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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den  
16 januari 2008  
 
 

Plats: Stadshuset i Landskrona  
Tid: Klockan 09:00. 
Närvarande: Olle Nordell, Patrik Lund, Johan Krook och Ann-Sofie Brich-
Jensen, Charlotte Lundberg   
 
 
1. Information  
Länsstyreslsens representant Anna Hagerberg kommer att ersätta av Lars Colvin 
till hösten. Charlotte Lundberg hälsades välkommen som ny representant från 
Svalöv i arbetsgruppen.  
 
2. Diskussion om förslag till verksamhetsberättelse för 2007 och 
verksamhetsplan för 2008 och framåt.  
 
Nordmark är i Kävlinge kommun är intresserad av att genomföra ett projekt kring 
reglerad dränering.  
 
LST har sammanställt en lista över anlagda dammar som skall jämföras med 
kommitténs dammdatabas.  
 
LST:s medel för att återmeandra finns kvar. Projektet vid Trollenäs diskuterades 
och vem som egentligen skall vara verksamhetsutövare dryftades. LST har i andra 
naturvårdsåtgärder drivit projekten. ACL håller kontakten med LST och genomför 
lämpliga åtgärder med arbetsgruppens bistånd. Ansvarsförhållanden skall utredas.  
 
Planeringsunderlag för våtmarker: ON färdigställer Eco-E Miljökonsults rapport. 
Medel för att gå vidare med översiktliga projekteringar av särskilt intressanta 
projekt görs när medel blir tillgängliga.  
 
Vattenmyndighetens rapport ”Finn de områden som göder havet mest” skall 
granskas och resultatet delges Vattenmyndigheten. Behovet av fler 
vattenförekomster i avrinningsområdet bör utredas och delges berörd myndighet. 
Behov av flera provpunkter inom samma vattenförekomst bör utredas. Generellt 
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kan gällande provtagningsprogram betraktas som relativt bra. Statusklassning av 
vattendragen skall vara klar i dec 2009 (tidigare dec 2008).  
 
Behovet och lämpligheten att bilda ett vattenråd för Saxån Braån diskuterades. För 
att bilda ett Vattenråd finns inga speciella formella krav, t ex behövs ej stadgar. 
Vattenrådet skall dock godkännas av Länsstyrelsen. Utredning för bildande av 
vattenråd pågår i Höje å och Kävlingeån. Råån meddelar att de överväger att 
undersöka lämpligheten att bilda ett vattenråd. Det bedömdes viktigt att bereda 
intresserade och berörda grupper möjlighet att delta i det vattenvårdande arbetet. 
LST åtar sig att initiera ett möte tillsammans med Råån under våren.  
 
Konsekvenserna av de nya bedömningsgrunderna för kommitténs databas över 
vattenkontrollen bör utredas under 2008.   
 
De miljömål och åtgärdsförslag som berör kommitténs verksamhet skall arbetas in 
i verksamhetsplanen. VP bör göras mer miljömålsanknyten t ex genom en tabell 
med vilka miljömål som berörs av de olika verksamheterna.  
 
Förslaget på verksamhetsberättelse kompletterades och korrigerades på några 
punkter.  
 
3. Förslag till sammanträdesdagar för 2008 
 

Dag Tid Typ av möte  
   
21 februari  09 - 12 Arbetsgrupp 
11 mars kl 10 - 12 10 - 12 Årsmöte 
17 april 9 - 12 09 - 12 Arbetsgrupp 
15 maj 09 - 15 Vårmöte 
12 juni  09 - 12 Arbetsgrupp 
16 oktober  10 - 12 Kommittén 
13 november kl 9 - 12 09 - 12 Arbetsgrupp 
11 december 09 - 12 Arbetsgrupp 
 
 
 
Olle Nordell 
Ekolog 
 
 


