Saxån-Braåns

PROTOKOLL

1(4)

vattenvårdskommitté
Handläggare

/ON_protokoll_årsmöte_Saxån_Braåns_vattenvårdskommitte_20150519

Ekolog
Olle Nordell

Datum

Beteckning

2015-05-25

Årsmöte för Saxån-Braån vattenvårdskommitté tisdagen den 19 maj 2015
Plats: Erikstops kungsgård i Landskrona, kl 10.00.
Närvarande:
Beslutande: Peder Weibull, Miljönämnden, Landskrona
Bo Lindblom, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Miroslav Han, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Charlotte Wachtmeister, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Olof Röstin, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Övriga:
Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv
Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv
Bjarne Andersen, Miljönämnden, Landskrona
John Fidler, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen
Björn Nordström Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Lovisa Lundgren, Länsstyrelsen

Ordförande

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

Postadress
261 80 Landskrona

________________________________________

Kontorsadress
Stadshuset
Drottninggatan 7

Telefon: 0418 470 607
Telefax: 0418 470 603
e-post kansli: envir.admin@mf.landskrona.se
e-post olle.nordell@mf.landskrona.se
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning
Upprop genomfördes och det konstaterades att det fanns beslutande
från tre kommuner närvarande.
Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 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
Beslut: Charlotte Wachtmeister valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsberättelse för 2014.
För verksamheten under 2014 kan särskilt nämnas att:
 Vattenkontrollen har bedrivits som tidigare år och omfattar
månadsprovtagning av temperatur, pH, konduktivitet, syrgas,
grumlighet, biologisk syreförbrukning, kväve och fosfor i 8 provpunkter. Dessutom tas veckoprover av kväve, fosfor och totalorganiskt kol i två punkter som blandas flödesproportionellt. Analyserna används för beräkning av vattendragets transport av dessa
ämnen. Tungmetaller och bekämpningsmedel provtogs nära vattendragets mynning. Provtagning av bottenfauna och kiselalger har
gjorts på 5 platser. En databas över utförd provtagning finns på
kommitténs hemsida och uppdateras varannan månad. 2014 års
tryckta rapport omfattar bara en sammanfattning på 12 sidor. Övrigt material finns som bilagor på hemsidan.
 En automatisk provtagningsstation i Saxån har tagits i drift den mäter vattenstånd, pH, grumlighet, ledningsförmåga och temperatur
varje timme. Resultatet kan ses på en hemsida.
 Under 2015 har 290 elever och lärare från grundskolan och gymnasiet deltagit i guidade informationsturer längs vattendragen.
 Kommittén har deltagit i vattenrådets verksamhet.
 Hemsidan har genomgått en betydande uppdatering och delas med
vattenrådet.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
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§ 5 Verksamhetsplan för 2014 och kommande år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan
för 2015 och framåt. Kommitténs arbete fokuseras på följande
områden:
- Vattenkontrollen fortsätter enligt samma principer som tidigare år.
Den automatiska mätstationen fortsätter att drivas. Mät bör även
tillställas nationella datavärdar. Kontrollprogrammet behöver
upphandlas under året.
- Informationsinsatserna sker i huvudsak via hemsidan. Exkursioner
för skolbarn och allmänhet genomförs.
- Hemsidan utvecklas att även gälla för vattenrådets verksamhet.
Handlingar från kommittén och vattenrådet ska finnas tillgängliga
på hemsidan.
- Åmansboken uppdateras och förbereds för tryck.
- Kommittén har fått medel för ett så kallat vattenstrategiskt
planeringsunderlag. Där ska kända uppgifter om vattendraget och
avrinningsområdet samlas och ska till stor del vara tillgängligt som
kartor som kan nås via nätet.
- Kommittén deltar i vattenrådets verksamhet.
Verksamhetsplanen diskuterades. Informationspunkten om Länsstyrelsens pilotprojekt i Saxån-Braåns avrinningsområde för att få med lantbruket i vattenkontrollen diskuterades. Charlotte Wachtmeister menade
att detta blir ytterligare en pålaga för en hårt ansträngd jordbruksnäring.
Vidare framfördes att ett sådant projekt bör göras i samarbete med LRF.
Det ifrågasattes också hur en provtagning för att utreda den enskilda
verksamhetens påverkan på vattendraget ska kunna genomföras på ett
meningsfullt sätt. Länsstyrelsen gav en kort bakgrund till de legala förutsättningarna varför lantbruket bör vara med och finansiera vattenkontrollen. Olle Nordell informerade om att ett nytt möte ska hållas i början
på juni och därefter kan en klarare bild av vad pilotprojektet innebär föreligga. Arbetet med att ta fram ett vattenstrategiskt underlag diskuterades. Charlotte Wachtmeister menade att det är stor vikt att det framgår
att marken ägs av någon. Marken kan vara privat, kyrkan, staten, kommunen, någon stiftelse eller företag. Dvs att det som framgår av planeringsunderlaget ( t ex ett bra läge för en våtmark) inte kan användas
utan vidare utredningar och kontakter med markägaren eller rådighetsinnehavare (t ex ett dikningsföretag).
Beslut: Informationspunkten tas bort ur förslaget till verksamhetsplan. I övrigt godkändes planen.
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret
Beslut: Peder Weibull valdes till ordförande och till vice ordförande valdes Miroslav Han.
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§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för
verksamhetsåret
Beslut: Olle Nordell och Patrik Lund valdes till sekreterare,
respektive biträdande sekreterare.
§ 8 Firmatecknare
Beslut: Olle Nordell och Peder Weibull utsågs att teckna kommitténs firma var för sig.
§ 9 Övriga frågor
Bjarne Andersen menar att det är värdefullt att återupprepa den vegetationsinventering som genomfördes 2005 i några av de finaste partierna av Saxån och Braån. Det bör också göras en insektsinventering.
Bjarne Andersen menar att det finns gott om EU-medel att söka för inventeringar av denna karaktär. Olle Nordell gavs i uppdrag att undersöka möjligheterna.
Mötet avslutades
Bilagor.
1. Avgående ledamöter i kommittén
2. Ledamöter i kommittén 2015 - 2018
3. Presentation av verksamhetsplanen
4. Presentation av verksamhetsberättelsen
5. Verksamhetsplan
6. Verksamhetsberättelse
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