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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och sju ledamöter i styrelsen konstaterades vara
närvarande.
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare vid mötet
Till mötesordförande valdes Peder Weibull och till mötessekreterare Olle Nordell.
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Bo Lindblom valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Information om LOVA-ansökan för ett vattenstrategiskt
planeringsunderlag.
Olle Nordell informerade om en LOVA-ansökan om medel för att ta fram ett
strategiskt planeringsunderlag för Saxån och Braån. Tanken är att sammanställa
olika kartlager över avrinningsområdet i ett fritt tillgängligt GIS-program (QGIS).
Detta medför att kartmaterialet kan användas av de som laddar hem QGIS (samt
kan och vill använda det). Tanken är att gör befintligt kartmaterial mer tillgängligt
för vattenrådet, kommunerna, organisationer och intresserad allmänhet. Genom
åren har en hel del kartmaterial tagits fram från både aktuella och historiska
kartor. Det finns t ex kartskikt på utbredning av våtmarker, vattendrag,
märgelgravar, gamla meanderbågar och bäckar från olika tidsepoker. Lämpliga
delar av materialet kan tillgängliggöras via hemsidan och Google Maps. Det finns
ett 40 tal olika kartskikt som kan användas. Dokumentet är avsett för planering
och information.
§ 5 Årsrapport för vattenkontrollen i Saxån och Braån
Birgitta Bengtsson redogjorde helt kort för vattenkontrollen under 2014. En
sammanfattning på 10 sidor har tryckts upp. Övrigt material som är omfattande
finns tillgängligt via pdf-filer på hemsidan. På vårmötet den 19 maj kommer
Ekologgruppen att ge en utförlig redogörelse för resultatet av vattenkontrollen.
§ 6 Vattenmyndighetens samråd kring förslaget till förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer, samt åtgärdsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för nästa förvaltningscykel
Olle Nordell visade en powerpointpresentation med bilder på
översvämningssituationer samt några av yttrandets viktigaste synpunkter i
punktform.
Samrådsremissen och förslaget till yttrande diskuterades. Bland annat
diskuterades följande:
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Det framfördes att materialet är för omfattande och svårt att hantera.
Det finns för lite medel för genomförande.
Vattenmyndigheten lägger mycket möda på att administrera andra
myndigheter.
Klimatförändringarna med ökande frekvens av kraftiga skyfall har inte
berörts.
Ökade problem med dagvatten kan förväntas med ökad andel hårdgjorda
ytor.
Den kraftiga variationen i vattenföring har även en historsk orsak då
tidigare ängs- och betesmarker har tagits anspråk för nyodling.
Genomförandet av vattenvårdsåtgärder kan minska
livsmedelsproduktionen. De ytor som behöver tas i anspråk för t ex
skyddszoner är ofta högproduktiva.
Remissen fokuserar helt på åtgärder som har betydelse för vattenkvaliteten
utan att beakta konsekvenserna för andra intressen.
Jordbrukets positiva värden för livsmedelsproduktion, naturvärden och
landskapsbild bör lyftas fram.
Efter genomgång av synpunkterna på samrådsremissen kommer
vattenmyndigheterna att besluta om en ny förvaltningsplan (2016 - 2021)
med åtgärder. Förvaltningsplanen kommer inte vara tillgängligt för ny
remissbehandling och beslutet går inte att överklaga.

Förslaget till yttrande konstaterades att i princip vara bra men några
kompletteringar behövs och huvudsynpunkterna bör presenteras i punktform.
Beslut: Det uppdrogs år Olle Nordell att komplettera yttrandet och skicka ut det
till styrelsen för godkännande och eventuella ytterligare kompletteringar.
§ 7. Vattenrådets hemsida.
Vattenrådets hemsida förevisades. En ny hemsida har skapts för vattenrådet.
Hemsidan är uppskapats i ett program som heter wordpress. Det är egentligen ett
bloggverktyg men passar även för mer statiska sidor. Men det är enklare att ha en
dialog med de som besöker hemsidan. Ett av syftena med vattenråd är ju att
underlätta kommunikationen mellan olika intressegrupper. Hemsidan består bl a
av följande sidor: 1. Hem som kort informerar om vad vattenrådet är. 2. Nyheter
Där placeras aktuella händelser och nyheter. Efter ett år arkiveras dessa i ett arkiv
för varje år. 3. Om Saxån-Braån Finns information om historiska företeelser,
kartor, naturmarker, anlagda dammar och en förteckning över rapporter. 4.
Områden. Här är det tänkt att det ska finnas information om de 54 mindre
delavrinningsområdena som man kan identifiera i avrinningsområdet. Här återstår
mycket arbete. 5 Vattenförvaltning. Uppgifter om vattenförvaltningen och länkar
till andra vattenorganisationer. 6. Tillståndet Beskrivning av kontrollprogramet
och länkar till databas med uppgifter om vattenkvaliteten. Länkar till årsrapporter.
7. Projekt. Här finns uppgifter om m el m aktuella projekt som bedrivs i
avrinningsområdet. 8. Arkiv. Här är det tänkt att det ska finnas uppgifter om
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intressanta projekt, skrivelser, tidningsartiklar, protokoll, anteckningar,
verksamhetsplaner och -berättelser mm sedan början av 1970-talet.
§ 8. Vattenrådets verksamhet 2015
Vattenrådet kan få ett bidrag för verksamheten på 50 000 kr från
Vattenmyndigheten efter ansökan och redovisning av föregående års verksamhet.
Verksamheten för 2015 förslås omfatta följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Styrelsemöten.
Möten med allmänheten.
Exkursioner med allmänheten.
Uppdatering av Åmansboken
Fortsatt utveckling av hemsida.
Sammanställning av de naturvårdande och rekreationsbefrämjande
åtgärder som genomförts de senaste 20 åren. Tanken är att de ska vara till
inspiration för olika aktörer.
Utveckla beskrivningen av de knappt 60 olika små delavrinningsområden
som finns inom Saxån och Braån.
Delta i ev arbete med vattenstrategiskt planeringsunderlag om externa
medel erhålls.

I samband med ansökan om medel vill Vattenmyndighaten ha svar på ett antal
frågor. Dessa och förslag till svar presenteras nedan.
Vilken/vilka frågor var de viktigaste för vattenrådet att arbeta med under året 2014? Starta upp
verksamheten och skapa en ny hemsida.
Svar: Vi har valt ett bloggprogram för att underlätta kommunikation med intresserade och berörda
ute i bygden.
Hur har vattenrådet säkerställt samtliga medlemmar har haft möjlighet att ta del av
Vattenmyndighetens samrådsmaterial?
Svar: Utskick av länk till vattenmyndighetens hemsida och information på möten.
Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare köns- och åldersfördelning inom
vattenrådet?
Svar: Diskutera frågan.
På Vattenmyndighetens samrådsmöten har en önskan om mer samarbete mellan vattenråden
framkommit. Hur kan just ert vattenråd bidra till detta?
Svar: Informera om uppdateringen av Åmansboken
Har vattenrådet ansökt om andra bidrag utöver årligt bidrag från Vattenmyndigheten? Vilka?
Svar: Nej. Dock har Saxån-Braåns vattenvårdskommitté (som ingår i vattenrådet) ansökt om
LOVA-pengar för att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag.
På vilket sätt deltar avrinningsområdets kommuner i vattenrådets arbete? Beskriv kortfattat,
inklusive förslag till hur samarbetet skulle kunna förbättras, om behov finns.
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Svar: Saxån-Braåns vattenvårdskommitté är ett samarbetsorgan för kommunernas miljönämnder
(och motsvarande) som ingår i avrinningsområdet och i vattenrådet. Kommittén har en budget på
420 000 kr per år.

§9. Information om bevattningsdamm i Asmundtorp och Säbybäcken
Olle Nordell informerade om bevattningsdamm i Asmundtorp och byggande av
tvåstegsdike i Säbybäckens nedre lopp. Bevattningsdammen ligger i ett låglänt
åkerparti som ofta översvämmas vintertid. Dammen är ca 2 ha och omgärdats av
vallar för att kunna hålla en stor volym vatten. Dammen är konstruerad så att den
kan ta in vatten under högflödesperioder som sedan kan användas för bevattning
under torrtid då bevattningsuttag ur Braån inte är möjligt. Vi Säbybäckens nedre
delar håller en kulverterad bäck att grävas upp på en sträcka av ca 700 m. Bäcken
utformas som ett tvåstegsdike med översvämningszoner. Bäcken ska omges med
nyskapade naturmarker och bli ett natur- och rekreationsområde till ny
bostadsbebyggelse som planeras i anslutning till Borstahusen.
§ 10 Vårmötet i maj
Vårmötet beslöts vara i Landskrona. Säbybäcken är då ett lämpligt exkursionsmål.
§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 12. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sammanträdestider under 2015
Styrelsemöte 7:e april i Eslöv
Vårmöte med allmänheten 19 maj
Styrelsemöte 29:e september i Landskrona
Styrelsemöte 1.e december i Svalöv
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Bilagor
1. Yttrande till vattenmyndigheten
2. Bilder på översvämningssituationer

Kallade ledamöter till styrelsemötet
Närvarande:
Peder Weibull, miljönämnden Landskrona
Charlotte Wachtmeister, samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Lars-Erik Widarsson, NSVA
Sven Laurin, ideel naturvård
Ulf Trolle, Jordägarna
Bengt Hellerström, LRF
Ej närvarande/meddelat förhinder:
Alexander Hess, fiskeintressena
Lennart Hansson, miljö- och byggnadsnämnden, Kävlinge
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