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Beteckning

Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés
arbetsgrupp måndagen den 13 september 2010
Tid: kl 09:00 -12 i rum 520 stadshuset Landskrona
Närvarande: Olle Nordell, Anna-Carin Linusson, Patrik Lund, Johan Krook,
Högni Hansson och Lars Collvin.
1. Information
Det har kommit en ansökan till LST om anläggande av en bevattningsdamm
mellan Saxtorp och Dösjebro. Dammen planeras att anläggas med grävning och
ev invallning. Dammen kan möjligen möjligen översvämmas vid extrema
högvatten då kan ev vallar medföra en dämmande effekt. Arbetsgruppen positiv
till en bevattningsdamm om den inte konstrueras så att den blir dämmande.
2. Diskussion om angelägna åtgärder (typ vandringshinder) och
finansieringsmöjligheter
Länsstyrelsen har informerat arbetsgruppen om behov av åtgärder i vattendraget
och vilka externa medel som finns att söka. Särskilt framhölls behovet av att
undanröja vandringshinder förutom att öppna fiskvägar kan det främja den
tjockskalliga målarmusslans reproduktion. Bland andra partiella vandrinsghinder
kan Ålstorp, Billeberga, Gisselberga och Forsgård nämnas.
Beslut: ACL undersöker tillsammans med lämplig konsult möjligheterna att
undanröja vandringshinder vid Trollenäs. Det är önskvärt att utreda möjligheterna
och fortsätta med andra åtgärder i vattendraget.
3. Avslutat LONA projekt
LONA/NIP projetet. ”Natur- och rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån” har
avslutats och slutrapporteras under sommaren. Rapporter om utförda åtgärder
finns på kommitténs hemsida. Rapporterna behandlar resultatet av olika
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skötselinsatser på floran, vilka området som har stängslats för bete samt en kort
fotodokumentation av åtgärderna. Vidare har informationsmaterial i form av
tavlor och broschyrer om anlagda stigar och naturområden producerats. Layouten
av broschyrerna ska utvecklas och göras mer enhetlig. Informationstavlorna ska
sättas upp i Dösjebro, Svalöv, Häljarp och Trollenäs.
4 Skrivelse från Skåne Nordväst
På initiativ från Svalövs kommun har Skåne Nordväst gjort en utredning om den
framtida vattenvården. Utredningen har fokuserat på några befintliga och framtida
problemställningar som risk för parallella organisationer, skillnader i provtagnings
och redovisningsmetoder och dåligt resursutnyttjande. Vid Skåne Nordvästs
styrelsemöte 2009-06-05 beslutades att tillsätta en politisk styrgrupp med uppdrag
att åstadkomma ett förlag på en rationell kostnadseffektiv och kvalitativt god
organisation av verksamheten.
Skåne Nordväst föreslå ratt kommunerna i Skåne Nordväst ska verka för att
förbättra samordningen mellan de olika vattenvårds organisationerna i Skåne
Nordväst. När det gäller organiseringen av arbetet i vattendragen som berör Skåne
Nordväst föreslår Skåne Nordväst att det bildas en ny övergripande
vattenorganisation för kommunerna i Skåne Nordväst i vilken alla Skåne
Nordväst kommunerna bör ingå.
Vidare föreslår Skåne Nordväst uppgifterna för den nya organisationen ska vara:






”Utarbeta gemensam vision, mål och åtgärdsplan för vattenvårdsarbetet i Skåne
Nordväst med utgångspunkt från vattendirektiv och klimatpåverkan.
Standardisera provtagningsmetoderna för kontrollprogrammen i de olika
vattenområdena som berör Skåne Nordväst.
Samordna alternativt ha gemensam upphandling av kontrollprogrammen i de olika
vattendragen inom Skåne Nordväst, dock ej Stensåns vattenvårdsförbund.
Ha dialog med såväl kustvattenförbundet/förbunden, samt närliggande vattenförbund
och vattenoråden inom Skåne Nordväst.
Vi föreslår även att nuvarande vattenvårdsförbund ombildas till vattenråd för varje ås
avrinningsområde.”

Arbetsgruppen diskuterade för och nackdelar med förslaget.
Beslut: Olle Nordell uppdrogs att författa en skrivelse där förslaget för och
nackdelar belyses.
5. Översyn av kontrollprogrammet
Behovet av översyn av kontrollprogrammet har framförts vid olika tillfällen. Del
har konsekvenserna av vattendirektivets implementering på vattenkontrollen
diskuterats vid ett otal tillfällen. Dels har utformningen av rapporten avhandlats.
Motiven för befintliga provpunkter kan behöva aktualiseras. Finns behov av
ytterligare provpunkter p g av de vattenförekomster som pekats ut? Behovet av att
köra rapporten mer publik och lättbegriplig för allmänheten har påpekats. Det gå
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kanske att göra en tunn mer pedagogisk rapport och ha resterande information på
hemsidan. Vilka behov som finns bör beaktas och goda exempel eftersöks.
Beslut: Arbetsgruppen har ett temamöte om vattenkontrollen den 9 november kl
13:30.
6. Elfiskeundersökning
En viktig komponent i Vattenmyndighetens statusklassningen är tillståndet för
fisk i vattendragen. Saxån-Braån har inte någon elfiskeinventering sedan början
av 1990-talet. Behovet av en ny elfiskeundersökning diskuterades och
konstaterades var påtaglig. Värdefullt kan vara att provfiska gamla lokaler men
även uppströms och nedströms vandringshinder.
Beslut: Undersöka möjligheterna att genomföra ett elfiske under 2011.
7. Genomgång av 2010 års verksamhetsplan
En uppdatering av Åmansboken ska utföras.
8.Övriga frågor
Inga.

Olle Nordell
ekolog
Bilaga
Information från LST om externa medel och behov av åtgärder.
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