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Angående våtmarker på Flackarp 8:4, Staffanstorps kommun som ägs av Lunds
kommun
Bakgrund
En vattentäkt för Lunds kommun har tidigare varit i bruk på fastigheten Flackarp 8:4, men
den är inte längre aktiv. Artesiskt vatten har under många år trängt upp genom den tidigare
dricksvattenborran och samlats i lägre områden på fastigheten och gynnat flertalet
vattenälskande arter. Denna läcka av grundvatten har tätas av VA SYD och området är för
närvarande torrare. Det saknas vattensamlingar i landskapet som gynnar vattenlevande arter.
Diskussioner om att anlägga våtmarker har förts under flera år mellan anställda på Höje å
vattenråd, Mark- och exploateringskontoret samt arrendatorn som är positiv till våtmarkerna
för sina betande hästar.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att anlägga två våtmarker på totalt 2,4 ha på fastigheten Flackarp 8:4 söder
om Lund. Våtmarkerna blir till största delen grunda med ett schaktdjup på ca 0,5 m med
mindre områden med större djup, drygt 1 m schaktdjup. Slänterna blir mycket flacka vilket
innebär att dessa blir lättillgängliga för betesdjur.
Grundvattennivån bedöms ligga ca 1-1,5 m under markytan. På uppdrag av Höje å vattenråd
har en förprojektering gjorts av Ekologgruppen. De topografiska förutsättningarna på platsen
är mycket goda. Ca 10 000 kbm jord behöver schaktas upp och jordmassorna jämnas ut en bit
från våtmarkerna.
Sammanfattningsvis, med hänsyn till markägarförhållanden och topografi är förutsättningarna
för att genomföra projektet goda.
Argument för projektet
 Områden med småvatten är en bristvara i landskapet kring Lund och denna föreslagna
åtgärd skulle gynna den biologiska mångfalden knuten till vattenmiljöer.
 Våtmarkerna förväntas bland annat bli en mycket intressant miljö för fågel.
Tillsammans med den närbelägna våtmarken på Östra Kannik kan områdets värde för
fågellivet ytterligare stärkas.
 Projektet bidrar till att uppfylla mål i Lunds kommuns Grönprogram.
 Fastigheten där våtmarker planeras befinner sig ca 800 m från Lunds kommungräns
och går att nå med en avstickare när man vandrar längs Höje å. Projektet kan gynna
rekreationen i Lunds kommun.

Praktiskt genomförande
Om Lunds kommun medger att marken på den aktuella fastigheten kan tas i anspråk för
projektet kommer Höje å vattenråd att stå för övriga kostnader som är kopplade till projektet.
Övriga kostnader innefattar projektering, entreprenad och besiktning. Vattenrådet har beviljats
ekonomiskt LOVA-stöd från Länsstyrelsen för genomförandet av åtgärden.
Bilagor
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