
Rapport från projektarbetet så här 
långt 
Tyvärr har projektet drabbats av förseningar. Upp-
handlingen av konsult för provtagningar är överkla-
gad och vårens planerade undersökningar har inte 
kunnat utföras. Men en del andra aktiviter har ut-
förts!

Den 7 april hade vi samrådsmöten inför tillstånds-
ansökan. Dels med Länsstyrelsen, dels som ett öppet 
möte i Hemvärnsgården i Gårdstånga. Vi vill passa 
på att tacka er som deltog på mötet; att få in syn-
punkter är värdefullt för vårt fortsatta arbete.
Minnesanteckningar finns i en samrådsredogörelse 
som skickats in till Länsstyrelsen, och går att läsa 
på projektets hemsida. Hör av er till projektet om ni 
istället vill ha den skickad per post, så ordnar vi det!

En viktig sak som kom fram på samrådet var att det 
i mitten av 1970-talet genomfördes en rensning av 
ån utanför Ferrosantomten. Detta kände vi inte till 
och vi har därför beslutat att göra provtagningar av 
marken även på Gårdstångasidan av ån. Är det nå-
gon som har information om hur rensningen gick 
till så hör gärna av er. Vi behöver mer uppgifter för 
att kunna planera undersökningarna. 

Golder har genomfört hydrogeologiska tester som 
en del i undersökningen av grundvattenförhållan-
den. De inventerade också enskilda brunnar, då det 
framkom på samrådet att det finns brunnar som an-
vänds för bevattning. 

När Golder var på plats togs även lite jordprover för 
ett examensarbete. Provtagningen visade på kvicksil-
ver och bekräftar vår bild av föroreningssituationen; 
att under växtskiktet förekommer höga halter av för-
oreningar – så vi vill påminna om att om man vistas 
på Ferrosantomten så ska man inte gräva i jorden!

I slutet av april utförde Medins Havs och Vattenkon-
sulter AB en naturvärdesinventering av växt- och 
djurlivet; bottenlevande djur, groddjur, fisk och fåg-
lar som är kopplade till vattenmiljöer i området. Me-
dins identifierade fem så kallade naturvärdesobjekt 
och själva ån fick klassningen ”högt naturvärde”. 
Rapporten finns på projektets hemsida. 
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Kävlingeån
Kävlingeån är en av Skånes tre största åar och har 
generellt höga naturvärden. Ån klassas som ett na-
tionellt särskilt värdefullt vatten. Förr i tiden sling-
rade sig ån fram, och de angränsande markerna 
användes som ängs- och betesmarker. I mitten av 
1930-talet genomfördes ett stort projekt. Ån rätades 
för att skapa mer odlingsbar mark och minska över-
svämningar. Markavvattningstillståndet gäller än i 
dag och Kävlingeåns dikningsföretag ansvarar för 
att det följs.

Markavvattningstillståndet finns i Länsstyrelsens 
Vattenarkiv (http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/
skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-610.pdf). Det 
går också att hitta via karttjänsten VattenAtlas.se, 
där man även hittar mycket annan intressant infor-
mation inom Kävlingeåns avrinningsområde.
 
 

Kommande aktiviteter 
Fältarbete
De miljötekniska undersökningarna (rutnätsprov-
tagning av hela området, referensmätningar i Käv-
lingeån och testsanering) kommer att utföras så 
snart konsultupphandlingen är klar.

Tillståndsprövningen 
Vi planerade att lämna in tillståndsansökan vid 
halvårsskiftet 2016. På grund av förseningarna läm-
nas ansökan i stället in så snart de kompletterande 
utredningarna är klara.

Teknisk projektering
När de kompletterande undersökningarna och 
utredningarna är klara och tillståndsansökan är 
inlämnad, påbörjas arbetet med den tekniska pro-
jekteringen – hur saneringen ska genomföras rent 
praktiskt. Som en del tas även underlag fram för 
upphandling av entreprenör som ska genomföra ar-
betena.

Mer information 
På Eslövs kommuns hemsida finns mer infor-
mation om Getingeprojektet 
www.eslov.se/getinge
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