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Möten med allmänheten 2007 
 
Inom NIP projektet Natur och rekreation längs Saxån och Braån har följande 
allmänna möten hållits. Mötena har annonserats i pressen och inbjudningar har 
skickats ut till berörda. 
 
Per Magnusson presenterade Saxån-Braåns vattenvårdskommittés verksamhet och 
NIP projektet. Representant från Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp 
närvarade på de flesta mötena.  
 
17 september kl 19:00 i församlingsgården i Häljarp. Nio deltagare.   
Under diskussionen framfördes bl a.  
Dålig information om fiskefrågor. 
Möjligheter att gå längs ån efterlystes.  
Trädrensning behövs. 
Nedskräpning är ett problem. 
 
18 september i Marieholm, Reslövs Prästgård. Fem deltagare 
Under diskussionen framfördes bl a: 
Rensningen av ån är dålig. Nedfallna träd mm anses vara orsak till ständigt 
återkommande översvämningar. Rensning av ån uppströms och nedströms sköts 
dåligt. 
Kommunen borde vara ansvarig för åskötseln. 
Byaföreningen har utarbetat förslag till rekreationsåtgärder. Tillgängligheten till 
ån är begränsad. 
 
19 september i Svalöv på Forslidsgården. Fem delatagare. 
Under diskussionen framfördes bl a: 

• Klagomål framfördes på att dagvattnet från Svalöv bidrar till 
översvämningarna i Källs Nöbbelöv. 

• Det behövs en sjö nedströms Svalöv för att hantera dagvattnet. Bra läge 
vid gamla ”tippen” 

• Många hus byggdes för 100 år sedan då flödestopparna var lägre.  
• Risk för att gamla tippen vid Felestad läcker.  
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• Torrlösabäcken stiger mindre vid regn än Svalövsbäcken. Stor skillnad på 
vattenkvalitet mellan vattendragen. 

• Problem med igenväxning – mest kaveldun. 
• Pil längs ån är ett problem då de ofta växer ut i vattendraget. Bättre med al.  
• Gamla ”tippen” kan innehålla föroreningar från BT-kemi. 

 
20 september i Dösjebro, Folkets hus. Nio deltagare.  
Under diskussionen framfördes bl a: 

• Ån är i stort behov av rensning. 
• Översvämningsproblem anses bero på dålig rensning. 
• Många skyddszoner har försvunnit. 
• Byalaget sköter delar av området och klipper för stigar.  
• Skötsel genom bete efterlyses. Nytt stängsel behövs dock. 
• Hur är det med den gamla soptippen, läcker den fortfarande?  
•  
• Åbrinkarna måste skyddas pilar bör bytas ut mot al och ek. 

 
Exkursioner den 9 september 
 
Dösjebro. Kl 11.00. 
Olle Nordell och Ingegerd Ljungblom var exkursionsledare för knappt ett tiotal 
deltagare längs vattendraget. . 
 
Marieholm kl 14:00  
Olle Nordell och Ingegerd Ljungblom ledde en exkursion med tre deltagare från 
Östra Asmundtorp till Trollenäs.  
 
Övrigt: 
 
LONA dagen den 23 september  
Olle Nordell, Patrik Lund, Peder Weibull och Tomas Sjöstrand ledde exkursion 
och demonstrerade olika typer av skötselmetoder för två deltagare.  
 
Exkursion Häljarp 29 maj 2008 med Landskronatraktens natur och Häljarps 
byalag 
Vandring längs Saxån och diskussion om naturvårdsproblem och åtgärder. Ett 40-
tal deltagare.  
 
 
 
Olle Nordell 


