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Kalkstenen (plan 7), Kristallen, Lund
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2.1: Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund
5.1: Höje å vattenråds yttrande angående Habo Golf AB:s samråd om
vattenverksamhet
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Ärenden:
1. Minnesanteckningar från förra mötet
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från förra mötet. Anteckningarna finns på:
http://hojea.se/Dagvattengruppen.htm
2. Dagvattenutredning
Bilaga 2.1
Utredning om fördröjning av dagvatten från östra Lund – Ekologgruppen redogör för
resultaten av utredningen. Diskussion om föreslagna åtgärder, hur och om
åtgärdsförslagen ska försöka konkretiseras, Kristina Hall påpekar att det är viktigt att
göra åtgärder som gör verklig nytta, inte bara göra åtgärder.
Kristina berättar vidare att i arbetet med Dagvattenplanen för bebyggda områden i
Lund kommer man att göra modeller för alla dagvattenavrinningsområden, dock inte
så detaljerat som denna Ekologgruppens utredning. Utredningen är ett bra underlag
till dagvattenplanen. Utbildnings informationsdag kommer att hållas när
dagvattenplanen går på remiss.
3. Projekt ”Helhetsperspektiv Höje å” (olika delprojekt)
Utredning om dikningsföretag och hydrologi i Höje å – Ekologgruppen informerar.
Fältarbete för att undersöka sträckor som eventuellt är lämpliga för tvåstegsdieks är
påbörjat, även större biflöden är med i fältarbetet. Fältarbete påbörjat även för
oreglerade sträckor. Beträffande dämmande sektioner vid Gullåkra och Nöbbelövs

mosse kommer man att titta på effekterna av att göra nån form av reglering vid
utloppen för att se om magasineringskapaciteten kan ökas.
Nina Svenbro är klar med sitt examensarbete om att avbördningskapaciteten kan
vara styrande för om ett vattendrag behöver rensas eller inte
Man håller också på och tittar på ån i höjd med Lund hur denna sträcka påverkar
avvattningen av jordbruksmarken uppströms motorvägen. SWECO har gjort en
modellering för höga flöden. Nu handlar det om eventuell påverkan vid mer normala
flöden.
Siri Wahlström kommer att titta på förslag till ny kostnadsfördelning. Hon går ifrån
den utredning som Tilla Larson på Jordbruksverket har gjort.
Förankring ska ske under projektets gång. Ordförandena i berörda dikningsföretag
behöver bjudas in till ett informationsmöte. Jonas tar fram inbjudan till
dikningsföretagen.
Jonas och Johan fortsätter diskussion kring hydromorfologin.
I slutet av projektet ska allt sammanställas i en rapport
4. Höje å åtgärdsprogram
Lomma ängar – finns ett nytt förslag på avgränsning av våtmarken. Johan Krook har
träffat arrendatron Mårten Andersson, Torsten Olofsson (LRF) och Torsten Lind från
Lomma kommun och fortsatt diskussionen kring förslagen på åtgärder. Arrendator
och Torsten Lind från Lomma kommun ska ha en diskussion kring förslagen.
Hanteringen av massor är ett problem i området. Man avvaktar diskussionen mellan
arrendator och Lomma kommun.
Vallkärratorn (Stångby) – Fördröjnings magasin på kommunal mark strax öster om
Stångby. Stadsbyggnadskontoret i Lund är positiva till förslaget, Mark- och
Exploateringskontoret mer försiktiga och vill ha fler frågetecken uträtade innan man
säger ok.

5. Övrigt

Bilaga 5.1
-

CleanTech Tipp – Uppstartsmöte hålls i projektet 25-26 april.

-

Habo Golf AB – Samråd inför ansökan om vattenverksamhet.
Underlaget var bristfälligt vilket har kommenterats av vattenrådet i
samrådsyttrandet. Det handlar bl a om vattenuttag från Höje å norra
gren eller Önnerupsbäcken. Vid riktigt låga flöden är det föreslagna
uttaget större än flödet i vattendraget

-

Övriga frågor - Johan Krook framför Torsten Olofssons synpunkter på
nedre delen av Höje å genom Lomma. Det är ungefär samma
synpunkter som framförts per brev till Lomma kommun om behovet
av att rensa sträckan. Det är mycket skilda uppfattningar om hur

nedre delen av Höje å påverkar avvattningen längre upp i systemet.
Ett problem för vattenrådets åtgärdsarbete är att det enligt LRF inte
kommer att göras några åtgärder i Önnerupsbäcken innan nedre
delen av Höjeå åtgärdats. Det finns ett stort behov av att
pedagogiskt beskriva hur vattenflödena i nedre delen av Höje å
fungerar.

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

Arbetsutskottet
09:00 i Lund

2016-05-03 Meteoriten
2016-05-31 Meteoriten
2016-09-13 Diamanten
2016-11-08 Diamanten

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
2016-08-29 Kalkstenen
2016-10-17 Kalkstenen
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