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1. Lunds kommuns slutrapport för Höjeåstråket
Bilagor utdelade på mötet:
2. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2
A. Preliminärt förslag till överenskommelse för Fels mosse
B. Karta: Förslag till restaureringsplan Fels mosse
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D. Höjeåprojektet etapp 3, förslag till handlingsplan, version 2011-01-25
E. Förslag till innehåll för vattenplan för Höje ås avrinningsområde
Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.

1.

Dagordningen
Minnesanteckningar från föregående möte
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordningen, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2010-10-14
och lägga dem till handlingarna.

Projektmedarbetare: ANNA OLSSON
Tekniska förvaltningen
Box 41, 221 00 LUND

Telefon
046-35 52 51

E-mail
anna.olsson2@lund.se

2.

Anmälningar
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysresultat från vattenundersökningarna september 2010
Skrivelse till Staffanstorps kommun, 2011-01-12, angående utseende av 2
ordinarie ledamöter jämte ersättare till styrelsen, samt ett ombud till årsstämman
2011
Skrivelse till Lomma kommun, 2011-01-12, angående utseende av 2 ordinarie
ledamöter jämte ersättare till styrelsen, samt ett ombud till årsstämman 2011
Skrivelse till Svedala kommun, 2011-01-12, angående utseende av en ordinarie
ledamot jämte ersättare till styrelsen, samt ett ombud till årsstämman 2011
Protokollsutdrag från tekniska nämnden i Lund, 2010-12-17, angående
slutredovisning av Höjeåprojektet
LOVA-ansökan, 2010-11-29, för restaurering av Fels mosse i Lunds och Lomma
kommun
Avtal om gångstråk, 2010-10-14, inom fastigheten Flackarp 9:2 mellan Lunds
kommun och Staffanstorps kommun
Avtal om gångstråk, 2010-10-21, inom fastigheten Flackarp 16:1 mellan Sten
Trolle, Henrik Trolle och Staffanstorps kommun
Beställning, 2010-11-23, av tilläggsarbeten; anläggning av fågelplattform vid
Källby samt trappsteg vid gångbro
Beställning, 2010-12-15, av huggning av gräs och sly, röjning av buskar och träd
samt uppsättning av informationsskylt gällande sträckan från Lomma kyrka till
Habo dammar
Avtal, 2010-12-10, om bidrag till restaurering av befintlig damm på fastigheten
Kyrkheddinge 20:3 i Staffanstorps kommun
LOVA-ansökan, 2010-11-29, för miljövänlig rensning i Höje å
Reviderad LOVA-ansökan, 2010-12-07, för miljövänlig rensning i Höje å
Skrivelse från Åke Persson, 2010-10-21, beträffande besiktning och åtgärder i
Höjeåprojektets dammar
Skrivelse till Bodeborn Gräv, 2010-11-18, angående slutförandedatum för
reparation av dammar anlagda inom Höjeåprojektet
Tillägsbeställning, 2010-12-08, av rensning: våtmark på fastigheten Flädie 8:4
(H23)
Tilläggsbeställning 1, 2010-12-10, av rensning och reparation: våtmark vid Östra
Kannik (H50)
Tilläggsbeställning 2, 2010-12-10, av rensning och reparation: damm på
fastigheten Klostergården 1:3 (H55)
Tilläggsbeställning 3, 2010-12-14, av rensning och reparation: damm på
fastigheten Fjelie 42:1 (H1)
Ansökan om medel för miljöinvestering för restaurering av våtmark på
fastigheten Lilla Bjällerup 14:1 (H12)
Ansökan om medel för miljöinvestering för restaurering av våtmark på
fastigheten Björnstorp 1:1 (H18)
Ansökan om medel för miljöinvestering för restaurering av våtmark på
fastigheten Klostergården 2:5 (H55)
Ansökan om medel för miljöinvestering för restaurering av våtmark på
fastigheten Fjelie 42:1 (H1)
Beställning, 2010-12-21, av plantering längs Åkärrsdiket på fastigheten
Kornheddingen 5:2 i Staffanstorps kommun
Höje å vattenråds yttrande, 2010-11-05, över Staffanstorps kommuns
”Planprogram för Myllan – karaktärsområde i Vallby”
Höje å vattenråds yttrande, 2010-11-05, över Staffanstorps kommuns
”Planprogram för Trolleby”
Yttrande, 2010-11-11, från Carl von Friesendorff angående den framtida
organisationen av Höje å vattenråd

2 (7)

•
•
•
•
•
•
•
•

Yttrande, 2010-12-06, från Lennart Svensson för Höje å vattenavledningsföretag
1899 angående den framtida organisationen av Höje å vattenråd
Yttrande, 2010-12-08, från VA SYD angående den framtida organisationen av
Höje å vattenråd
Yttrande, 2010-12-09, från Barbro Söderberg & Christer Ericsson, Lomma
kommun, angående den framtida organisationen av Höje å vattenråd
Yttrande, 2010-12-10, från Christer Tornéus, Örestads Golfklubb, angående den
framtida organisationen av Höje å vattenråd
Yttrande, 2010-12-14, från Henrik Tham angående den framtida organisationen
av Höje å vattenråd
Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun, slutlig version, 2010-12-15
Nyhetsbrev 2/2010 från Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Nyhetsbrev 3/2010 Västerhavets Vattendistrikt

Följande tillägg anmäls:
•

•
•

Protokollsutdrag, 2011-01-10, från Lomma kommun angående val av två
ledamöter och två ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd för åren 2011-2014
Protokollsutdrag, 2011-01-10, från Lomma kommun angående utseende av ett
ombud och en ersättare till årsstämma för Höje å vattenråd för åren 2011-2014
Inbjudan från Öresunds vattenvårdsförbund till studieresa 2011

Maria Nitare påpekar att analysresultaten bör inkomma till sekretariatet tidigare för att
eventuella avvikelser ska kunna kopplas till förändringar i VA SYD:s arbete. Emilie
Björling meddelar att förseningen beror på sena flödesdata från VA SYD.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.

3.

Höjeåprojektet

Bilaga 1, 2, A-D

Etapp 1
Slutrapport Höjeåstråket
Cecilia Backe informerar om att slutrapporten för Höjeåstråket är godkänd av tekniska
nämnden i Lund och inskickad till länsstyrelsen. Projektet ska också redovisas för
styrelse och stämma. Vi har fått mycket positiv respons från allmänheten till park- och
naturkontoret i Lund.
Cecilia Backe meddelar att Lunds kommun kommer att, i samband med exploatering av
St. Larsområdet, anlägga grillplatser och gångstigar i anslutning till Höjeåstråket.
Cecilia informerar om bryggan vid Habo dammar som i vinter har lyfts upp av isen.
David Reuterskiöld meddelar att entreprenören har pålat ca 2-3 m under bottennivå. En
pålad brygga är att föredra framför flytbrygga då den senare medför svårigheter
avseende tillgänglighetsanpassning. David Reuterskiöld kommer att ha fortsatt kontakt
med Lars Johansson Berg på Habo gård angående eventuella åtgärder.
David redogör för det arbete som kvarstår vid Trolleberg; stängsling, återställning av
körspår, komplettering av bärlager vid broarna, samt slutbesiktning av dämme och
broar. Allt vattenarbete som berörs av miljödom är avslutat. Efter anläggning ska
kontroll av ev. erosionsskador genomföras.
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Etapp 2
Redovisning av pågående arbete
David redogör för pågående arbete enligt bilaga 2.
Våtmarksrestaurering
Fels mosse
David redogör för preliminär version av förslag till överenskommelse mellan
medlemmarna i Fels mosses dikningsföretag av år 1888 samt Lunds och Lomma
kommuner enligt bilaga A. Överenskommelsen bör antas och undertecknas av
dikningsföretaget innan sommaren. Efter att överenskommelsen är undertecknad tas
underlag fram till miljödom och anläggning kan sedan i bästa fall ske 2012.
Restaureringen ska genomföras enligt bilaga B. Avtalet som reglerar skadeansvaret i
avvaktan på att restaureringen genomförs bör förlängas. Avtalet är idag undertecknat av
Lomma kommun, men Cecilia Backe och Tranje Danielsson ställer sig bakom förslaget
från Helena Björn att både Lunds och Lomma kommuner, genom Höje å vattenråd,
undertecknar avtalet.
Kyrkheddinge 20:3
Projektet är avslutat, bidraget har betalats ut.
Dammar/våtmarker
V26, Lunnarp. Grannen är negativ och vill ha en domstolsprövning. Anläggningen
medför särskilda regler för besprutning av omgivande mark, d.v.s. grannens mark.
David bedömer att kostnad för anläggning ändå kan vara rimlig trots
domstolsprövning. Beredningsgruppen är ej redo att ta ställning utan vill invänta
besked från länsstyrelsen angående deras syn på domstolsprövning.
Södra Ugglarp. Avskrivet/vilande. Länsstyrelsen beviljar ej miljöinvesteringsstöd för
damm i huvudfåran utan vill ha en sidodamm, vilket David ej bedömer vara
kostnadseffektivt.
V9, Borgeby. Markägaren (Hushållningssällskapet) är i grunden intresserade, men har
inte gett klartecken än. Diskussioner pågår.
Dämme vid Gödelöv. Kulturmiljöåtgärd, restaurering av kvarndämme. En
kostnadsberäkning bör göras för att se om det är värt att gå vidare. Eventuellt finns
möjlighet att söka miljöinvesteringsstöd för kulturmiljöåtgärd.
LOVA-ansökan miljövänlig dikesrensning
Emilie Björling informerar om LOVA-ansökan för miljövänlig dikesrensning enligt
bilaga C. Den totala kostnaden uppgår till 120 tkr varav hälften är sökt genom LOVA.
Förslaget innebär att dikningsföretaget köper in en klippskopa med 50 % LOVAbidrag, resterande 50 % står dikningsföretaget själva för. Höje å vattenråd föreslås bidra
med totalt 15 tkr, varav 8 tkr till den initiala merkostnaden som uppstår för miljövänlig
rensning och 7 tkr för anordnande av temadag kring miljövänlig rensning. Vid
temadagen presenteras erfarenheterna av projektet och klippningen demonstreras.
Tranje anser att dikningsföretaget inte ska köpa in en klippskopa då det finns möjlighet
att hyra in den och att vattenrådet inte ska gynna ett dikningsföretag.
Beredningsgruppens ledamöter menar att vattenrådets bidrag på 15 tkr är ett
kostnadseffektivt sätt att förbättra vattenkvaliteten och fånga upp intresset för
miljövänlig dikesrensning. I framtiden kan det vara intressant för vattenrådet att skjuta
till motsvarande summa till andra dikningsföretag för liknande projekt. Marie-Louise
Folkesson meddelar att man i Segeåns vattenråd redan nu ger bidrag till miljövänlig
rensning.
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Etapp III
Handlingsplan
Emilie informerar om förslag till handlingsplan enligt utdelad bilaga D. Det är svårt att
komma fram med lägen för dammar/våtmarker.
Beredningsgruppen diskuterar förslaget och enas om följande ändringar:
• Våtmarker för främjande av biologisk mångfald läggs till.
• Förbättringsåtgärder i anlagda dammar läggs till. Utred möjligheterna att bygga
om äldre våtmarker för att optimera funktionen, exempelvis med möjlighet till
flödesutjämning eller att förbättra potentialen för biologisk mångfald.
• Avfasning. Höj målet till 1 km. Ett bra vattendrag att arbeta med skulle kunna
vara Dynnbäcken.
• Dagvatten. Föreslå styrelsen att gå tillbaka till kommunerna för en revidering av
samarbetsavtalet beträffande dagvattenfrågan.
• Biogasförsök. Ändra från att genomföra ett biogasförsök till att utreda
möjligheterna att genomföra ett försök med att använda skörd av biomassa från
anlagda dammar till biogas.
Beredningsgruppen beslutar
- att tillstyrka en förlängning av avtal om ansvar gentemot dikningsföretaget för
Fels mosse undertecknat av Lunds och Lomma kommun, genom Höje å
vattenråd,
- att uppdra åt Ekologgruppen att ta fram en kostnadsberäkning för projektet
Dämme vid Gödelövsbäcken,
- att godkänna att Ekologgruppen går vidare med projekten Karstorp och
Lomma ängar enligt bilaga 2,
- att tillstyrka LOVA-ansökan om miljövänlig dikesrensning för beslut i
styrelsen på nästa sammanträde,
- att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett slutgiltigt förslag till handlingsplan
för etapp III till nästa styrelsesammanträde,
- att tillstyrka att styrelsen föreslår kommunerna att samarbetsavtalet revideras
för etapp 3 med hänsyn till dagvattenfrågan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

4.

Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar
Genomförda åtgärder
Emilie informerar. Damm H12 (L:a Bjällerup 14:1), H14 (Dalby 21:27), H18
(Björnstorp 1:1), H23 (Flädie 8:4), H50 (Kannikemarken 1:1) och H55 (Klostergården
1:3) har åtgärdats enligt planering inklusive tillägg. Damm H1 (Fjelie 42:1) fungerar
tidvis men reparationer ska genomföras avseende spolning av rör och förstärkning av
erosionsskydd kring utlopps- och inloppsrör. I damm H11 (St. Bjällerup 20:1) har inga
reparationer genomförts då varken markägaren eller grannen, vars mark man också
behöver tillgång till för reparationerna, är positiva till åtgärder.
Besiktning av dammar 2010/2011
12 dammar har hittills besiktigats, varav 3 dammar har stort behov av åtgärd, 3 dammar
har inget behov och resterande har lågt behov. Återstående besiktning av dammar
2010/2011 genomförs under våren 2011.
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Beredningsgruppen beslutar
- lägga informationen till handlingarna.

5.

Höje å vattenråd - vattenförvaltning

Bilaga E

Organisation
Cecilia redogör för förslag beträffande den framtida organisationen av Höje å, samt
samrådsredogörelse. Åke framför synpunkter på beredningsgruppens sammansättning
och menar att dikningsföretagen känner sig bortkörda. Cecilia förklarar att det blir för
tungrott med flera adjungerade till beredningsgruppen. Möjligheten finns fortfarande att
adjungera ex. dikningsföretag, LRF och Naturskyddsföreningen vid behov.
Kommunernas redovisning till Vattenmyndigheten 28 februari
Kommunerna ansvarar för redovisningen till Vattenmyndigheten. Vattenrådet redovisar
endast den egna verksamheten. Helena föreslår att de ansvariga för rapporteringen i
respektive kommun kommunicerar med varandra innan rapporteringen görs. Emilie
undersöker vem i Lunds kommun som ansvarar och återkommer med besked till Helena
snarast.
Vattenplan: förslag till innehåll
Emilie informerar om förslag till innehåll för vattenplan för Höje ås avrinningsområde
enligt bilaga E. Var och en av beredningsgruppens ledamöter funderar vidare och
återkommer med synpunkter till nästa beredningsgruppssammanträde. Det vore
optimalt med en översiktsplan för vatten som kan användas i planering för berörda
kommuner. Ev. kan LOVA-medel sökas för framtagande av vattenplan.
Temadagar 2011
En temadag kan ordnas i samband med stämman 24 maj med föreläsning om
föroreningar i Höje å generellt samt information från ansvariga för enskilda avlopp i
respektive kommun. Ett förslag till program för temadag bör läggas fram till styrelsen
på nästa sammanträde.
Information till styrelsen om dagvattengruppen
Helena meddelar att dagvattengruppen ska hålla ett informationsmöte med
dikningsföretagen den 21 februari. Både SWECOs modell och Tilla Larssons förslag till
rensningsplan är nu färdiga. Vattenrådet kommer att informeras efter att
informationsmötet med dikningsföretaget hållits.
Beredningsgruppen beslutar
- att uppdra åt hela beredningsgruppen att återkomma med synpunkter på
förslag till innehåll för vattenplan för Höje ås avrinningsområde till nästa
beredningsgruppsmöte,
- att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag till program för temadag den
24 maj till nästa styrelsemöte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.
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6.

Sammanträdestider 2011
Beredningsgruppen

7/4
18/8
13/10

kl. 08.30
kl. 08.30
kl. 08.30

Styrelsen

1/3
3/5
6/9
8/11

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

Lund
Lund
Lund
Lund

Stämma

24/5

kl. 09.00

Lomma

ÄNDRAT DATUM

Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna.

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.

Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Lund som ovan,

Cecilia Backe
Ordförande, Lunds kommun

Anna Olsson
Projektmedarbetare
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