Välkommen till Saxån-Braån!
Vattenvård
Allt fler larmrapporter om döda bottnar från framför allt
kustområdena kring Öresund och västkusten uppmärksammades under 1980-talet. Det ansträngda läget gjorde
att Riksdagen satte upp målet ”att halvera kväveutsläppen
och väsentligt minska fosforutsläppen från land fram till
år 2000”.
Omfattande arbete har sedan dess lagts på miljöåtgärder
inom jordbruket samt nya reningstekniker för industrioch avloppsvatten. Vattenvård har också skett genom olika
organisationer som t.ex. Saxån-Braåns vattenvårdskommitté.

Lokala åtgärder
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté bildades redan 1970
och har fram tills 1980-talet fokuserat på kontroll av vattenkvalitén. I början av 1990-talet togs ett handlingsprogram
fram för vatten och landskapsvård: Bland målsättningarna
kan nämnas:
• Minska belastningen av närsalter på vattendragen
och havet (främst kväve och fosfor).
• Öka den biologiska mångfalden och bevara hotade arter.

Miljöåtgärder i jordbruket
Jordbruksverket driver tillsammans med, LRF (Lantbrukarnas riksförbund), länsstyrelserna samt ett stort antal företag
i lantbruksbranschen det omfattande projektet ”Greppa
Näringen”.
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som är till
gagn för både lantbrukare och miljön. Målen är minskade
utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet startade år 2001
och arbetsområdet har genom åren utvidgats. Åtgärder som
genomförts är t.ex. optimering av gödslingsgivor, förbättrad
gödselhantering, ökad areal vintergrön åkermark och omställning av en del av åkerarealen till annan markanvändning.
En utvärdering år 2008 visade att projektet har resulterat i
att 1000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker
ut i vattendragen varje år. Totalt har lantbruket minskat sitt
kväveläckage med 30 procent sedan 1985.

• Öka möjligheterna till rekreation för tätorternas
och landsbygdens befolkning i närområdet och
samtidigt minska behovet av transporter för rekreation.

Nyanlagd våtmark vid Kvärlöv.

Dösjebro, Asmundtorp, Billeberga och Svalöv. Allt eftersom
kraven på rening har ökat har de mindre reningsverken lagts
ned och spillvattnet pumpas till stora och väl fungerande
anläggningar. I Saxån och Braån är det bara Svalövs reningsverk som har kvar sitt utsläpp i ån.
Den spridda bebyggelsen ute på landet är oftast inte ansluten
till något reningsverk utan spillvattnet tas om hand lokalt.
Reningsförmågan i de enskilda avloppsanläggningarna är

högst varierande, men reningskraven har genom åren ökat.
På sommaren med låga vattenflöden kan påverkan från de
enskilda avloppen vara påtaglig när det gäller fosforhalterna. Utbyggnaden av tätorter har medfört mer hårdgjord yta
där vattnet inte kan sippra ner i marken utan leds via rör ut
i vattendragen. På senare år har många dagvattenutsläpp åtgärdats så att de infiltreras eller leds via en sedimentationsdamm.

Idag har man förstått vikten av en mer varierad landskapsbild där man genom att återskapa naturliga vattenmiljöer
kan fördröja vattentransporten så att man tar hjälp utav
naturens egen reningsförmåga för att bromsa upp och samla
näringsämnen innan de når ut i Öresund.
Nyanläggande och återskapandet av dammar och våtmarker
som meandrande vattendrag, dammar och våtmarker skapar
samtidigt gynnsamma förutsättningar för natur och djur och
möjligheter till rekreation i jordbrukslandskapet.

Här är ett exempel från Trollenäs på ett meandrande vattendrag som slingrar sig fram genom landskapet. Intill skapas naturligt artrika fuktängar som översvämmas vid högvatten. Här trivs många fågelarter och en artrik flora.

Förutom att stoppa läckaget vid källan kan man anlägga
ogödslade skyddszoner längs vattendragen som främst motverkar belastningen av fosfor. En effektiv metod att rena
både fosfor och kväve är att anlägga dammar. I dem sedimenterar fosfor och nitratkvävet övergår till ofarligt luftkväve.
I Saxån och Braån har ett stort antal dammar och våtmarker
anlagts, bl.a. i Häljarp, Asmundtorp, Trä, Trollenäs, Selarp
och Kastberga. Totalt har omkring 70 ha anlagts. Som bilden
ovan visar har Saxån vid Trollenäs återfått sitt slingrade förlopp och i Svalöv har man anlagt en hel sjö.
Dammarna har stor betydelse för fåglar och djur som kan
återta en del av sina forna marker. De blir också fina skridskoisar på vintern, uppskattat av många barn.
Skyddszoner längs vattendragen har många funktioner.

Svår algblomning synliggör problemen.

Åtgärder vid punktkällor
Utsläpp från industrier och avloppsreningsverk så kallade
punktutsläpp, dvs utsläppet sker vid en viss punkt t.ex. en
kulvert. Införandet av vattentoaletten har haft stor påverkan på de mindre vattendragen då avloppet förr ofta leddes
direkt ut i närmsta vattendrag. Situationen blev ohållbar på
många platser med stank och fiskdöd som följd. I tätorterna
byggdes enkla reningsverk för att minska problemen. För
Saxån och Braån har det funnits reningsverk i Marieholm,

Stora kontraster mellan de raka djupa vattenkanalerna mot de levande naturliga vattendragen där näringsöverskott tas om hand naturligt.

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Saxån och Braån rinner genom Eslöv, Kävlinge, Landskrona och
Svalövs kommuner och avvattnar ca 360 km2. Vattendraget flyter i
huvudsak genom ett intensivt utnyttjat jordbrukslandskap. Genom en
gemensam satsning från kommunerna kring Saxån-Braån har omfattade åtgärder inom hela vattendragets avrinningsområde genomförts för

Sävsparven är en av dem som trivs i vassen vid våtmarkerna.

Naturbete utmed vattendragen ger en rikare flora och miljö.

Tips!
minska kväve- och fosforbelastningen, gynna den biologiska mångfalden, bevara och synliggöra kvarlevor av det gamla kulturlandskapet. Samtidigt har åtgärderna gynnat närrekreationen och bidragit till
folkbildningen med kunskap om kretsloppet i naturen och bygdens
natur- och kulturhistoria. Satsningarna har bland annat inneburit

anläggandet av dammar, våtmarker, skyddszoner, naturvårdsåtgärder
och biotopförbättrande åtgärder för hotade arter med hopp om att
lägga en god grogrund för ett fortsatt naturvårdsarbete. För utförligare
information är ni varmt välkomna att besöka hemsidan:
http://www.saxan-braan.se

GRÄV EN EGEN GRODDAMM!

Du kan enkelt locka djur till din trädgård genom
ett litet ekosystem i miniatyr. Bristen på småvatten i landskapet gör att även en liten vattenspegel i trädgården blir
en värdefull miljö. En grund liten vattenspegel, gärna med
sandiga blottade strandkanter lockar snabbt till sig allt
ifrån grodor och salamandrar till trollsländor och dykarbaggar.

