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Ärenden:
1. Dagordningen
Minnesanteckningar från föregående möte:
Inga synpunkter.
Anmälningar
Höjeåprojektet
2013-08-16 Fels mosse - beställning entreprenad Bodeborn
2013-08-21 Ladugårdsmarken - TN Lund beslut
2013-09-13 Fels mosse - Reviderad budget till Lst
2013-09-13 Värpinge 13:15 - Förhandsförbindelse
2013-09-26 Bjärred 23:4 - Ansökan om stöd
2013-09-26 Värpinge 13:15 - Ansökan om stöd
2013-09-30 Ladugårdsmarken - ansökan om stöd
2013-09-30 Nöbbelöv 5:36 - Ansökan om stöd
2013-10-03 Norra Ugglarp 1:6 - Ansökan om stöd
Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson
Telefon
Tekniska förvaltningen
046-35 68 50
Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND

E-mail
Jonas.Johansson@lund.se

Dagvattengruppen
2013-09-03 Offert dagvattenprojekt - Ekologgruppen
2013-10-02 Lilla Råby18:38 - Ansökan om stöd
Vattenförvaltning
Recipientkontroll
2013-08-27 Anbudsförfrågan elfiske Höje å
2013-08-28 Anbud elfiske Eklöv
2013-08-30 Anbud elfiske Calluna
2013-08-30 Anbud elfiske Ekologgruppen
2013-09-04 Beställning elfiske
Arbetsutskottet
2013-09-03 Protokoll AU
Beredningsgruppen beslutar
- att godkänna dagordningen,
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde
2013-08-20 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
Damm tre har utgått från entreprenaden tillsammans med viss buskröjning i
samråd med Peter Johnsen. Prisreduktion på entreprenaden har gjorts. David
redovisar budgeten för projektet med tillkomande och frångående arbeten.
Lantmäteriet har varit ute och styckat av berörda fastigheter och alla markägare
verkar vara nöjda. Börje Nilssons mark är höjd, klar för besiktning
En permanent överfart behövs över utloppsdiket för att komma över med
skötselmaskiner till betesmarken. En trumma får inte riskera att reglera
vattennivån i mossen vilket gör att är bättre med en balkbro.
Bodeborn har lämnat pris på en 8 m balkbro med räcken (kor ska kunna gå på
bron) och en bärighet på 10 ton. Pris: 76 tkr. Entreprenaden skulle ha kommit
längre än vad den gjort hittils vilket beror på att entreprenören har haft för många
projekt på gång.
Lomma ängar
Projektet vilar fortsatt. Finns även med i listan på åtgärdsförslag från
”dagvattengruppen”.
Värpinge 13:15
Förhandsavtal klart och stöd beviljat.
Norra Knästorp
Jonas kollar med Carl von Friesendorff om han anser att det är lämpligt att skicka
en skrivelse till universitetet.

Häckeberga
Alla projekten i Häckeberga ligger på is tills vidare.
Nöbbelövs mosse
Ansökan inskickad och besked om stöd inväntas.
Ladugårdsmarken
Arrendatorn har missuppfattat läget på våtmarken. Markus Wallenås har
diskussion med arrendatorn om att köpa loss mark vid hans gård från kommunen.
Kansliet behöver ta initiativ i denna fråga och boka in ett möte med arrendatorn,
Markus Wallenås och Ekologgruppen. Jonas kontaktar Håkan Rasmusson och
berättar att projektet är på gång för ev diskussion kring öppet vattendrag söder om
vägen.
Flädie
Ansökan om stöd är inskickad och besked inväntas. Projektet är uppskalat till 0,75
ha.
N:a Ugglarp 1:6
Nytt projekt, ca 150 ha tillrinningsområde, mycket intresserad markägare.
Ansökan om stöd inskickad, Lst har dock inte gjort fältbesök. Projektet ligger
sannolikt rätt långt ner i kön för att få stöd. Kriterierna för att få stöd för
närsaltnytta är hårda och endast ca 50-80 tkr stöd förväntas p g a relativt liten
närsaltnytta med våtmarken. Eventuellt kan våtmarken anläggas utan stöd från
Länsstyrelsen.
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering
I stort sett klart att sammanställa förfrågningsunderlag. Anläggning nästa höst
innan fiskvandringen sätter igång.
Uppföljning
Johan Hammar genomförde uppföljning av fågel under våren 2013. Den ena av
höstens två inventeringar är gjorda, den andra görs i nästa vecka.
Vegetation och bottenfauna är inventerat och material insamlat men inte
analyserat.
Ea Baden har undersökt besöksfrekvens vid gångstråken i Källby och Habo och
hon ska analysera resultaten och göra en rapport.
Ny avtalsmall
Diskussion kring det uppdaterade förslaget till avtalsmall. Ett par ytterligare
justeringar görs innan det nya förslaget presenteras för styrelsen.
LBU-stöd
Diskussion kring förslaget att dra in LBU-stöden. En skrivelse behöver tas fram
som undertecknas av ordföranden i Höje å, Sege å och Kävlingeåns vattenråd.
Jonas skriver lite till på förslaget till skrivelse och mailar ut för synpunkter samt
kollar med Länsstyrelsen om lämpliga adressater.
Höjeåprojektet fortsättning
Processen har börjat rulla igång så sakta. Tanken är att Lunds kommunledning
bjuder in övriga kommunledningar till samtal om ett eventuellt nytt

samarbetsavtal. Eventuella synpunkter på förslag till samarbetsavtal och skrivelse
behöver komma in denna vecka.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad
planering

3.

Reparation och underhåll
Entreprenören Bodeborn arbetar med reparation och underhåll för tillfället. Arbete
klart i damm H8 L:a Bjällerup, H57 Arendala (läckage på inloppsrör) och H69
Gullåkra mosse. Arbete pågår i Knästorp och H11 Stora Bjällerup där markägaren
själv har tagit ner buskagen runt dammen och där Bodeborn ska rensa slam.
Inventering pågår enligt plan, nio st kvar att inventera under hösten. Några av de
dammar som redan är inventerade har behov av åtgärder.
I Ekologgruppens anbud för etappen ingick arbete med åtgärdsbehov i tio
dammar. Underhållsbehovet är stort och mer än tio dammar är redan åtgärdade, d
v s EG uppdrag i den frågan redan genomfört.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad
planering

4. Dagvattengruppen
Helena redogör kort för arbetet i dagvattengruppen. Ekologgruppen har så smått
börjat arbeta med informationsinsamling inför kommande projektering. På
nästa möte ska Råbysjön diskuteras med representanter för Lunds kommun och
VA-Syd. Ett brev om arbetet till dikningsföretagen ska skickas ut.
Förslaget från dagvattengruppen är att det äskas 4 Mkr sammanlagt till
dagvatten/vattenvårdsåtgärder inför ett eventuellt nytt samarbetsavtal.
Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna

5. Recipientkontroll
Missbildade öringar
Elfisket är genomfört och nya missbildade öringar hittade. Mer detaljerad
rapport kommer. Fiskarna förvaras tills vidare i -80 frys på Ekologihuset.
Riesen, Genarp
VA-syd ska titta på möjligheterna att leda dräneringsvattnet från Riesen förbi
Genarp och vad det i så fall kan kosta. Fortsättning följer med redovisning från
VA-Syd.
Öresunds vattenvårdsförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund har lämnat Öresundssamarbetet på grund av att
Öresund har höga administrativa kostnader. Förslaget är att Höje å vr också
lämnar Öresunds vattenvårdsförbund och bedriver egna undersökningar av t ex

ålgräs i Öresund i samarbete med Kävlingeåns vr och eventuellt också Lomma
kommun.
Beredningsgruppen beslutar
- att föreslå styrelsen att Höje å vr lämnar Öresunds vattenvårdsförbund,
samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6. Vattenförvaltning
Temadagar
Av olika anledningar var det dålig uppslutning på temadagen om dagvatten.
Björn Almström, SWECO hade dock en bra föreläsning och dagvattentes
påverkan på flöden i ån. Föreläsningen genererade en livlig diskussion.
Efter lunch var det endast 5-6 personer kvar varav några dock var relativt tunga
politiker. Förslaget är att vi har en temadag per år i samband med stämman på
våren. En bank med förslag på teman vore bra att ha. Förslag på teman som
kommer upp på mötet är reningsverk, medicinrester, fågelskådning, biologisk
mångfald generellt och Fels mosse när den blir klar (tillägg från Jonas:
Ekosystemtjänster, Hydromorfologisk föreläsning med fältbesök).
VSPU
Diskussion kring hur vi går vidare med VSPU? Underlaget är framtaget men det
behöver läggas ner mer tid för att det ska bli ordentligt implementerat i
kommunerna. Finns inga resurser till det i dagsläget. Efter föräldraledigheten
ska Geraldine jobba på en projektanställning i Staffanstorps kommun med VAplanering. I Lomma finns för tillfället ingen GIS-person.
Å-man-projekt
Det har kommit fram att det kommer finnas möjlighet att söka projektstöd från
HaV. Jonas har funderingar kring ett projekt med ett helhetsperspektiv på ån
utifrån flera olika aspekter. Jonas skriver vidare på projektförslaget och mailar
ut för synpunkter.
Beredningsgruppen beslutar
- att föreslå styrelsen att ha en temadag per år, samt
- att lägga övrig information till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den
planering som diskuterats fram

7. Sammanträdestider 2013

Styrelsen (kl 09:00 i Lund om inget annat anges)
2013-09-17
2013-11-05
Presidieberedning
2013-09-03
2013-10-08
Beredningsgruppen
2013-10-07

8. Övriga frågor
Ekonomi
Kansliet jobbar tillsammans med revisorerna på PWC, ordförandena i
Kävlingeåns och Höje å vr samt ekonomer från Tekniska förvaltningen i Lund
med att lösa hur ekonomin ska redovisas och hanteras framöver. Fortsättning
följer.

Beredningsgruppen beslutar
- att lägga informationen till handlingarna
Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare

