Minnesanteckningar
2016-04-05
BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Minnesanteckningar för beredningsgruppen för Höje å vattenråd
Tid & datum: Tisdagen den 5 april 2016, kl 08:30
Plats:

Kristallen, Lund

Bilagor:

3.2: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3.3: Reparation och underhåll
5.2: Catchplast: Förfrågan om support till forskningsprojekt
6.1: Elfiske Höje å, rapport
7.1: Arbetsplan och budget för 2017

Ärenden:
1.

Protokoll föregående möte 2016-01-26
http://hojea.se/rapporter/files/HVR_Minnesant_beredningsgrp_20160126.pdf
BG beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna

2.

Anmälningar

Åtgärdsarbete
2016-02-11 Trolleberg 1:1 (öst) - Slutredovisning kalkfilterbädd och fosfordamm
2016-02-22 Stora Bjällerup 4:1 - Ansökan om samråd/tillståns ingrepp i fast
fornlämning
2016-03-02 Stora Bjällerup 4:1 - Fullmakt
2016-03-22 Trolleberg 1:1 (väst) - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet,
strandskyddsdispens m m
Dagvattengruppen
Recipientkontroll
2016-02-09 Ålgräsundersökning - Beställning av konsultuppdrag
Vattenförvaltning
2016-02-10 Helhetsperspektiv Höje å: Länsstyrelsen tilläggsbeslut bidrag
2016-02-10 Habo Golf AB - Samråd om vattenverksamhet
2016-02-13 Trafikverket - Anmälan om vattenverksamhet väg 798 Esarp-Genarp

2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens remiss om jordbruk och recipientkontroll
2016-02-16 Yttrande - Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun
2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen
2016-02-22 Vattenmyndigheten - Redovisning av verksamhet 2015 samt ansökan om
stöd för 2016
2016-02-25 Lunds kommun - Återrapportering till Vattenmyndigheten
2016-02-26 Trafikverket - Samråd E22 Lunds södra trafikplats
2016-02-26 Källby dammar - Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund
2016-03-04 Catchplast - Letter of confirmation
2016-03-22 Habo Golf AB - Yttrande angående samråd om vattenverksamhet
2016-03-23 Yttrande - Trafikverkets samråd om E22 Lunds södra trafikplats
Arbetsutskottet
2016-02-09 Protokoll arbetsutskottet
Övrigt
2016-02-15 Lunds kommun - Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen
2016-02-22 Skatteverket - Inkomstdeklaration 2015
2016-03-05 Jordbruksverket - Fullmakt E-tjänster
2016-03-23 Skrivelse från vattenråden till Jordbruksverket angående
miljöinvesteringsstöden
BG beslutar:
- att lägga anmälningarna till handlingarna
3. Åtgärdsprogram
3.1

Höjeåprojektet II etapp 3
Rapporten från utvärderingen offentliggörs i samband med årsstämman. Då ordnas
även någon form av pressträff. Rapporten kommer att tryckas upp. Jonas tar fram
pressmeddelande och planerar tillsammans med pressansvarig på Tekniska
förvaltningen i Lund och Cecilia.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

3.2

Höje å åtgärdsprogram etapp 1
Bilaga 3.2
David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av
åtgärdsprogrammet
Rödmarkerade projekt i listan har lagts på is för tillfället av olika anledningar.
Våtmarker
L:a Bjällerup
Står stilla, arrendatorn svårt sjuk och ägarna vill inte besvära arrendatorn. En ca 2 ha
stor våtmark, detaljdiskussioner har förts med markägarna bl a om en markväg som

2

går ner till traktoröverfarten vid ån. Markvägen ligger inom åns svämzon så den får
inte dämma vatten vid höga flöden.
Genarp 2:3
Projektet syftar till en ordentlig utvidgning av befintlig damm. Markägaren Claes
Wersäll är intresserad och har accepterat budet på markersättning men nu kommer
man inte vidare till följd av problemen med att betala ut markersättning.
Genarp 4:7 (Gräntinge)
Projekt med litet tillrinningsområde, markägaren har rensat mossen under vintern.
David kommer att åka ut och besiktiga arbetet i nästa vecka. Kan bli aktuellt med ett
bidrag till projektet om markägaren genomfört projektet enligt de anvisningar som
getts.
Alnarp 1:1
Fastigheten ligger i kilen mellan Höje å och Sege å avrinningsområden i Lomma
kommun. Cecilia påtalar åter att förslaget har utretts tidigare (10 år gammal
utredning, Naturvårdsingenjörerna). David kontaktar Jesper Persson på SLU för ev
uppdatering om varför våtmarken aldrig anlades. Gasledning går igenom
nordvästra delen av området. Kulturmiljöaspekt kan finnas. David undersöker
skyddsavstånd till gasledningen och till E6 samt undersöker kulturmiljöaspekten.
Tekniskt bra läge.
Genarp 9:16
Strax väster om Genarps samhälle. Låglänt yta på åkern, skridskois på vintern. Ca
200 ha tillrinning, bl a tätort och viss andel åkermark. Markerat som
utbyggnadsområde i Lunds kommuns översiktsplan.
Dagvattenprojekt
Lomma ängar
Möte denna vecka mellan arrendator, Johan Krook och Torsten Lindh från Lomma
kommun om hur man kommer vidare i projektet.
Vallkärratorn 17:1
Projektet presenterades för operativa gruppen i Lunds kommun förra veckan. Inget
besked har lämnats beträffande markanvändningen från gruppen ännu. Eventuellt
tas frågan upp i Tekniska nämnden. Förslaget är nu att även bryta upp kulverten
inom detaljplanområdet och anlägga ett svackdike.
Vallkärra
Förslag finns på två möjliga dammlägen nordost om Vallkärra by, markägaren är inte
kontaktad ännu. Det södra läget är mer tveksamt.
Vattendragsrestaurering m m
Vallkärrabäcken
Tanken är att ta ett större grepp på Vallkärrabäcken från kulverten vid utloppet från
Nöbbelövs mosse och upp till Fredentorps begravningsplats. Ekologgruppen har nu
tagit fram konkreta förslag. Handlar om tvåstegsdike, avfasning och
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fiskevårdsåtgärder. Cecilia påtalar vikten av att förslagen stäms av med Peter
Johnsen. Markus Wallenås har kontaktats beträffande avfasning på kommunal mark
i den övre delen av bäcken på mark som MEX förvaltar och ställt sig principiellt
positiv till att upplåta ett par meter av åkermarken. Maria Nitare på Länsstyrelsen
har varit på plats med Cecilia och Peter Johnsen under våren 2015 och det finns
troligen ett yttrande från Maria Nitare. Cecilia kollar om det finns och skickar i s f till
David för kännedom. Tryggve Fahlstedt har gjort en utredning om de olika
dikningsföretag som berör bäckens sträckning. Omprövning av dikningsföretagen
behöver göras så att de samlas i ett modernt dikningsföretag. Kommer dock att
dröja innan det finns en dom beträffande ett nytt dikningsföretag. Möte har hållits
med VA-syd som är positiva till åtgärder och omprövning av dikningsföretag. En
markägare har frågat om juridiskt stöd i processen. Vattenrådet kan erbjuda att
bekosta att t ex Jordbruksverket tittar på framtagna projekteringshandlingar och
handlingar beträffande omprövningen av dikningsföretaget åt den berörda
markägaren. Längden på de tvåstegsdiken som föreslås är så stor att det ska kunna
bli aktuellt med stöd från Länsstyrelsen. Per Persson, ordförande i ett av
dikningsföretagen är positiv till åtgärderna.
Höje å vid Lilla Bjällerup
Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en ca 600 m lång sträcka. Eventuellt kan
miljöinvesteringsstöd sökas för åtgärden. Även domkyrkan som har mark nedströms
är intresserade, besked från kyrkan inväntas.
Önnerupsbäcken
Fortfarande trögt med åtgärder i Önnerupsbäcken p g a att den lokala LRF
föreningen först vill att det görs något åt Höje å i mynningen vid Lomma, det man
vill ska göras handlar t ex om muddring och rivning av bryggor.
Dynnbäck/Knästorp
Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en kortare sträcka. I dagsläget en för liten
åtgärd för att berättiga till stöd. Inte jobbat vidare med sen senast.
Stora Råby 36:22
Föroreningar finns i det gamla diket, sanering bekostas av Mark- och
exploateringskontoret i Lund. Omgrävning av diket bekostas av vattenrådet. Inget
stöd kan sökas till projektet. Nytta framför allt för biologisk mångfald och
rekreation. Dikningsföretaget är nedlagt. Inga träd planteras med hänsyn till
landskapsbilden.
Kalkfilter och fosfordammar
Kalkfiltret och fosfordammen strax söder om Höje å vid Källby/Trolleberg anlades i
vintras. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar beträffande de övriga projekten
samt beslutat att det inte behövs någon fördjupande undersökning av kulturmiljö
vid projektet i Bjällerup.
Köpa ekosystemtjänster
Jonas har kommit med en idé om att man istället för att betala ut markersättning
skulle kunna köpa ekosystemtjänster av markägarna som anlägger våtmarker. Det
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finns många frågetecken kring detta som behöver redas ut och troligen behöver
juridisk kompetens involveras. Jonas skriver ner idéerna och försöker formulera
problemställningarna samt skickar runt till övriga i beredningsgruppen för
synpunkter. Viktigt att detta arbete prioriteras eftersom frågan om markersättning
är angelägen.
BG beslutar:
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
3.3

Reparation och underhåll

Bilaga 3.3

Lägesrapport för arbetet med reparation och underhåll. Ekologgruppen håller på
och sammanställer upphandlingsunderlag för åtgärder i ca 10-12 dammar.
Åtgärderna genomförs under sommarhalvåret 2016. Inga stöd kommer troligen att
kunna sökas för dessa åtgärder. En grov kostnadsuppskattning är 600-700 tkr.
BG beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
4. Dagvattengruppen
4.1

Lägesrapport
Ekologgruppens rapport om fördröjning av dagvatten i befintliga områden i östra
Lund är klar och ska behandlas av Dagvattengruppen nästa vecka. Kristna Hall från
VA-syd, som jobbar med Lunds dagvattenplan för bebyggda områden, kommer att
vara med på mötet.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
5. Vattenförvaltning

5.1

Helhetsperspektiv Höje å
Projektet har fått alla medel som vi räknat med. Jonas för diskussioner med
Ekologgruppen om hur man bäst ska gå vidare med den del av projektet som
Ekologgruppen tar över från Rolf Larsson på LTH. Det senaste konkreta som kommit
ut av projektet är Nina Svennbros examensarbete om avbördningskapacitet som
bestämmande faktor för dikesrensning.
BG beslutar:
- att godkänna fortsatt arbete enligt planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
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5.2

CatchPlast
Bilaga 5.2
Vattenrådet har fått en förfrågan från Geraldine Thiere om support till ett
forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om urbana källor till utsläpp av
mikroplaster. För vattenrådets del handlar projektet om att gå in med befintlig
kunskap om området, bl a in-data till VattenAtlas, bidra med nätverk och kontakter,
samordna provtagning med recipientkontrollen samt hjälpa till att sprida resultaten
från projektet. Resultatet av projektet är framförallt ökad kännedom om omfattning
på och källor till plastföroreningar i Höje å.
BG beslutar:
- att godkänna efterfrågad support i samband med forskningsprojektet CatchPlast,
samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.3

Övriga forskningsprojekt
Lägesrapport för övriga forskningsprojekt.
- SUrF (SustainableUrbanFlooding): Ett Formas-projekt som drivs av LTH, många
olika parter i projektet. Jonas har varit på ett startmöte och betonat vikten av att
det görs studier med Höje å-systemet som modell. Ännu inga konkreta resultat.
- CleacTech TIPP: Jonas har haft ett möte med koordinator och projektledare,
tvådagars startmöte i slutet av april. Jonas går båda dagarna och Helena följer
med första dagen.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

5.4

Habo Golf AB:s samråd om vattenverksamhet
Jonas har haft dialog med golfklubben angående kompletterande uppgifter till
utredningen. Samrådet diskuteras. Jonas har tagit fram ett yttrande som AU ställt
sig bakom och översänt till Golfklubben.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
6. Recipientkontroll

6.1

Jämförande elfiskeundersökning
Bilaga 6.1
Rapporten från Anders Eklöv är klar Det är inga stora förändringar i fiskbestånden
som skett sedan samma undersökning gjordes på 1990-talet. De stora
förändringarna till det bättre skedde mellan 1960-talet och 1990-talet. Anders
informera om undersökningen på årsstämman.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
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6.2

Grundvatten och bekämpningsmedel
Jonas ger kort lägesrapport för samarbetsprojektet med SGU. SGU håller i projektet
helt och har valt ut ett tiotal lokaler för provtagning. Man har även varit i kontakt
med olika markägare och satt ut egna grundvattenrör. Provtagning görs första
gången nu till våren.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna
7. Administration/övrigt

7.1

Arbetsplan och budget 2017 och reviderad budget 2016
Bilaga 7.1
Jonas presenterar förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget
för 2016. Arbetsplanen bygger på planen för 2016 men med ett par förtydliganden.
Den reviderade budgeten för 2016 för recipientkontroll samt reparation och
underhåll behöver justeras innan förslaget skickas ut med kallelsen till styrelsen.
BG beslutar:
- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget
för 2016 med mindre justeringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Övriga frågor
Plast från konstgräsplaner - Christel informerar om att Sege å vr fått medel till från
HaV till olika projekt. Bland annat ett projekt där man ska titta på problematiken
kring spridning av små plastpartiklar (granulat) från konstgräsplaner. I projektet ska
konstgräsplanerna i avrinningsområdet lokaliseras, dräneringen runt dessa klargöras
och kommunerna ska få svara på hur mycket granulat de fyller på per år. Detta ska
sedan leda till rekommendationer om hur dränering runt konstgräsplaner ska
fungera.
Program årsstämma – Björn Abelson har efterlyst en exkursion i samband med
årsstämman. Ett förslag kan vara att åka till den nya dammen i Bjärred och prata
kompensationsåtgärder och närrekreation samt stanna vid Värpinge och Ö Kannik
på vägen tillbaka till Lund. Jonas fortsätter att arbeta med programmet för
stämman.
BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

7.3

Sammanträdestider 2016
Styrelsen
09:00 i Lund (om inte annat
anges
Stämma

2016-05-03 Meteoriten
2016-05-31 Meteoriten
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2016-09-13 Diamanten
2016-11-08 Diamanten
Arbetsutskottet
09:00 i Lund

2016-04-19
2016-09-06
2016-10-25

Flintan
Gnejsen
Gnejsen

2016-08-30
2016-10-11

Diabasen
Gnejsen

Beredningsgruppen
08:30 i Lund

Dagvattengruppen
13:30 i Lund

2016-04-11 Kalkstenen
2016-08-29 Kalkstenen
2016-10-17 Kalkstenen

BG beslutar:
- att lägga informationen till handlingarna

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare
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