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Ärenden:
1. Dagordningen
Tillägg under övrigt: Strandskydd Höje å
Klosterängshöjden

Minnesanteckningar från föregående möte:
Inga särskilda synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar
Beredningsgruppen beslutar
• att godkänna dagordningen med tillägg, samt
• att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens
sammanträde 2012-04-10 och lägga dem till handlingarna.

Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson
Telefon
Tekniska förvaltningen
046-35 68 50
Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

2. Anmälningar
Höjeåprojektet
2012-05-20 Besiktningsprotokoll dammar Alberta
2012-05-20 Besiktningsprotokoll stängsling Esarp 1:3
2012-05-21 Mark- och miljööverdomstolen, protokoll, Lunnarp
2012-06-10 Lst beslut ang miljöpåverkan av vattenverksamhet vid restaurering av Fels
mosse
2012-06-15 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering, Gödelövsbäcken
2012-06-20 Slutbesiktningsprotokoll Alberta 2:50 och 1:16, Länsstyrelsen
2012-06-20 Lst slutbesiktningsprotokoll miljöinvestering och miljöersättning (även
Alberta 2:50)
2012-06-23 Tilläggsbeställning för arbete med reparation och underhåll
2012-07-04 Ansökan om tillstånd för restaurering av Fels mosse
2012-07-04 Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse
2012-07-04 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering Önnerupsbäcken övre
2012-07-04 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering Björnstorpsbäcken
2012-07-04 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering Önnerupsbäcken
nedre
2012-07-09 Information om arbetet med restaureringen av Fels mosse
2012-07-12 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering, restaurering damm
Fjelie
2012-07-12 Länsstyrelsens beslut om ersättning för miljöinvestering, restaurering damm
Källby
2012-07-16 Slutbesiktningsprotokoll Klostergården 2:5 och 3:1, Länsstyrelsen
2012-07-16 Slutbesiktningsprotokoll Fjelie 19:3, Länsstyrelsen
2012-08-02 Ansökan om miljöinvesteringstöd för underhåll i sex olika våtmarker, bl a
Laxmans-Åkarp 4:2
2012-08-03 Lst beslut rensning damm Fjelie 8:3, Lunds kmn
2012-08-06 Länsstyrelsen beslut om rensning av vattendrag Lilla Habo 1:6 och Stora
Habo 1:6 Lomma kmn
Vattenförvaltning
2012-05-15 Samråd detaljplan Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun
2012-05-16 Yttrande till Miljöförvaltningen i Lunds kmn angående utsläpp av slam till
Höje å
2012-06-11 Samrådsyttrande angående detaljplan för Kyrkheddinge 3:2 m fl,
Staffanstorps kmn
2012-06-12 Lst nyheter om dikningsföretag
2012-06-13 PM och inbjudan till möte om Alnarpsströmmen
2012-06-14 Remissvar angående åtgärder för miljömålen i Skåne
2012-07-13 SFL: Inbjudan till vattendagarna i oktober
2012-07-16 Samråd markavvattning från jorddeponi på Klosterängen, Lunds kommun
Recipientkontroll
2011-08-15 Kommentarer till resultaten från vattenundersökningar i Höje å april-juni
Övrigt
2012-05-08 Reviderat samarbetsavtal för Höjeåprojektet och Höje å vattenråd
2012-05-10 Ombud årsstämma, Lunds kommun
2012-05-10 Vattenmyndigheten, beslut om utbetalning av stöd

Jonas påpekar att t ex alla yttranden i olika sammanhang från vattenrådet går att hitta
på hemsidan.
När det gäller bidraget från Vattenmyndigheten så indexregleras inte det vilket i
praktiken betyder att bidraget minskar år för år. Förslag på att Höje å, Sege å och
Kävlingeåns vattenråd skriver till VM om problemet.
I en skrivelse till VM skulle man även kunna belysa den växande problematiken kring
underhåll och restaurering av anlagda dammar och våtmarker. Jonas tar med sig
frågan.
Beredningsgruppen beslutar
- att uppdra åt Jonas att skriva till VM om indexreglering samt reparation och
underhåll, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

3. Höjeåprojektet II etappp två
Johan Krook berättar att alla projekt inom etapp II är avslutade förutom Fels
mosse och Lunnarp som man fortsätter att jobba med inom etapp 3.
Särskilt när det gäller fiskevårdsåtgärderna är markägarna nöjda vilket är
glädjande. Inget avtal med markägarna behövdes såsom Länsstyrelsen först
begärde.
De anmärkningar som gjordes vid besiktningen av dammarna i Alberta är
åtgärdade.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

4. Höjeåprojektet II etapp 3
Johan Krook redogör för pågående arbete inom etapp 3.
Fels mosse
Ansökan till Mark- och Miljödomstolen skickades in i början av juli. Bertil Noren
på MoM har redan begärt in kompletteringar och preciseringar, bl a för grävningar,
detaljritningar och avbördningskurva för dämmet. Ekologgruppen jobbar med
kompletteringarna.
Lunnarp
Efter att inget prövningstillstånd gavs i Miljööverdomstolen är det bara att gå
vidare med projektet. Anbudsunderlag ska skickas ut.
Lomma ängar
Jordbruksförvaltaren i Lomma har visat nytt intresse för projektet och ska ta tag i
det. Projekteringen är i stort sett klar. Möte med Helena och Ekologgruppen är
inplanerat.
Värpinge 13:15
Markägaren Wachmeister är mycket intresserad av att anlägga en våtmark
nedströms Trolleberg på norra sidan av ån. Projektritning finns sedan tidigare.

Lunnarp 9:7
Intresserad markägare har hört av sig. Det finns redan en damm på fastigheten.
Markägaren vill bryta upp en kulvert, men nyttan med detta är tveksam. Istället
kan det vara ett bra projekt att rensa och utvidga den befintliga dammen.
Direktupphandling av entreprenaden föreslås. Ansökan om stöd från Lst till övriga
underhållsprojekt behöver kompletteras i så fall.
Nöbbelövs mosse
Peter Johnsen har uttryckt intresse för anläggning av ytterligare en våtmark på
kommunens mark intill väg 108.
Fjelie tpl
Kontakt etablerad med Trafikverket men ombyggnaden av trafikplatsen ligger
långt fram i tiden.
Ladugårdsmarken
För att bidra till att minska översvämningsproblematiken norr om Lund och i
Önnerupsbäcken finns idéer om att anlägga översvämningsytor på kommunens
fastigheter på Ladugårdsmarken. Ett möte med Ekologgruppen, hela
dagvattengruppen, Mark- och Exploatering och vattenrådet hölls 2012-05-30.
Ekologgruppen fick i uppdrag att titta närmare på förslaget vilket man börjat med
och återkommer med mer underlag vid mötet i oktober.
Bottenrestaurering, trädplantering och avfasning
Intresset för bottenrestaurering är dubbelt så stort som målsättningen för etappen
och frågan är hur vi ska hantera det. Förslaget är att till vidare fortsätta arbeta med
alla sträckor där intresse finns bl a för att det är av stort värde om man kan
kombinera de tre åtgärdstyperna.
När det gäller Dynnbäcken behöver en diskussion tas med Staffanstorps kommun.
Det är inte aktuellt med någon form av stöd för gynnande av fisk i Dynnbäcken
eftersom naturvärdet i bäcken är så lågt.
Förbättringsåtgärder i befintliga dammar och våtmarker
Arbetet genomförs genom att en lista med potentiella förbättringsåtgärder stäms av
när en damm/våtmark besöks inom den ordinarie inventeringen.
Etablering av vattenväxter
Kan vara på gång i någon damm och sker i samarbete med Länsstyrelsen.

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

5. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar
Entreprenadarbeten kommer att ske under hösten i 12 dammar. Stöd från
Länsstyrelsen sökt och beviljat för sex av dessa. När det gäller kostnaden (154 tkr)
för anläggning av bron vid dammen i Hunnerup behöver det tas en diskussion
internt i Lund om vem som ska betala den.

När det gäller reparation och underhåll inom etapp 3 finns det en plan för löpande
besiktning. Inventering av dammar och våtmarker sker enligt listan så länge det
inte kommer upp akuta problem.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad
planering

6. Recipientkontroll
Recipientkontrollen 2013-2015 ska handlas upp nu i höst. Tidsplanen är att ett
utkast till kontrollprogram ska presenteras för styrelsen i samband med kallelsen
till styrelsemötet 2012-09-31. Eventuella ändringar från styrelsen ska göras och
förfrågningsunderlaget läggas ut så snart som möjligt efter mötet. Vid
styrelsemötet 2012-11-06 ska inkomna anbud ha utvärderats och ett förslag
presenteras för styrelsen.
Jonas redogör kort för utkastet till grundprogram. Det är inga skillnader i själva
programmet jämfört med föregående period. Dock har det betonats att utvärdering
av ekologisk och kemisk status i vattendragen ska göras.
När det gäller en eventuell specialinsats med inriktning på dagvatten och
läkemedelsrester har Calluna tagit fram en kort rapport kring detta. Diskussioner
förs kring vad som är relevant att mäta med vilken frekvens och i vilka matriser.
Mätningar i både sediment, vatten och biota diskuteras. Helena betonar vikten av
att titta i David Benz artikel om läkemedelsrester från 2005.
Jonas får i uppdrag att ta fram ett förslag som ryms inom budgeten som sedan går
runt i gruppen för synpunkter.
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna förslaget till grundprogram, samt
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering

7. Höje å vattenråd - vattenförvaltning
Vattenplanen
Geraldine har nu jobbat med planen sedan i maj och redogör för läget. Mycket
information har samlats in. Arbete har stött på flera problem under vägen som det
är ett viktigt resultat av projektet att dokumentera. Bilden på den detaljerade
höjdscanningen av aro visas upp och diskuteras tillsammans med den nya
beräknade ytan för avrinningsområdets avgränsning som är framtagen med hjälp
av höjdscanning och information om dikningsföretagen. Det finns ett verktyg för
att ta fram avrinningsområdet för en punkt, Länsstyrelsen har verktyget men delar
inte ut det trots att det borde förbättra beräkningen av tillrinningsområden vid
våtmarksplanering.
Mycket information är insamlad som ska struktureras och presenteras på ett logiskt
sätt. Det betonas att en beskrivning av metoden för arbetet är en viktig del av
resultatet. Det är även viktigt att visa på vilka resurser som behövs för att förvalta
och hålla informationen uppdaterad. Syftet med projektet är att skapa
förutsättningar och ge underlag till tjänstemän i kommunerna och för vattenrådet
att göra sammanvägda bedömningar mellan olika intressen i det dagliga arbetet.
Eftersom projektet är lite abstrakt för den som inte är van att arbeta med GIS är det
även viktigt att lyfta fram pedagogiska exempel till politikerna.

Miljövänlig rensning och temadag
Planeringen av temadagen går bra. Dikningsföretagaet har köpt in en klippskopa
men har haft problem med att få den att passa på den aktuella maskinen. Johan
kontaktar dikningsföretaget för att höra hur det har gått så att det går att få en
ordentlig demonstration vid temadagen.
För övrigt är programmet klart med presentationer inne på förmiddagen och
fältvandring och demonstration runt lunch.
Även styrelsemötet hålls på plats vid Södergård utanför Kyrkheddinge.
Vattenplan Sege å
Även Sege å är intresserade av att ta fram en vattenplan enligt ”Höje å modellen”.
Förslaget är att det vore bra om Geraldine kunde jobba kvar från Lund och att TF i
Lund alternativt vattenrådet fakturerar Sege å för arbetet. Geraldine får i uppdrag
att fundera på hur lång tid det skulle ta att ta fram motsvarande material för Sege å
och återkommer i frågan senast 28/9.
Havsmiljöinstitutet
En förfrågan har kommit in om en studie hur arbetet i vattenråd uppfattas.
Vattenrådet har blivit tillfrågade om vi kan lämna ut kontaktuppgifter till styrelsen
för att de ska kunna ingå i studien. Frågan förs fram till styrelsen.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den
planering som diskuterats fram

8. Sammanträdestider 2012 och 2013
Beredningsgruppen
9/10

kl. 08.30

Lund

11/9
6/11

kl. 14.00
kl. 14.00

Lund
Lund

Styrelsen

Jonas får i uppdrag att ta fram förslag på mötestider för 2013 till nästa möte.

9. Övriga frågor
AU för styrelsen
Det har kommit förslag på ett AU för styrelsen i stället för presidieberedning och
att Lomma kommun i så fall skulle ha en representant med. Beredningsgruppen
ställer sig positiv och frågan tas upp på nästa presidieberedning.
Vattenorganisationernas riksmöte
Vattenorganisationerna är ingen egentlig organisation utan är en maillista till
vattenråd och vattenvårdsförbund mm. Vart annat år anordnar någon av
organisationerna ett möte, det brukar vara en dag med föredrag och en dag med
exkursioner. Förslaget är nu att Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd ordnar

mötet hösten 2014. Tidigare möten har fått ekonomiskt stöd av vattenmyndigheten
men inget sådant stöd har utlovats till oss vid kontakt med vattenmyndigheten. Ca
100 personer brukar komma till mötena som har en budget på ca 400 tkr.
Uppskattningsvis tar det åtminstone 4 veckor arbetstid att organisera ett möte
varför hjälp med bokningar, fakturering m m är nödvändigt. Beredningsgruppen
ställer sig positiva. Jonas får i uppdrag att ta reda på vad konferensservice kostar
och återkomma. Christel tar med sig frågan till Sege å om de också är intresserade
av att stå som medarrangör.

Strandskydd
En kommunal fråga. Det utökade strandskyddet på 300 m förfaller om man inte till
Länsstyrelsen motiverar bibehållet utökat skydd. Detta har både Lunds och Lomma
kommuner gjort. Önnerupsbäcken har inget strandskydd.
Cecilia och Jonas funderar på om strandskyddet ska vara en informationspunkt på
nästa styrelsemöte.
Klosterängshöjden
Lunds kommun har sökt tillstånd för markavvattning från jorddeponin vid
Klosterängshöjden. Planen är att man ska bygga rejält tilltagna fördröjningsmagasin
som fördröjer upp till 100-årsflöden till ca 1 liter per ha s. Åtgärderna bidrar till att
minska problemen med översvämningar i Önnerupsbäckens avrinningsområde.
Vattenrådet har yttrat sig i frågan och är positiva till förslaget. Yttrandet finns på
hemsidan.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den
planering som diskuterats fram

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare

