länsstyrelsen har genomförts. Diskussioner har också
förts med markägare och åtgärderna kommer att genomföras efter skörd, i slutet av augusti.
Åke och Lennart meddelar att tilloppsdiket vid damm nr 50 i Ö. Kannik bör åtgärdas och att
det läckage i damm nr. 36 i Bjällerup som misstänktes vid inventeringen nu har iakttagits
och bör åtgärdas. Emilie kommenterar att arrendatorn vid Ö. Kannik är vidtalad och att
reparation kan beställas som tillägg hos entreprenören som upphandlats för att genomföra
åtgärderna (Bodeborn).
Sommarens provtagning
Emilie informerar om att låga syrgashalter har uppmätts i juni och att vattenståndet varit
väldigt lågt, vilket inte är oväntat då juni månad varit väldigt varm och torr.
Länsstyrelsens bekämpningsmedelsundersökning
Emilie informerar om den bekämpningsmedelsundersökning som genomförs av länsstyrelsen
i 10 vattendrag, bl. a. Önnerupsbäcken.
Övrigt
Marie-Louise meddelar att jakt säljs vid Claes Wersälls damm genom annonser på Blocket
och att utfodring sker vid dammarna, vilket bör tas upp för diskussion i vattenrådet.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna.

Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Lund som ovan,

Cecilia Backe
Ordförande, Lunds kommun

Anna Olsson
Projektmedarbetare
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