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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning
Upprop genomfördes och mötet konstaterades vara beslutsmässigt.
Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes. En punkt under
övriga frågor anmäldes.
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare
vid mötet
Beslut: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle
Nordell till sekreterare för mötet.
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera
protokollet
Leif Johansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsberättelse för 2008. För verksamheten under 2008 kan särskilt nämnas att:
Vårmötet hölls i Asmundtorp med ett 30-tal deltagare. Inledande diskussioner
om bildandet av ett vattenråd hölls och en exkursion till Råga Hörstad,
Munkebäck och Dösjebro genomfördes.
Kommittén deltog i ett möte om implementeringen av vattendirektivet på
Rönnehälls bygdegård. Där presenterades kommitténs verksamhet och en
översikt av vad tidigare genomförda och planerade åtgärder (från ca 1990)
beräknats få för effekt på vattendragens kvävebelastning diskuterades.
Kommittén och arbetsguppen har svarat på följande remisser;
1. Förslag till avgränsning av miljöbedömning för
Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för Södra Östersjöns
vattendistrikt, från vattenmyndigheten.
2. Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltnings-plan i Södra
Östersjöns vattendistrikt, från Vattenmyndigheten.
3. Strategi för skydd och restaurering av vattenmiljöer i Skåne
län, från Länsstyrelsen.
4. Ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet från
Naturvårdsverket.
5. Förslag till bildande av vattenråd för Kävlingåns
avrinningsområde, från Kävlingeåprojektet.
Kommittén har i remissvar och andra sammanhang presenterat förslag till
förändring i lagstiftning och förordningar med syfte att minska läckaget från
mark.
Vattenkontrollen för 2008 blir färdig först till vårmötet i maj. Dock kan det
konstateras att vid några tillfällen har mycket höga halter av ammonium
förekommit nedströms Svalöv och vid Asmundtorp.
Hemsidan med vattenkontrollen och dammdatabasen har uppdaterats.
Projektet med reglerad dränering har avstannat på grund av brist på lämplig
plats.
Vid Trollenäs har en återmeandring av Saxån projekterats.
Förekomsten och behovet av skyddszoner längs vattendragen har inventerats
och kan jämföras med inventeringen från 2004.
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NIP-projektet ”Natur- och rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån har
fortsatt. Projektet innefattar följande delmoment: Stängsla och röja, inventering,
redskapsanpassning, slåtter, stigar och informationsmaterial.
Utarbetat ett pm om hur ett vattenråd för Saxån-Braån kan organiseras samt
utarbetat förslag till stadgeändringar för att underlätta administrationen av ett
vattenråd.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§ 5 Verksamhetsplan för 2009 och kommande år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan
för 2009 och framåt. Kommitténs arbete fokuseras på följande
områden:
Vattenkontrollen fortsätter enligt samma principer som tidigare år. Provtagning
av suspenderat material genomförs vid lämpliga betingelser. Några
förändringar föranledda av vattendirektivet i provtagningsprogrammet eller
bedömningsgrunder övervägs inte under verksamhetsåret.
Informationsinsatserna sker i huvudsak via hemsidan.
Exkursioner för allmänheten och skolbarn genomförs.
Frågan om ett vattenråd i avrinningsområdet är en viktig punkt på kommitténs
vårmöte den 14 maj i Svalöv. En bred inbjudan skickas ut.
Åmansboken uppdateras och förbereds för digitalt tryck.
Natur- och rekreationsinsatser genomförs enligt kommitténs NIP/LONAprojekt.
Vattendirektivet betydelse för kommitténs verksamhet beaktas.
Arbetet med att bilda ett vattenråd fortsätter.
Möjligheterna att genomföra ett pilotprojekt med reglerad dränering återupptas.
Arbetet med saneringen av BT-kemi följs.
Medel söks för planeringsåtgärder för åtgärder som bidrar till att minska
belastningen av näringsämnen till Östersjön om sådana ställs till förfogande.
Förekomst av översvämningsbenägna områden kartläggs.
Restaurering av den igenlagda meanderslingan nedströms Trollenäs slutförs.
En viktig uppgift för kommittén kommer bli att svara på följande remisser från
vattenmyndigheten:
1. Förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt.
2. Åtgärdsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt.
3. Miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt.
4. Miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns
vattendistrikt.
Beslut: Förslaget till verksamhetsplan godkändes och lades till
handlingarna.
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret
Beslut: Peder Weibull valdes till ordförande och till vice ordförande valdes Bo Lindblom .
§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för
verksamhetsåret
Beslut: Högni Hansson och Patrik Lund valdes till sekreterare
respektive biträdande sekreterare.
/Arsmote_2009.doc

4(4)

§ 8 Firmatecknare
Beslut: Högni Hansson och Peder Weibull utsågs att teckna
kommittén firma.
§ 9 Övriga frågor
Svalövs kommun har för avsikt att säga upp medlemskapet i de vattenorganisationer som berör Svalövs kommun. De närvarande beklagar
detta ställningstagande och menar att vattenorganisationerna fyller en
viktig uppgift för de ingående kommunerna. Länsstyrelsen påpekade att
det finns en skyldighet att bedriva viss övervakning av påverkan på recipienter.
Angående förslagen till stadgeändringar för att underlätta administrationen av ett vattenråd konstaterades att förslaget till stadgeändringar
godkänts i Landskrona medan Eslöv avvisat förslaget.
Beslut: Kommittén begär ett möte med Svalövs kommun för att
diskutera uppsägningen. Ett nytt kommittémöte för att diskutera
hur frågan om ett vattenråd skall drivas vidare skall hållas snarast.

Mötet avslutades.
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