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1. Redovisa (översiktliga) kartor med Lst:s förslag till allmän ”ekologisk status” för
Saxåns vattendragsförekomster (och för underliggande ekologiska variabler).
Lars Collvin redogjorde för arbetet med att ta fram förslag på ”ekologisk status”. Det finns 5
vattenförekomster i Saxån-Braån; Saxån från havet till sammanflödet med Braån, Braån
(biflöde), sammanflödet Saxån-Braån till Dösjebro, Saxån (Dösjebro till Välabäcken
(biflöde), resten av Saxån från Dösjebro till källan. Den kemiska bedömningen utgår från
utlakningsregion som har med jordarten mm att göra. Övriga parametrar är höjd över havet,
vattenfärg och makrokonstituenter. Ekologisk kvot = referensvärde/statusvärde. Metoden
finns beskriven i Naturvårdsverkets handbok 2007:4 bilaga A. Tillståndet klassas som hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dåligt. Alla vattenförekomster i Saxån-Braån blir
otillfredsställande. Faktablad om de olika vattenförekomsterna finns i VISS
(www.vattenkartan.se). LC har ytterligare data.
2. Förslag Länsstyrelsen i Skåne till VM i S Östersjön att låta Saxån-Braån få bli ett
skånskt pilotprojekt med avseende. på åtgärdshantering.
Arbetsgruppen ställer sig positiv till förslaget. Det innebär att Saxån-Braåns vvk och
Beredningssekretariatet på Länsstyrelsen servar Vattenmyndigheten med indata så att VM i
samarbetet kan testa och ta fram förslag till åtgärder, beräkna omfattning och kostnader mm.
4. Finns intresse av att ”köra” Saxån-Braån genom de danska bedömningsgrunderna
för att se vilket utfallet då blir.
Arbetsgruppen ställer sig positiv till att testa det danska systemet. Lars Collvin föreslår det
som examensarbete på Universitetet. LC åtog sig att formulera ett förslag till examensarbete
och kontaktar Limnologen. Se även http://odenseprb.ode.mim.dk/english/. Och rapport 499 på
www.dmu.dk.
5. Planeringsunderlag för våtmarker i jordbruksbygd.
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Sannolikt erhålls nya medel för planeringsunderlag för våtmarker i jordbruksbygd. Medlen
skall användas för att översiktligt projektera några lämpliga objekt. De olika
vattenförekomsterna bör beaktas och objekt i alla kommuner bör undersökas.
6. Genomgång av verksamhetsplan/aktivitetslista.
Provtagning.
Ann kollar vad det kostar att mäta färg i samband med vattenkontrollen samt utreda ytterligare
metoder mäta bekämpningsmedel i vatten.
Ramdirektivet för vatten
Formerna för ett eventuellt vattenråd diskuterades. Nätverk med personliga möten är
värdefulla men tidskrävande. Viktigt med professionella mötesledare vid ”stormöten”.
Lämpligt med ett informationsmöte per kommun under hösten, bör annonseras i
lokaltidningarna. Berörda intressenter och grupperingar bör identifieras. Befintliga adresslistor
ses över för respektive kommun, LRF kontaktas. Masskorsband på utvalda orter kan
övervägas.
Reglerad dränering
Försöket i Kävlinge har avstannat och föreslagna objekt bedöms ej längre möjliga.
Vi försöker och finna nya objekt i Landskrona och Eslöv. Hushållningssällskapet
och Agellus kontaktas.
Övrigt
Arbetet att projektera möjligheterna att återmeandra en del av Saxån vid Trollenäs
fortskrider och verkar lovande.
Christer Müller arbetar med att ta fram en rapport om översvämningsområden i
Saxån-Braån. Särskilt de över delarna bedöms som översvämningsbenägna.

Olle Nordell
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