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Verksamhetsplan för år 2011 och framåt

1 o 2. Vattenkontroll 

Kontrollprogrammet följer tidigare uppläggning med Ekologgruppen som utförare. Provtag-
ningen av bekämpningsmedel sker mars, maj, juni, juli, augusti och november. Kontrollpro-
grammets utformning och rapportering utvärderas och förbättras, särskilt bör möjligheten till 
utökade statistiska analysmetoder beaktas. För vattenföringen i Saxån och Braån beräknas 
provtagningen även i fortsättningen med hjälp av SMHI:s PULS modell. Den Internetkompa-
tibla databasen för vattenkontrollen uppdateras så att aktuella mätdata kan avläsas via kom-
mitténs hemsida, länk till excelfil med de senaste mätningarna läggs på hemsidans första sida.
Långa mätserier illustreras grafiskt så att eventuella trender kan framgå och är kompletterade 
med SNV:s gamla bedömningsgrunder. Om vattendirektivets implementering och arbetet med
nya bedömningsgrunder medför andra typer av gräns- och eller riktvärden eller liknande bör 
det arbetas in i databasens presentationsdel om så är tekniskt och praktiskt möjligt så att 
mätvärdenas innebörd kan tolkas. Kontrollprogrammet är upphandlat t o m 2011. 
Kontrollprogrammet kan förlängas med ett år eller upphandlas på nytt. Databasens 
information om bekämpningsmedel uppdateras. Möjligheterna att genomföra en begränsad 
bekämpningsmedelsstudie med integrerande metoder (passiva provtagare) undersöks, t ex 
uppströms och nedströms växthus eller grönsaksodlingar. Inventera förekomst av 
handelsträdgårdar och andra verksamheter med avrinning till vattendragen som kan påverka 
vattenkvaliteten. Elfiskeundersökning bör utföras. Möjligheterna att identifiera områden med 
kraftig erosion genom provtagning av suspenderat material och fosfor undersöks och utförs. 
Kommittén följer kontrollprogrammet för vattendraget i samband med saneringen av BT-
kemiområdet. Arbetsgruppen följer ”Miljösamverkan Skånes” arbete med vattendirektivets 
konsekvenser för miljöövervakning.

3. Information 

Kommitténs hemsida ses över och utvecklas. Databasen över anlagda dammar och våtmarker 
kompletteras ytterligare. Databasen innehåller en publik del och en intern del där alla 
relevanta data samlas. Hemsidan för NIP-projektet uppdateras. Allmänheten informeras via 
kommitténs vårmöte och om lämpligt/möjligt genom exkursioner där vattendragens 
livsformer förevisas. Potentiella medlemmar i ett vattenråd inbjudas till vårmöte och andra 
möten. Uppdatera Åmansboken och förbered för digitalt tryck. Skolor erbjuds exkursioner till 
vattendraget. Bland lämpliga mål kan Svalövssjön, Dösjebro, Trollenäs och Häljarp vara. 
Presentera Saxån och Braån via Google Maps

_______________________________________________________________________________________
Postadress Kontorsadress Telefon Telefax Postgironr

Stadshuset
261 80 Landskrona Drottninggatan 7 0418-470 607 0418-470 603 1 23 45-5
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4. Saxån-Braåns natur- och 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 är svårtillgängliga, svår-
forcerade och/eller har ringa naturvärden. Det är sannolikt att behovet av närrekreationsområ-
den ökar i framtiden. Den utförda kartläggningen av Saxån-Braåns nuvarande och potentiella 
natur- och rekreationsvärden används för att fortsätta genomförandet av naturvårdande och 
rekreationsbefrämjande åtgärder. Informationen ska finnas tillgänglig via kommitténs 
hemsida. Kommittén har intentionen att initiera naturvårdsåtgärder som gynnar hotade djur 
och växter som är beroende av vattenmiljöer om finansieringsmöjligheter finns. Kommittén 
stödjer aktiviteter som syftar till att öka natur- och rekreationsvärdena. 

5. Vattenråd
Arbeta för att etablera ett vattenråd. 

6. BT-kemi – saneringsarbeten
Kommittén följer och lämnar synpunkter på arbetena med planeringen av saneringen av BT-
kemiområdet. 

7. Övrigt 
  Utreda översvämningsområden som är olämpliga att ha plöjda under vinterhalvåret. 

Lantmäteriets höjddatabas bör kunna nyttjas i arbetet. 
  Vårmöte i Eslöv.
  Exkursioner med skolbarn. 
  Under 2011 utarbeta ett nytt handlingsprogram för vatten- och landskapsvård i Saxån-

Braåns avrinningsområde som kan användas som åtgärdsförslag för vattenråd. 
  Undersöka kostnaderna och möjligheterna att få fram vattenföringsdata via PULS-

modellen med högre upplösning i tid och rum. 
  Utreda möjligheterna att etablera automatiska provtagningsstationer. Undersöka 

möjligheterna att söka medel.
  Diskutera hur en häckfågelinventering av delar av vattendraget kan genomföras. T ex 

sträckor med och utan skyddszoner och träd buskvegetation. 
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Aktivitetslista för 2011 och framåt för Saxån-Braåns vattenvårdskommitté. 

1. Vattenkontroll - provtagning enligt gällande kontrollprogram
2. Provtagning av bekämpningsmedel
3. Information
4. Genomföra natur- och rekreationsåtgärder
5. Vattenråd
6. Följa BT-kemisaneringen.
7. Övrigt. Vårmöte, exkursioner, inventeringar. Planeringsunderlag för våtmarker i 

jordbrukslandskapet, utökad PULS-modell, automatisk provtagningsstation

Budgetförslag

Budgetpost 2011 2012
Årlig vattenkontroll, inkl PULS, utökad
provtagning av bekämpningsmedel 
elfiske 2011

360 000 330 000

Information: hemsida, databas över 
dammar, exkursioner

30 000 30 000

Åtgärder: inventering, arbete med 
vattenvård och naturskydd

20 000 50 000

Övriga kostnader 10 000 10 000
Summa 420 000 420 000

Kostnad per kommun 105 000 105 000


