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Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson
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Bilagor utsända före mötet:
2.3 Rapport från mätprogram för norra bron vid Trolleberg
5.1 VSPU för Höje å – rapport
Bilagor utdelade vid mötet:
2.1 Lägesrapport etapp 3
3.1 Sammanställning förslag på åtgärder inom reparation och underhåll
7.1 Preliminärt bokslut för 2012
7.3 Yttrande kring Lunds kmns dagvattenstrategi

Bilagor som utgår:
2.2 Sammanställning av alla förslag på åtgärder
7.2 Preliminär arbetsplan och budget för 2014

Ärenden:
1. Dagordningen
Under övrigt utgår punkten om budget och arbetsplan för 2014, frågan tas upp på nästa möte.
Tillägg under övrigt:
- Information om tjänstemannamötet om dagvattengruppen - Helena
- Kort information om vindkraft - Cecila
Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson
Telefon
Tekniska förvaltningen
046-35 68 50
Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

Minnesanteckningar från föregående möte:
Inga särskilda synpunkter på föregående minnesanteckningar
Anmälningar
Höjeåprojektet
2012-10-12 Reparation & underhåll - Nöbbelöv 21:1 besiktningsprotokoll
2012-10-18 Reparation & underhåll - Alberta 4:6 besiktningsprotokoll
2012-10-18 Reparation & underhåll - Björnstorp 1:1 besiktningsprotokoll
2012-10-18 Reparation & underhåll - Björnstorp 1:2 besiktningsprotokoll
2012-10-19 Lunnarp 6:4 & 7:19 - Länsstyrelsens beslut
2012-10-31 Reparation & underhåll - Lunnarp 4:3 besiktningsprotokoll
2012-11-01 Reparation & underhåll - Äspet 26:1 besiktningsprotokoll
2012-11-22 Lunnarp 6:4 & 7:19 - Tilläggsbeställning entreprenad
2012-11-30 Reparation & underhåll - Strandskyddsdispens Hunnerup
Vattenförvaltning
2012-11-15 LOVA - miljövänlig rensning - kompletterande redovisning
2012-11-21 Småbåtskaj i Lomma, Höje å - kungörelse om huvudförhandling
2012-11-29 Vattenplan - Beslut från HaV
2012-12-14 Vattenplan - Lst beslut om godkänd slutredovisning
Recipientkontroll
2012-10-27 Svar från ÖVF angående frågor kring upphandling
2012-11-07 Tilldelningsbesked Calluna
2012-11-07 Tilldelningsbesked Ekologgruppen
2012-11-12 Resultat från recipientkontrollen
Övrigt
2012-10-08 Skatteverket - ansökan om registrering som ideell förening
2012-11-02 Protokoll styrelsen Sege å
2012-11-09 Skatteverket - bevis om organisationsnummer
2012-11-09 Skatteverket - meddelande om ändrad organisationsform
2012-12-01 Avtal med Sege å för framtagande av VSPU för Höje å
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordningen,
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde
2012-10-09 och lägga dem till handlingarna, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

2. Höjeåprojektet II
David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3.
Fels mosse
Ansökan om tillstånd skickades in i höstas och ansökan har kompletterats enligt
krav från domstolen. Vidare har ansökan kungjorts och yttrandetiden är snart över
(6/2). Inga yttranden med med motstående intressen har kommit in ännu. Inte
heller den markägare som inte skrivit på överenskommelsen har yttrat sig.
Huvudförhandling kommer sannolikt hållas till våren. Länsstyrelsen har lämnat

preliminärt besked på 900 000 kr i miljöinvesteringstöd för anläggningen. David
tar upp frågan med Lst igen för att se det finns möjlighet till ytterligare stöd.
Lunnarp 6:4
Dammen han bli anlagd i höstas och det ser bra ut. Slutbesiktning sker nu på
torsdag. Det har varit en bra dialog med den granne som överklagade
Länsstyrelsens beslut. Grannen tycker entreprenaden skötts på ett bra sätt.
Lomma ängar
Johan Krook har skickat reviderat förslag med djupare bottnar och större
magasineringskapacitet till Helena. Helena menar att projektet inte är prioriterat
och vill att vi avvaktar tills vidare med projektet bl a eftersom det är ett
kommunalt projekt. Viktigare att ta till vara det intresse som finns ute hos privata
markägare.
Det är problematiskt att hantera massorna i området. Dels är det ganska mycket
schakt i entreprenaden och dels finns det värdefull vegetation i omgivningen och
det är nödvändigt att kunna placera massor på åkern intill området.
Värpinge 13:15
Förslaget finns med i landskapsvårdsplanen för Höje å 2007. Området består av
låglänt fuktig åkermark som trots det brukas. Projektet har utomordentligt bra
förutsättningar för en 3-4 ha stor våtmark. Området ligger nere på det gamla åplanet. Ett dikningsföretag som avvattnar ca 300 ha avvattnas till den tilltänkta
våtmarken. De tekniska förutsättningarna är också bra. Planen är att massor från
nedre delen av skiftet flyttar längre upp så att ena delen av skiftet får bättre
förutsättningar odling genom att den marken blir högre. Totalt sett blir det ett
nollsummespel beträffande vattenmagasinering då området blir djupare på ena
delen medan det blir mindre magasineringskapacitet längre upp.
Det finns inga ledningar som stör projektet. Markersättningsfrågan kommer att
aktualiseras, det handlar om åkermark men inte av högsta klass. Högsta
stödersättning från Länsstyrelsen förväntas. Man skulle kunna simulera var högsta
högvattenlinjen går för området.
Norra Knästorp
Anders Månsson är intresserad av att anlägga en våtmark mitt emot Dynnbäckens
utflöde i Höje å. Området utgörs av blöt åker mark, ett dikningsföretag som
avvattnar 60 ha når området. Projektet har ett mycket bra läge och goda tekniska
förutsättningar. Högsta stödnivå förväntas från Länsstyrelsen. Det är universitetets
mark och inte helt klart att markägaren godtar förslaget ännu.
Häckeberga - Dyngsmaderna
Henrik Tham har öppnat upp för en rad åtgärder i Häckebergaområdet
Dyngsmaderna handlar om att dämma upp i gamla diken och skapa en våtmark på
upp till 20 ha. Det är ett väldigt intressant projekt och vattendom är eventuellt
aktuellt. Tham vill själv ha vattendom. Detta arbete skulle i så fall handlas upp
som ett tillägg till upphandlingen av etapp 3.
Jaktfrågan är aktuell i området. Henrik Tham vill sätta ut och utfodra änder för
jaktändamål. Ekologgruppen har påtalat problematiken kring jaktfrågan och
Tham ska komma med ett förslag på hur detta kan hanteras. EG har räknat på
mängderna N och P som finns i den mat som änderna skull utfodras med och det
handlar om mycket små mängder.

Jaktfrågan diskuteras i beredningsgruppen som får invänta Henrik Thams förslag i
frågan.
Björkesåkraån
Sju olika dammlägen på förslag från Tham. Johan Krook och Annika Ekström
har varit ute och tittat på lägena. Inte högsta stödnivå förväntas från Länsstyrelsen
då det inte är så mkt jordbruksmark i området idag. Ån tar emot dagvatten från
flygplatsen.
Nöbbelövs mosse
Peter Johnsen menar att det sannolik är ett relativt enkelt projekt. Mycket lågt lite
stöd förväntas från Länsstyrelsen. Projektet är ändå intressant för att vidga
vattenlandskapet kring mossen. Den aktuella ytan finns med som förslag på
översvämningsyta när det handlar om fördröjning av vatten i Önnerupsbäcken.
Ladugårdsmarken
Frågan ligger idag hos Mark- och exploateringskontoret i Lund. Den aktuella
marken betingar ett stort värde ca 3,5 Mkr. Frågan måste eventuellt upp på
politisk nivå i Lund.
Bottenrestaurering
Det finns intresse för åtgärder på en sträcka som är dubbelt så lång som
målsättningen inom etappen. David betonar att åtgärderna är spretiga och
tidskrävande eftersom det är många markägare inblandade.
Vattenväxter
Sällsynta vattenväxter är i samarbete med Länsstyrelsen utplanterade i åtta
dammar hösten 2012.
Hantering av det stora intresset för vattenvårdsåtgärder
För närvarande är intresset för att genomföra olika typer av åtgärder bland
dikningsföretag och markägare mycket stort, större än vad som är målsättningen
för arbetet inom etapp 3. Beredningsgruppen menar att det är viktigt att ta till
vara på det stora intresset. Bokslutet visar att det finns drygt 2,6 Mkr
(motsvarar ca 1,2 kommunal årsbudget för projektet) kvar från etapp II som
skulle kunna användas för att genomföra de åtgärder som det finns intresse
för att genomföra. För att detta ska kunna göras behöver fler konsulttimmar
handlas upp och administrationen förstärkas med ca 10% tjänst per år i två
år. Jonas tar fram ett förslag kring frågan och konsulterar
upphandlingsenheten i Lund angående hur upphandlingen av konsult ska gå
till. Om det kan göras som tilläggsbeställning eller om det behöver
upphandlas på nytt.
Trolleberg norra bron
Ekologgruppen har mätt bron vid ett par tillfällen under förra året. Det har varit
relativt svårt att mäta exakt då fundamenten ligger under vattenytan.
Mätosäkerheten är ett par cm. Resultaten visar att bron totalt sett har sjunkit ett
par cm och möjligen har ett fundament som sjunkit något mer än de andra.
Beredningsgruppen föreslår att Ekologgruppen gör ytterligare en mätning vid
lågvatten i vår och sen direkt efter det tar fram förslag på åtgärder. Åtgärderna
kan bl a handla om att fylla på med krossmaterial vid fundamenten.

Slutrapport
Konsulten har i uppdrag att ta fram en slutrapport för Höjeåprojektet etapp 2.
Rapporten ska vara klar så att den kan skickas ut med kallelsen till styrelsemötet i
maj.
Höjddata
Sege å har beställt höjddata från Lantmäteriet två gånger i höstas men inte hört
något angående leveransen. Geraldine säger att Höje å eventuellt kan använda sig
av Lunds kmns licens för höjddata. Geraldine undersöker om detta är möjligt
innan vattenrådet själva beställer data från Lantmäteriet.

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

3. Reparation och underhåll
2012 års entreprenadarbeten är genomförda och fakturor betalda. Åtgärderna är
inte besiktigade och miljöinvesteringsstöd från Länsstyrelsen har inte inkommit.
I Ekologgruppens uppdrag för etapp 3 ingår att inventera befintliga dammar och
våtmarker enligt ett rullande schema. Åtgärdsbehovet för 2013 är sammanställt i
en lista (se bilaga XX). Några av åtgärderna är av mer estetisk karaktär vilket inte
är något som vattenrådet bekostar
Magnus Svensson, Nöbbelövs entreprenad hade tidigare en överenskommelse
med en flisfirma om att ta hand om träd och buskar som avverkats runt en damm.
David undersöker om det är något som vattenrådet kan använda oss av i arbetet
med reparation och underhåll. Bl a är det en viktig fråga hur länge träd och buskar
behöver torka innan man kan flisa upp den. Behöver det ligga t ex ett par månader
behövs en uppläggningsplats i närheten vilket försvårar arbetet.
H66 Fjelie 8:3 har problem med fyllnadsytan mer än 10 år efter anläggningen.
Markägaren säger att skörden på ytan är mycket dålig. Jordprover skulle behöva
tas för att klargöra om det rör sig om någon form av förorening i marken.
H31 Östra dammen i Lomma (Lomma 24:7) är på väg att bli kommunalt reservat
och eventuellt ska det lyftas ut ur projektet om det blir så.
H47 St Råby 36:7, markägare/arrendator uppströms menar att det är blött i
markerna uppströms dammen.
Ekologgruppen tar bort de åtgärder som utgör trädröjning av estetiska skäl från
listan och jobbar vidare med att ta fram anbudsunderlag för resterande åtgärder
enligt listan.

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

4. Recipientkontroll
Missbildade öringar
Beredningsgruppen disskuterar frågan om de missbildade öringarna i
huvudfåran vid Genarp. Förslaget är att genomföra elfisken till våren uppströms
och nedströms reningsverkets och dagvattnets utsläppspunkter. Både oskadade
och eventuellt skadade fiskar ska frysas in och analyseras på miljögifter.
Patrik kan hjälpa till med att identifiera de exakta platserna för
utsläppspunkterna för dagvatten och vatten från reningsverket. Helena
vidarebefodrar synpunkter på undersökningarnas utformning till Jonas. Jonas
handlar upp en konsult för genomförande av undersökningar och analyser.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt
redovisad planering

5. Vattenförvaltning
Samrådsmöte – Vattenmyndigheten
Jonas meddelar att Vattenmyndighetens samrådsmöte inför de kommande årens
vattenförvaltningsarbete kommer att hållas i Lund 2013-03-19 med Höje å
vattenråd som medarrangör.
Tid: 10 – 1
Plats: Västerkyrkan i Lund
Jonas mailar ut mer information som kan spridas inom respektive organisation.
VSPU för Höje å
Rapporten klar och styrelsen har medgett att rapporten sprids. Helena påtalar att
kartorna i rapporten inte är högupplösta. Jonas förslår att de högupplösta
kartorna placeras på hemsidan för att själva rapporten inte ska bli ohanterligt
stor. Helena vill att rekognoceringskartan läggs till rapporten. Cecilia vill att
rapporten märks med datum så att det inte råder någon tvekan om vilken
version man har tillgång till.
Beträffande spridning av rapporten så ger Cecilia en sändlista till Jonas medan
Helena, Marie-Louise och Christel själva sprider rapporten inom sina
organisationer.
Geraldine meddelar att överlämning av material till övriga kommuner är på
gång.
VSPU Sege å
Jonas meddelar att ett avtal har skrivits mellan Sege å och Höje å beträffande
framtagandet av VSPU för Sege å. Sege å bekostar arbetet men Geraldine sitter
kvar och jobbar med projektet i Lund.
Temadagar 2013
Det har tidigare diskuterats kring att vården temadag skulle handla om fisk. Fisk är
aktuellt bl a eftersom de genomförda fiskevårdsåtgärderna visade sig vara väldigt
lyckade och för att intresset att genomföra mer åtgärder är stort. Cecilia föreslår att
fråga Fiskevårdsområdesföreningen om de vill vara med och arrangera dagen.
Förslag på innehåll är föredrag om fiskevård, elfiske och besöka platser där
åtgärder har gjorts. Förslag på datum är samma dag som stämman i maj. Jonas
jobbar vidare med planeringen av dagen.

Helena föreslår att höstens temadag ska handla om dagvatten vilket
beredningsgruppen tycker är en bra ide.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den
planering som diskuterats fram

6. Sammanträdestider 2013
Styrelsen (kl 14:00 i Lund om inget annat anges)
2013-02-19
2013-05-07
2013-05-28 Stämma
2013-09-17
2013-11-05

Presidieberedning
2013-02-05
2013-04-23
2013-09-03
2013-10-10
Beredningsgruppen
2013-01-22
2013-04-11
2013-08-20
2013-10-08
Beredningsgruppens möte 2013-04-09 flyttas till 2013-04-11 kl 13:30.
7. Övriga frågor
Vattenorganisationernas riksmöte
Vattenorgansiationernas riksmöte arrangeras vartannat år av en av landets
vattenvårdsorganisationer. Vid mötet i Stockholm 2012 tog Höje å vr på sig
ansvaret för att arrangera mötet 2014. Efter det har Sege å och Kävllingeåns vr
tillkommit som medarrangörer. Jonas informerar om att en arbetsgrupp med
Jonas, Maarten och Christel samt presidierna i vattenrådet bildats. Nästa möte i
gruppen är i mars. Då ska det finnas förslag på program och lokal. Ansökningar
om medfinansiering har skickats till Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, VASYD och Sydvatten.

Fortsättning på Höjeåprojektet efter 2014
Cecilia menar att frågan måste upp på kommunstyrelsenivå och föreslår att vi
under våren bjuder in kommunalråden till särskilt möte med information om
vattenrådet och Höjeåprojektet och där vi även presenterar förslag på ett förlängt
samarbetsavtal, förslagsvis till 2021. Ett uppföljningsmöte förslås också under
hösten 2013. Jonas och Cecilia hanterar frågan och börjar med att förankra den i

Lund. Helena menar att det vore bra om det första mötet lades efter att Helena
informerat politikerna i Lomma om vattenvårdsarbetet.
Bokslut 2012
Jonas informerar om bokslutet för 2012. Vattenförvaltningen har gått ca 25 tkr
mer i minus än vad som var budgeterat. Från Höjeåprojektet II etapp 2 finns det
drygt 2,6 MKr kvar som föreslås föras över till etapp 3. Etapp 3 har ett överskott
på drygt 1,5 Mkr vilket beror på att entreprenadarbetena inom etappen ännu inte
kommit igång ordentligt. Reparation och underhåll går knappt 130 tkr back
vilket beror på att fakturor för entreprenadarbeten har betalats medan stöd för
Länsstyrelsen inte kommit in ännu. Recipientkontrollen följer i stort sett budget.
Lunds kommuns dagvattenstrategi
Lunds kommuns dagvattenstrategi är på remiss hos vattenrådet. Jonas har tagit
fram ett utkast på yttrande. Strategin och yttrandet diskuteras och Jonas tar med
sig synpunkterna och arbetar in dem i yttrandet.
Dagvattengruppen
Helena informerar om dag vattengruppen. Precis före mötet i beredningsgruppen
hölls ett förmöte med tjänstemännen i dagvattengruppen inför det politikermöte
som ska hållas på torsdag. På agendan för mötet med politikerna finns bl a:
En pärm med alla underlag och utredningar som har tagits fram inom arbetet
med dagvattengruppen. Pärmen presenteras för politikergruppen och skickas
sedan till respektive till KS för diarieföring.
Diskussion och beslut om hur man ska gå vidare med arbetet. Tre alternativ för
dagvattengruppens framtid presenteras för politikerna.
•
Läggs ner
•
Behålls i nuvarande form
•
Läggs in under vattenrådet för fortsatt arbetet 2013
Avrapportering till dikningsföretagen längs med ån ska göras efter mötet. Alla
tjänstemän i dagvattengruppen är positiva till att gruppen förs in i vattenrådets
arbete. Tilla Larsson på SJV har gjort utredning med uppgifter om alla
dikningsföretag i Höje å och även utredning om en eventuell å-man för Höje å.

Vindkraft
Cecila informerar om att Landskapskonventionen, vindkraft, studenter tittat på
Lomma Lund för vindkraft. Utnyttja vindkraft för gångstråk.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den
planering som diskuterats fram

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare

