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Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson     
 
Plats: Tekniska förvaltningen, Lund   
 
Bilagor utsända före mötet:  
2.2 Avtalsmall Kävlingeåns vattenvårdsprogram 
 
Bilagor utdelade vid mötet:  
2.1 Lägesrapport etapp III  
3.1 Lägesrapport reparation & underhåll 2013 
 
 
 
Ärenden: 

 
1. Dagordningen  

  
 Minnesanteckningar från föregående möte: 
 Inga synpunkter.  

 
Anmälningar 

Höjeåprojektet  
 2013-04-12 Fiskevård - Lst - meddelande om ansökningsavgift 
 2013-04-26 Fiskevård - Lst - meddelande om vattenverksamhet 
 2013-05-13 Fels mosse - Lst - beslut om biotopsskyddsdispens 
 2013-05-16 Lunnarp 6:4 7:19 - Lst - meddelande om slututbetalning 



              

 2013-05-17 Lunnarp 6:4 7:19 - Lst slutbesiktningsprotokoll 
 2013-05-17 Reparation & underhåll - Lst slutbesiktningsprotokoll 
 2013-05-22 Lunnarp 6:4 7:19 - Avtal om våtmark 
 2013-05-23 Fels mosse - Dom dikningsföretag 
 2013-05-23 Fels mosse - Dom  vattenverksamhet 
 2013-07-01 Fels mosse - Lst - beslut stöd 
 2013-07-01 Fels mosse - Lst - startbesked 
 2013-07-18 Reparation & underhåll - Komplettering av ansökan H69 
 2013-08-06 Reparation & underhåll - Reviderad kostnadsammanställning efter anbud 
 2013-08-08 Fels mosse - Information till markägare 
 2013-08-08 Reparation & underhåll - Lst - meddelande om slututbetalning 2012 
Vattenförvaltning 
 2013-05-20 Kyrkheddinge samrådsredogörelse 
Recipientkontroll 
   
Arbetsutskottet 
   
Övrigt  
 2013-04-04 VA-Syd- Val av politiska representanter vattenråd  
 2013-05-07 Lunds kommun - val av ombud stämma 
 2013-05-10 Beställning av revision 
 2013-05-29 Lunds kommun - beslut äskande 
 2013-05-31 Staffanstorps kommun - beslut äskande 
 2013-06-19 Lomma kommun - beslut äskande 
 
 
 Beredningsgruppen beslutar 

- att godkänna dagordningen,  
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 

2013-04-11 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 
Domen kom i slutet av maj. Upphandling av entreprenad har skett under 
sommaren. Endast ett anbud, ca 500-600 tkr dyrare än beräknat, kom in 
(Bodeborn). Vissa delar av entreprenaden, bl a viss röjning och dammen i 
nordvästtra delen i området, föreslås därför att strykas för att få ner priset på 
entreprenaden.  Processen med att lösa in de fastigheter som Lunds kommun 
skulle lösa in om restaureringen blev av måste genomföras så snart som möjligt. 
Cecilia och Jonas pratar med Markus Wallenås på MEx-kontoret.  

 
Lomma ängar 
Projektet vilar fortsatt. Finns även med i listan på åtgärdsförslag från 
”dagvattengruppen”. 
 



              

Värpinge 13:15 
David har förhandlat medmarkägaren och muntligen kommit överens om en 
markersättning på 70 tkr per ha samt att fyllnadsytan dräneras och att grus läggs 
på vägen ner till området, ca 500 m. Hela projektet beräknas kosta knappt 2 milj 
kr. 
 
Norra Knästorp  
Johan Krook har förhandlat med markägarens  (Lunds universitet) företrädare 
Camilla Hansson. Camilla ställer sig tveksam till den erbjudna markersättningen 
men ska återkomma till Johan inom några veckor med ett definitivt svar. 
 
Häckeberga  
Alla projekten i Häckeberga ligger på is tills vidare. 
 
Nöbbelövs mosse 
Projektering påbörjas under hösten. 
 
Ladugårdsmarken 
Frågan ska upp i Tekniska nämnden denna vecka och politikerna verkar ense om 
att projektet ska gå vidare. (Notering: Tekniska nämnden beslutade att fastigheten 
kan tas i anspråk för projektet).  
 
Flädie 
Projektet handlar om en mindre utvidgning av en befintlig damm (2000-3000 m2). 
Litet stöd att förvänta från Länsstyrelsen.  Ekologgruppen utreder projektet vidare. 
 
Målsättning 
David påtalar att de aktuella projektens totala yta är på väg ner under 
målsättningen på 10 ha p g a att flera projekt fallit ifrån bl a på grund av jakt- och 
utsättningsfrågan. 
 
Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering 
Många av avtalen med markägarna har kommit in. I princip färdigt att 
sammanställa förfrågningsunderlag. Anläggning är dock inte aktuellt förrän till 
nästa höst. 

 
Biologisk uppföljning i dammar    
Johan Hammar genomförde uppföljning av fågel under våren 2013. Även 
uppföljning av sällsynta vattenväxter (olika arter av nate) har gjorts. 
Undersökningarna visar att växterna har tagit sig i vissa dammar men inte i andra. 
 
Ny avtalsmall 
Jonas berättar att man inom Kävlingeån tagit fram en ny avtalsmall för dammar 
och våtmarker och föreslår att den nya mallen även ska gälla för Höjeåprojektet. 
Beredningsgruppen har inga större synpunkter på förslaget som måste godkännas i 
styrelsen. Cecilia vill skicka mallen till kommunkontoret i Lund för eventuella 
synpunkter. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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



              

 
 

3. Reparation och underhåll   
2013 års åtgärder är upphandlade och kommer att genomföras under hösten. 
Åtgärderna som genomfördes 2012 är helt klara och besiktigade och 
Länsstyrelsen har betalat ut sitt stöd. Totalt sett så kostade åtgärderna ca 360 tkr, 
Länsstyrelsens stöd var på ca 240 tkr och kommunernas årliga finansiering var 
100 tkr. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

 
4. Recipientkontroll 

Missbildade öringar 
Jonas återkommer med underlag för upphandlingen av elfisket. Helena kollar 
med Olof Berglund om det går att förvara öringarna i frysutrymme på 
Ekologihuset tills analyser av miljögifter sker. 
 
Riesen, Genarp 
Cecilia meddelar att hon och Jonas ska träffa VA-syd i Genarp för att diskutera 
om det går att lösa problemen med lukt i byn. Patrik menar att eventuella 
åtgärder teoretiskt sett kan bekostas av VA-Syd då abonnenterna har nytta av 
åtgärderna. 

 
  Beredningsgruppen beslutar 

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

 
 

5. Vattenförvaltning  
 Temadag – dagvatten  

Diskussionen landar i att undersöka möjligheterna att få Björn Almström 
SWECO att komma och berätta om utredningarna kring dagvattnets påverkan på 
ån och de översvämningskarteringar som har gjorts på uppdrag av 
dagvattengruppen samt att på eftermiddagen besöka Lomma och titta på hur 
man löst frågan med ett dikningsföretag som tidigare gick rakt in i samhället. 
Helena, Patrik och Jonas kollar upp möjligheterna att genomföra programmet.  
 

  Beredningsgruppen beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den 
planering som diskuterats fram 

 
   

6. Sammanträdestider 2013 
 
Styrelsen (kl 08:30 i Lund om inget annat anges) 
 2013-09-17  
 2013-11-05   
   



              

Presidieberedning 
 2013-09-03  
        2013-10-08  
   
Beredningsgruppen   
       2013-10-07  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
7. Övriga frågor 

Dagvattengruppen 
Helena redogör för arbetet i dagvattengruppen. Ekologgruppen har accepterat att 
åta sig uppdraget med projektering av åtgärderna som görs som en 
tilläggsbeställning till Höjeåprojektet. Det berör tre olika projekt i dagsläget, vid 
Statoil vid södra infarten i Lund, Dynnbäcken Staffanstorp och kulvertutloppen 
vid Knästorp. Nästa möte i dagvattengruppen är 3/9.   
 
Vattendagarna 
Helena påpekar att vattendagarna i år hålls i Kristianstad 5-7/11 med temat 
Vatten och samhälle. Detta gör att styrelsens möte den 5/11 behöver flyttas.  
 

  
  Beredningsgruppen beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 
 Jonas Johansson  
 Vattenrådssamordnare 


