
Verksamhetsplan för 1998 och framåt
Vattenkontroll
Kontrollprogrammet följer tidigare uppläggning.
Vattenföringsstationer
Vattenföringen i Saxån och Braån beräknas även i fortsättningen med hjälp av SMHI:s PULS 
modell.
Dagvatten
Fortsatta diskussioner med företrädare för tekniska förvaltningarna om åtgärder för att förbättra 
dagvattenhanteringen. Medel söks eventuellt från det lokala investeringsprogrammet.

Information
Videofilm om de västskånska vattendragen som gjorts i samarbete med övriga vattendragsorganisa-
tioner i västra Skåne förevisas för lämpliga målgrupper. Filmen består av en allmän del som är ge-
mensam för Råån, Saxån-Braån, Höjeån, Kävlingeån, och Segeån samt en speciell del för respektive 
vattendrag. Studieanvisningar för skolorna bör utarbetas om samarbete med lämplig lärare kan etab-
leras. Filmen behandlar de storskaliga orsakerna till dagens situation med bl a höga halter av när-
salter i vattendragen och därtill hörande problem. Vidare visar filmen vilka typer av åtgärder som 
genomförs i vattendragen. Filmen visar även de stora befintliga och potentiella naturvärden som 
vattendragen har.
Informera dikningsföretag, berörda markägare och andra om regler som gäller vid årensningar och 
liknande aktiviteter. Informationen skall även innefatta hur lämpliga biotopvårdande åtgärder 
genomförs. Informera om problem som kan uppstå för vattendragen vid användning av bekämp-
ningsmedel.

Ekomuseum
Det inledda arbete med att göra ett informationsprojekt kring Saxån och Braån likt Kristianstads 
vattenrike. Multimediapresentationen och via CDrom skivor fullföljs. Saxån-Braåns vattenvårds 
kommitté presenterar sin verksamhet och lämpliga delar av multimediaprojektet på Internet. En 
fullskalemodell av möjliga åtgärder som befrämjar vattenkvalitet och biolo-gisk mångfald kan an-
läggas. En restaurering av ett tidigare översilnings-projektet t ex Torrlösa har stort kulturhistoriskt 
intresse. Olika företeelser i vattendraget visas upp och enkla men smakfulla skyltar förklarar olika 
företeelser i vattendraget. En broschyr som beskriver sevärda objekt börjar att utarbetas.

Vattenvård i delavrinningsområden - samverkansgrupper.
LRF och Sveriges Lantbruksuniversitet har utarbetat en modell där vatten-vårdande arbete bedrivs i 
de lokala aktörernas regi. Lantbrukare, boende och andra intressenter arbetar tillsammans i mindre 
delavrinningsområden med att finna de mest effektiva metoderna för att minska belastningen på 
vattendraget i det berörda området. Det inledda samarbetet med Hushåll-ningssällskapet, Skånska 
Lantmännen och LRF fortsätter för att initiera samverkansgrupper och starta verksamheten.

Saxån-Braåns rekreationsvärden
Landskapet i anslutning till Saxån-Braån har stora naturvärden och är betydelsefullt för det rörliga 
friluftslivet. Vissa partier har idag stora värden medan andra partier är svårtillgängliga, svårfor-
cerade och/eller har ringa naturvärden. Det är sannolikt att anta att behovet av närrekreations-
områden ökar i framtiden. Den utförda kartläggningen av Saxån-Braåns nuvarande och potentiella 
natur- och rekreationsvärden nyttjas för att påbörja ett arbete med att genomföra naturvårdande och 
rekreationsbe-främjande åtgärder. Kommittén stödjer aktiviteter som syftar till att öka natur- och 
rekreationsvärdena.



Vatten- och landskapsvårdande åtgärder för Saxån-Braåns avrinningsområde
Kommittén skall fortsätta att påverka de centrala regionala och lokala myndigheterna för att öka 
möjligheterna till vatten- och landskapsvårdande åtgärder i vattendragen i västra Skåne. Som ett led 
i detta arbete bör res-pektive kommun söka medel från det lokala investeringsprogrammet för att 
den av kommittén framtagna handlingsplanen för vatten- och landskaps-vårdande åtgärder i Saxån-
Braåns avrinningsområde skall kunna genom-föras.

Handlingsprogrammet
Kommitténs Handlingsplan för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Saxån-Braåns 
avrinningsområde har utarbetats av Ekologgruppen AB och nedan återges huvuddragen i 
handlingsplanen.

Totalt reduktionsmål för kväve: 50 % grundat på en transport av kväve på 1100 ton/år (1985 års 
nivå) blir reduktionsmålet 550 ton/år. 275 ton/år bedöms kunna reduceras genom pågående och 
föreslagna åtgärder inom jordbruket 75 ton/år bör kunna reduceras med ytterligare åtgärder inom 
jordbruket utöver vad jordbruks-verket föreslår t ex ökade arealer av grön mark, fånggrödor mm. 
200 ton/år reduceras med hjälp av dammar och våtmarker. Kvävereduktionen beräknas uppgå till 1
ton/ha år i dammar och våtmarker, vilket innebär att ca 200 ha dammar och våtmarker bör 
återskapas i avrinningsområdet.
I handlingsprogrammet föreslogs tre etapper uppdelad på en tolvårsperiod föreslås:

Etapp Tidsperiod Åtgärdsförsla
g

Kostnad (milj. kr)*

I år 1 - 4 50 ha dammar 
35 ha 
skyddzoner

12,5**

II år 5 - 8 75 ha dammar,
15 ha 
skyddszoner

16,3

III år 9 - 12 75 ha dammar 15,8
Totalt  200 ha 

dammar 50 ha 
skyddszoner

44,6

* Räknat i 1994 års penningvärde. ** inklusive utredning om 
ökad areal vintergrön mark samt uppföljning av effekter.
Kommittén har kommit överens om att nedanstående 
kostnadsfördelning mellan kommunerna är lämplig. Kostnaderna 
för kommunernas andel blir då enligt nedan för den första 
ettappen.



Kommun Anslag milj kr period I
Eslöv (25%) 3,125
Kävlinge (22%) 2,75
Landskrona (30%) 3,75
Svalöv (23%) 2,875
Totalt 12,5

För de två första årens målsättning vad gäller dammarealen finns 
redan täckning för genom de intresseanmälningar som finns 
redovisade projektkatalogen.

Budgetförslag
Budgetpost 1998 1999
Årlig vattenkontroll 205 000:- 210 000:-
Vattenföring PULS 3 000:- 3 000:-
Dagvattenkontroll 0:- 0:-
Information 20 000:- 20 000:-
Ekomuseum 45 000:- 45 000:-
Vattenvård i 
delavrinningsområd
en. 
Samverkansgrupper

20 000:- 10 000:-

Saxån-Braåns 
naturvärden och 
möjligheter till 
friluftsliv. Åtgärder 
och projektering

120 000:- 125 000:-

Övriga kostnader 7 000:- 7 000:-
Summa 420 000 420 000:-
Kostnad per 
kommun

105 000:- 105 000:-

Förslag till beslut
Kontrollprogrammet fortsätter till en kostnad av ca 205 000 kr under 1998.
Vattenföringskontrollen sker genom beräkning via PULS-modellen av SMHI till en 
kostnad av 3 000 kr för 1997.
Arbetet med att försöka minska problemen med dagvatten i vattendraget fortsätter.
För informationsinsatser angående videofilmen och dikningsaktiviterter och liknande 
anslås 20 000:-
Arbetsgruppen fortsätter att ta fram informationsmaterial om Saxån och Braån som kan 



användas för information till allmänheten. 45 000 kr anslås.
Arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer fortsätta arbetet
med samverkansgrupper som kan bedriva vattenvårdande arbeten i mindre delavrin-
ningsområden. 20 000 kr anslås.
Kommittén beslutar att anslå 120 000 kr för att öka naturvärdena och möjligheterna till 
friluftsliv samt för övriga vattenvårdande åtgärder-projekteringsinsatser.
Arbetsgruppen får i uppdrag att med handlingsprogrammet för vatten- och landskaps-
vård inom Saxån-Braåns avrinningsområde som underlag fortsätta arbetet med dess 
genomförande samt söka medel från det lokala investeringsprogrammet.
Till Övriga kostnader anslås 7000 kr.


