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Vattenstrategiskt planeringsdokument för Saxån-Braåns 
avrinningsområden 
 

 

Alltsedan början av 1990-talet har Saxån-Braåns vattenvårdskommitté arbetat med 

vattenvårdande projekt. Flera planeringsunderlag tagits fram och ett stort antal 

konkreta projekt har genomförts med delfinansiering via Region Skånes Miljö-

vårdsfond, Lokala Investeringsprogrammet (LIP), LONA och landsbygdspro-

grammet mm. Under dessa arbeten har ett stort antal inventeringar, karteringar och 

olika typer av undersökningar genomförts. En hel del av resultaten har redovisats i 

kartform. Exempel på kartskikt är t ex skyddszoner, behov av skyddszoner, skug-

gande träd, borträtade meanderbågar, stigar, kulvertar och naturbetesmarker.  

 

Medel söks för att sammanställa befintligt material i lätt tillgängliga kartor och 

genomföra kompletterande karteringar där så erfordras.  

 

Under senare år har finansiering saknats för konkreta åtgärder. Under 2013 bilda-

des ett vattenråd i avrinningsområdet. Ett bra och enkelt tillgängligt kartmaterial 

över vattendraget kan bli en viktig del i vattenrådets arbete att sprida kunskap och 

inspirera till konkreta natur- och vattenvårdande åtgärder ute i bygden.  

 

Projektbeskrivning 
 

Planen är tänkt att ge en samlad bild av vattnet inom avrinningsområdena för 

Saxån och Braån samt omkringliggande småbäckar som mynnar direkt i havet 

och fungera som ett underlag för planering och handläggning både inom be-

rörda kommuner, vattenrådet samt informera och inspirera allmänhet och in-

tresseorganisationer. 

 

Kartskikt från kommuner, nationella och regionala datavärdar samt Saxån-Braåns 

vattenvårdskommittés eget material sammanställs så att det går att skapa nya kar-

tor med den information man vill se eller visa. Avrinningsområdet har ca 60 st 

mindre delavrinningsområden. Tanken är att detaljeringsnivån ska vara så hög att 

det går att se hur det står till i den egna lilla bäcken. Det ska t ex gå att se vilka åt-

gärder som har genomförts, vilka behov på åtgärder kan finnas, fina naturområden 
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osv. Kartskikt och bakgrund ska kunna väljas fritt. Lämpliga delar av materialet 

kan även presenteras via Google Maps.  

 

Exakt vilka kartskikt som är möjliga att presentera i kartform är naturligtvis inte 

lätta att avgöra i förhand. Där spelar kvaliteten och noggrannheten på materialet 

viss roll. Kompletterande inventeringar karteringar kan därmed bli aktuella. Kom-

pletterande karteringar med hjälp av aktuella flygbilder kan också bli aktuellt. 

 

Följande skikt planeras:  

 

1. Historiska kartor (1812, 1856, 1912, 1939, nutid) 

• vattendrag 

• våtmarker 

• märgelgravar 

• gamla meanderbågar 

• översilningssystem 

• vattenkvarnar 

• större kulvertar 

• dikningsföretag 

• båtnadsområden 

 

2. Baskartor 

• större vägar 

• områdesskydd (naturreservat, Natura 2000 etc) 

• strandskydd 

• fiskevårdsområden 

• åker 

• skog 

• naturbetesmarker 

• hårdgjord yta 

• tätorter 

• naturområden 

 

3. Vatten- och naturvårdskartor 

• anlagda dammar 

• avskrivna dammar 

• möjliga dammlägen 

• skyddszoner 

• behov av skyddszoner 

• skuggande träd 

• stigar 

• biotopinventeringar 

• olika naturinventeringar 

• rödlistade arter 
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• utförda åtgärder 

• naturmarker 

• fastigheter med enskilda avlopp  

• vandringshinder 

• behov av åtgärder 

• dagvattenutsläpp 

• dagvattendamm 

• verksamheter som påverkar vattenkvaliteten 

• utlopp dräneringsrör (Landskrona) 

• deponier 

• översvämningsmarker på åkermark 

• erosionsbenägna områden 

• äng och betsmarker (jordbruksverket) 

• värdefulla åsträckor 

 

Kartorna görs i QGIS som är en fritt tillgängligt och kompetent kartprogram Detta 

medför att materialet kan nyttjas av intresserade och berörda utan att någon kost-

nad för ett GIS-program tillkommer.  

 

Budget  
 

Budget vattenstrategiskt planeringsunderlag   

 2015 2016 

Löne/konsultkostnader för kartframställning 90000 90000 

Biotop och behovsinventering 25000 25000 

Projektmöten administration 15000 15000 

Projektledning 20000 20000 

Summa 150000 150000 

   

Intäkter/finansiering   

LOVA 150000  

Kommunal medfinansiering 70000  

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté 80000  

Summa 300000  
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Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av 
resultaten  
 
Uppföljning och utvärdering är redan idag viktigt för Saxån-Braåns vattenvårds-

kommitté. I om med bildandet at Saxån-Braåns vattenråd blir det lättare att sprida 

material i vidare kretsar. Kommittén och vattenrådet har hemsidor där material 

läggs ut kontinuerligt. Kommittén genomför recipientkontroll i vattendraget och 

publicerar en årlig rapport samt lägger ut aktuella mätvärden på hemsidan. Kom-

mittén lägger också ut sina övriga rapporter på hemsidan. Materialet är därmed 

enkelt tillgänglig. Resultaten av detta projekt kommer också att spridas via hemsi-

dan, allmänna möten och möten för olika intressegrupper. Byalag och intresserad 

allmänhet är också viktiga målgrupper för resultatet av detta projekt. Ett enkelt 

sätt att tillgängliggöra kartmaterialet för allmänheten kan vara att publicera lämp-

liga delar via Google Maps. Resultaten av projektet kommer att komma med i or-

ganisationernas verksamhetsberättelser.  

 

 

Rapporter se: 
 
http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Rapporter/Saxaan-och-

Braaan.aspx  

 

 

 

Olle Nordell 

Ekolog 

 

 

 

 


