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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning.
Vid uppropet konstaterades att Peder Weibull, Christer Laurell, Bengt
Hellerström, Lars-Erik Widarsson och Sven Laurin var närvarade. Ulf Trolle, Bo
Lindblom och Lennart Hansson har meddelat förhinder. Förslaget till dagordning
fasställdes.
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare vid mötet.
Till mötesordförande valdes Peder Weibull och till mötessekreterare Olle Nordell.

§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
Christer Laurell valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Presentationsrunda.
Deltagarna i mötet presenterades sig och berättade om sina förväntningar och
intressen i vattenrådet.
§ 5 Vattenrådets konstruktion.
Patrik Lund gav en bakgrund till begreppet vattenråd och redogjorde för hur
Saxån-Braåns vattenråd är uppbyggt.
I EU:s Ramdirektiv för vatten eller Förordningen om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön nämns inte begreppet ”Vattenråd”. Dock framhålls det att samråd
med berörda skall genomföras inför beslut som rör förvaltningen av vatten.
Det har därmed uppkommit ett behov av att bilda samverkansorgan med
avrinningsområden som geografisk gränsdragning. Med samverkan avses ett
informellt samarbete mellan olika aktörer i ett avrinningsområde som bl a kan ske
innan vattenmyndigheten tar fram ett slutgiltigt förslag som skickas för samråd
(den lagstadgade process där vattenmyndigheten innan beslut efterfrågar
synpunkter från de som berörs). Vattenmyndigheten har framhållit att: ”Aktiva
och väl fungerande vattenråd har förutsättningar att bli en viktig och inflytelserik
röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor.” Ett förslag
som passerat genom ett vattenråd får en oerhörd styrka genom att det är väl
förankrat bland berörda aktörer.”
Saxån-Braåns vattenråd har en styrelse bestående av 9 personer som representerar
olika intressen som representerar följande; ideell naturvård, fiskeintressen,
jordägarna, LRF, industrin samt kommunerna Eslöv, Svalöv, Kävlinge och
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Landskrrona. Saxånn-Braåns vatttenvårdskoommitté som
m bildades på
p 1970-taleet utgör
den kom
mmunala reppresentation
nen i vattenr
nrådet. Vem som vill får vara medllem i
vattenråådet och dellta i dess ak
ktiviteter. Unnderifrånperspektivet är
ä en viktig del.

§ 6 Preesentation av
a vattendrragen. Vatttenförekom
mster,
delaavrinningsoområden, statusklassn
ning, kort om
o utförda
a åtgärder,
vatttendirektivvet mm.
Saxån-B
Braåns vatteenråd har fö
öljande vatteendrag.
1. S
Saxån och Braån som
m flyter samm
mman strax uppströms
u
Häljarp
H
för aatt rinna
ttillsamman de sista kilometerna tiill havet. Arrealen är 36 000 hektarr och 79
% av avrinnningsområd
det består avv åker medaan skog, betee och övrigtt utgör
8%, 4% ochh 9 %. Det senare
s
är m
mest tätorter. Halterna av
v kväve ochh fosfor
äär höga. Seddan början på
p 1800-tallet har 90 % av våtmark
kerna och hhälften
aav småbäckkarna försvu
unnit. I vatteenförvaltnin
ngssammanhang finns 5
vvattenförekkomster utpeekade (tillsttåndet i desssa ska rappo
orteras till E
EU).
D
Delas avrinnningsområd
det upp i miindre avrinn
ningsområden kan 9 stöörre och
554 mindre identifieras.
i
2. V
Välåran soom utgör grääns mellan L
Landskronaa och Kävlin
nge har messt skog
i det 190 heektar stora avrinningsom
a
mrådet.
3. S
Sandåkerb
bäcken har både
b
åker, bbebyggelse och betesm
marker inom
m sitt
140 hektar avrinningso
område.
4. S
Säbybäckeen norr om Landskrona
L
a har består mest av åkeermark och är 580
hhektar stortt. I Säbybäcken har vatttenvårdandee åtgärder genomförts
g
ooch
yytterligare planeras.
p
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5. Wallabäcken längst i norr har ett 1420 hektar stort avrinningsområde som
består mest av jordbruksmark.

Saxån och Braån är väl undersökta och det finns uppgifter om vattenkvaliteten
sedan början av 1970-talet. Det finns ett omfattande kartmaterial över
vattendragens förändringar sedan början av 1800-talet. Det finns
strandskyddsbestämmelser längs stora delar av vattendragen. Delar av
avrinningsområdet är av riksintresse för naturvården och kulturvården och det
finns två naturreservat. I vattenkartan VISS www.viss.lansstyrelsen.se kan
information om tillståndet, behov av åtgärder mm eftersökas.
§ 7 Ekonomiska förhållanden.
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har en budget på 420 000 kr varav det mesta
går till vattenkontrollen. Saxån-Braåns vattenråd får ett bidrag på 50 000 kr per år
från vattenmyndigheten att använda till rådets omkostnader för t ex anordnade av
möten, löner, framställning av matetrial mm. Vattenmyndigheten betalar ut
medlen under förutsättning att myndigheten får anslag.
§ 8 Diskussion om aktiviteter i vattenrådet under den närmsta tiden.
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I diskussionerna om vattenrådets verksamhet den närmsta tiden nämndes:
1. Informationsmaterial om rådet behöver tas fram och spridas till
intresserade och berörda.
2. Information om de mindre vattendragen tas fram för att stimulera lokal
verksamhet.
3. En hemsida med information behövs för informationsutbyte.
4. En enkel historieskrivning över hur vattendraget har förändrats över tiden
och vilka åtgärder som har genomförts.
5. Vattenrådet kan bistå med hjälp för ansökningar om vattenvårdande
åtgärder.
6. Åmansboken planeras att uppdateras och den kan bli en viktig
inspirationskälla för åtgärder på lokal nivå.
7. En sätt att informera om bildandet av ett vattenråd och dess verksamhet är
att anordna vattendragsvandringar. Temamöten kan anordnas där t ex
elfiske, småkryp, fåglar och växter längs vattendragen, spöfiske mm
förevisas. Även aktiviteter som kulturhistoriska vandringar och
fototävlingar kan väcka intresse för vattendragen.
8. Bjuda in markägare för att informera om behov och möjligheter med olika
typer av vattenvårdande åtgärder. Det är möjligt att med den nya
höjddatabasen översiktligt kartera platser där våtmarker kan anläggas.
9. Goda exempel kan förevisas i verkligheten och
markägare/verksamhetsutövare kan berätta om de lyckade åtgärder som de
genomfört på möten.
10. Vattendragens värden kan uppmärksammas genom att dela ut en
utmärkelse för årets vattenvårdsåtgärd.
Vattenmyndigheterna har framhållit vattenråden som viktiga remissinstanser i
vattenvårdsfrågor. Mötet menade att det är svårt att ta på sig rollen som
remissinstans. Dock är det viktigt med information till vattenrådet i frågor som
berör vattenvårdsfrågor. Vattenrådet kan ha information av betydelse som kan
vara viktig att delge de som planerar åtgärder i vattendragen.
Vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram mm är dock ett av incitamenten till bildandet av vattenråd. Den
remissen bör hanteras av vattenrådet. Vattenmyndigheten har påpekat att
remissvar från vattenråd inte behöver vara samstämmiga utan kan innehålla
divergerande synpunkter. Under hösten 2014 kommer vattenmyndigheten med sin
samrådsremiss om hur nästa förvaltningscykel 2016-2021 ska genomföras.
§ 9 Former för informationsutbyte.
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För att underlätta informationsutbytet och minimera de administrativa kostnaderna
prioriteras e-post och nedladdningar via hemsida. De som inte har tillgång till epost och internet kan begära vanliga postförsändelser.
§ 10 Mål med vattenrådets verksamhet.
Målet med vattenrådets verksamhet diskuterades och inledningsvis är målen att
rådets verksamhet skall bidra till ett bättre vattenkvalitet och kunskapsspridning
mellan olika grupper. Dessutom ska vi driva en trevlig verksamhet.
§ 11 Övrigt
Inga övriga frågor fanns.
§ 12 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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