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1.
Vattenvårdande åtgärder
I vattenrådets stadgar står att vattenrådets ändamål är: att initiera erforderliga planerings- och
åtgärdsinsatser för vattensystemet och vid behov administrera sådan verksamhet. AU diskuterade
ett tydliggörande av åtgärder som faller inom ramen för vattenvårdandeåtgärder
AU beslutade: att vattenvårdandeåtgärder inkluderar åtgärdsarbete som:
- Minskar näringstransporter i vattendragen (närsaltsrening)
- Ökar förutsättningarna för biologisk mångfald i vattenmiljön och omgivande landskapet
- Fördröjer vatten vid högflöden och minska lågflöden (flödesutjämning) – undvika extremerna
Detta kan vara i form av:
 Våtmarker
 Fosfordammar
 Vattendragsrestaurering
- Öppning av kulvertar
- Tvåstegsdiken
- Svämplan
- Kantavfasning
- Kvävemurar

-



Plantering
Åter meandring
Fiskevårdande åtgärder tex
borttagning av vandringshinder
(dämmen etc)
Översvämningsvåtmarker

samt liknande åtgärder.

2.
Åtgärdsobjekt
Sekreteraren gav en kort dragning av ekonomiska läget för åtgärdsbudgeten, vilka pågående arbeten
som utförs av ekologgruppens samt att vattenrådet under 2018 kommer att behöva upphandla
konsult för åtgärdsarbete.
Tre olika förslag på potentiella åtgärdsobjekt har inkommit till vattenrådet. Dessa är: i) Dammarna
Västregård/Kövlebäcken, ii) Sireköpinge samt iii) Bårslöv 1:4.
Dammarna vid Västregård/Kövlebäcken
Under våren har vi både vid styrelsemöte och AU diskuterat dammarna vid Västregård (Kövlebäcken).
Ekologgruppen tog på vattenrådets begäran fram ett åtgärdsförslag för att förbättra vandringsvägarna för
fisk vid dessa två dammar. Ett förslag som markägaren för den övre dammen tog sig rätt illa vid.
Länsstyrelsen skickade därefter en remiss till Miljöförvaltningen där de hade för avsikt att riva dammarna.
Claes Nilhén, Miljöförvaltningen Helsingborg, svarade på remissen från Helsingborgs sida och frågade om
LST utträtt alla tänkbara lösningar då utrivning av dammarna från miljösynpunkt inte nödvändigtvis är
bästa lösningen. Länsstyrelsen har nu, genom sin konsult, redovisat nya förslag för den övre och nedre
dammen som innebär att dessa får vara kvar och kan fortsätta fungera som näringsfällor för Råån. Den
övre dammen ligger på privatmark och den nedre på statligmark.
Claes och Annelie har varit ute och pratar med markägarna för att höra hur de ställde sig till förslaget som
LST tagit fram. De är väldigt positiva till förslaget och skulle gärna se det genomföras. Då vattenrådet
använder pengar för att anlägga våtmarker/dammar så bör det även ligga i vattenrådets intresse att se till
att våtmarker/dammar behålls.
Om vattenrådet väljer att gå vidare med åtgärdsförslaget kan dammarna behållas och därmed fortsätta att
fungera som näringsfällor. Länsstyrelsen är villig att hålla i hela entreprenaden vilket är en fördel för
vattenrådet då vi för närvarande inte har en upphandlad konsult för åtgärdsarbete.
Kostnad för vattenrådet: 421 825 kr.
(Länsstyrelsen har då bidragit med 100 000 kr).

Sireköpinge
Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsförslag där men efterfrågat om vattenrådet och Svalövs
kommun vill ta del i projekt om medfinansiera åtgärder. Arbete har redan utförts av Länsstyrelsen vid
den övre delen som helt bekostats av Länsstyrelsen. Nu återstår arbete med den nedre delen där ett
omlöpe planeras. Länsstyrelsen kommer att gå in med de pengar de har kvar av entreprenadpotten,
och söker medfinansiering av vattenrådet för att slutföra projektet.
Om vattenrådet väljer att gå vidare med åtgärdsförslaget kommer ett omlöpe att göras så att dammen vid
Sireköpinge kan behållas och därmed fortsätta att fungera som näringsfälla. Länsstyrelsen är villig att hålla i
hela entreprenaden vilket är en fördel för vattenrådet då vi för närvarande inte har en upphandlad konsult
för åtgärdsarbete.
Kostnad för vattenrådet: 200 800 kr.
(Länsstyrelsen har redan gått in med 218 000 kr samt kommer att lägga ytterligare 90 000 kr).

Bårslöv 1:4
En fastighetsägare utanför Bårslöv är intresserad av att öppna en kulverterad vattendragssträcka på sin
mark, delvis för att minska översvämningsproblematik. För denna åtgärd skulle vattenrådet potentiellt
kunna söka LONA/LOVA-bidrag, sista andsökningsdag är i december. En åtgärd skulle potentiellt även
hjälpa till med översvämning av jordbruksmarken på andra sidan vägen.

För att gå vidare med eventuella åtgärder behöver AU mer information. Dels behöver vattenrådet
information från dikningsföretagen om att streckningen är ok samt att markägaren är ok med att flytta in
vattendraget 6 meter in på dess mark. Vattenrådet behöver även undersöka om vi har möjlighet att söka
LOVA/LONA bidrag samt om det finns intresse från fiskevårdsområdet att bidra till åtgärden.
Kostnad för vattenrådet: ca 230 000 kr .
(Eventuellt kan det Rååns fiskevårdsområde gå in med en viss summa).

AU beslutade:
- att rekommendera styrelsen att, utifrån det finansieringsunderlag som finns, gå vidare
med åtgärdsarbete för Dammarna Västregård/Kävlebäcken omlöpet i Sireköpinge.
- att rekommendera styrelsen att, utifrån det finansieringsunderlag som finns, gå vidare
med åtgärdsarbetet i Sireköpinge.
- att ta fram mer information om Bårslöv 1:4 inför styrelsemötet.
3.

Information
Åtgärder Fjärestadstorp
Sekreteraren informerade AU om att styrelsen tagit beslut om och anlitat konsult för
åtgärdsarbetet vid Fjärestadstorp. Åtgärdsarbetet kommer att starta till våren/sommaren 2018.

i.

Upphandling kontrollprogram.
Sekreteraren informerade AU att upphandlingen för kontrollprogrammet nu ligger uppe på
Helsingborg kommuns sida för anbud, med sista dag för anbud 20 oktober.

ii.

Utredning av kostnadseffektiva vattenvårdandeåtgärder inom Rååns
avrinningsområde.
Sekreteraren informerade AU att arbetet med att ta fram en projektlista med kostnadseffektiva
vattenvårdandeåtgärder har startats och nästa avstämningsmöte mellan Ekologgruppen och
tjänstemannagruppen äger rum i slutet av oktober.

iii.

4.
-

Förslag till styrelsen
att vattenvårdandeåtgärder inkluderar åtgärdsarbete som:
1. Minskar näringstransporter i vattendragen (närsaltsrening)
2. Ökar förutsättningarna för biologisk mångfald i vattenmiljön och omgivande landskapet
3. Fördröjer vatten vid högflöden och minska lågflöden (flödesutjämning) – undvika
extremerna
Detta kan vara i form av:
 Våtmarker
 Fosfordammar
 Vattendragsrestaurering
Öppning av kulvertar
Tvåstegsdiken
Svämplan
Kantavfasning
Kvävemurar

- Plantering
- Åter meandring
- Fiskevårdande åtgärder tex



borttagning av
vandringshinder (dämmen
etc)
Översvämningsvåtmarker
samt liknande åtgärder.

-

att rekommendera styrelsen att, utifrån det finansieringsunderlag som finns, gå vidare med
åtgärdsarbete för Dammarna Västregård/Kävlebäcken.

-

att rekommendera styrelsen att, utifrån det finansieringsunderlag som finns, gå vidare med
åtgärdsarbetet i Sireköpinge.

5.

Nästa möte

Sekreterare tar fram förslag på mötesammanordnings datum för 2018 till nästa styrelsemöte som äger
rum den 16 november hos Miljöförvaltningen i Helsingborg.

Helsingborg enligt ovan
Annelie Brand

