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1.

Bäljane å

Redovisning av åtgärderna och miljökontrollen skickades till Länsstyrelsen den
14 mars. Vattenenheten skriver beslut men redovisningen kommer att gå till MA och
DL på internremiss. Vi avvaktar beslut.
Utkast på skötselplan för inneslutningen skickades till Länsstyrelsen den 14 mars.
Synpunkter har kommit in och dessa har även bemötts. Samråd avseende
skötselplanen hölls den 11 april. En ny version av skötselplanen där alla synpunkter
har beaktats kommer att skickas in när stängsel satts upp och lagts in på ritningarna.
En förstagångsbesiktning på inneslutningen planeras till hösten 2019. Vi kommer att
kontakta drönarskolan på Ljungbyhed för att höra om de kan hjälpa till med att ta fram
höjdsättning.

2.

Återställning

Nu är alla möbler uppsatta och grusytan vid bryggan klar.
Det som återstår är att:
- sätta tak på skorstenen och sätta upp montrar och belysning i industriminnet
- sätta upp stängsel och grindar runt hagarna (beställt)
- ersätta de växter som inte klarat sig (görs till hösten 2019)
Slutbesiktning av entreprenaden (stora saneringen, Bäljane å och återställning 20162018) hölls 2018-11-20 och fortsatte 2019-02-14. Alla anmärkningar är åtgärdade.
En växtetableringsbesiktning kommer att hållas imorgon 2019-04-25. Återstår att
besiktiga sista möblerna och stängsel då allt är klart. Eventuellt räcker det med en syn
då dessa arbeten är klara.
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Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter de kommande garantibesiktningarna
2022 (VA) och 2023 (resten).

3.

Kontrollprogram

Årsrapporten är klar och skickas in till Länsstyrelsen inom kort.
Positivt var att bottenfaunan i den sanerade å-fåran nästan var helt återställd vid
provtagning den 10 oktober 2018.
Extraprovtagning av grundvattnet runt den reaktiva barriären visar på relativt höga
halter krom vid sidan om barriären. Fortsatta provtagningar kommer att göras. Den
sammanlagda mängden krom som sprids till ån är dock lägre än den spridning som
beräknades vid planeringen av åtgärderna. Vi avvaktar och ser vad som händer med
halterna på sikt.

4.

Informationsinsatser

Återstår att ta fram informationsskyltar att sätta vid ingångarna till området samt vid
vissa intressanta delar, tex salamanderdammarna och faunadepåerna. Detta samordnas
med kommunens skyltar vid Bäljane å.
Åtgärderna i Bäljane å presenterades på Renare Marks vårmöte 2019.

5.

Ekonomi och tidplan
5.1

Ekonomi

Prognosen för 2019 är fn ett överskott på ca 0,3 Mkr. Den långsiktiga prognosen för
hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger på budget. Då är det endast 150 000 kr avsatt
för reparationer efter garantibesiktningarna 2022-23.

5.2
-

6.

Tidplan

Etableringsbesiktning 2019-04-25
Stängsel klart maj/juni
Förstagångsbesiktning inneslutning hösten 2019.

Övrigt

Slutredovisning med erfarenhetsåterföring på de delar av bidragsprojektet som
genomförs 2014-2018 lämnas in efter sommaren 2019 och beskriver då också vad som
återstår att göra. Naturvårdsverkets mall för slutredovisning ska användas inkl.
nyckeltalsmallen i excel. Vi ska referera till tidigare slutredovisningar för rivning
(etapp I) och villaträdgårdssanering (etapp II). Bidragsprojektet ”Förberedelser för
sanering” ska redovisas uppdelat på etapp II och III. Förberedelser för rivning ingick i
bidrag för etapp I.
Sedan kommer en kompletterande redovisning att lämnas in när projektet är helt klart.
I nuläget är kontrollprogrammet planerat att vara till 2023.

7.

Kommande möten

Nästa möte är tis 17/9 kl 14.
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