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§ 1. Information
Höga fosforförluster
Länsstyrelsen i Skåne och halland har publicerat en rapport om höga fosforförluster: ”Riskområden för höga fosforförluster via ytavrinning och vattenerosion från
åker – en tillämpning av det danska P-indexet på två pilotområden i Skåne och
halland” Länsstyrelserapport 2010:31.
(http://www2.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2010/Pages/riskomradenfor-hoga-fosforforluster.aspx)
Vandringshinder i Saxån
Vid Trollenäs finns tre vandringshinder. Det mest permanenta vid Trollenäs slott
kräver en arkeologisk utredning (kostnad ca 20 000 kr). medför den att ett projekt
med fiskvägar inte kan genomföras kan den inte finansieras via projektmedel.
Problemen med vandringshindret kan möjligen lösas genom att låta dammluckorna stå öppna under en större del av året, möjligen kompletterat med någon stenutläggning för småfisk. Dämmet vid fotbollsplanen och uppströms slottet (kvarnrester respektive tvättanläggning) har vissa kulturhistoriska värden. Möjligheterna
för fiskvandring kan kanske ordnas genom viss omläggning av sten för att förbättra vandringsmöjligheterna. Andra vandringshinder i Saxån är bl a Reslöv,
Billeberga samt två kvarnar mellan Dösjebro och Saxtorp. Arbetsgruppen bör
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undersöka om behov finns att underlätta vandringsmöjligheter för småfisk. De
flesta omlöp konstrueras för öring.
Informationsskyltar
Lämpligt att trycka upp fler exemplar av informationsskyltar att använda i olika
sammanhang.
AN har tagit bottenfaunaprover vid den restaurerade meanderslingan nedströms
Trollenäs. Ovanligt gott om kiselalger – Navicula som indikerar höga halter av
näring. Gott om djur de provtagna områdena.
§ 2 Förslag till verksamhetsberättelse för 2010
Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och några justeringar gjordes.
§3 Förslag till verksamhetsplan för 2011 och framåt
Förslaget till verksamhetsplan för 2011 och framåt gicks igenom och några korrigeringar gjordes. Budgeten för Saxån-Braåns vattenvårdskommittés har legat på
samma nivå sedan åtminstone 1990. Möjligheterna till ytterligare utredningar och
undersökningar har därmed minskat. Behovet av en budgetförstärkning diskuterades. Möjligheterna till större våtmarks projekt diskuterades. Generellt verkar möjligheterna begränsade i Saxån-Braåns avrinningsområde. Möjligen kan större
projekt genomföras vid Bosarp, Rävatofta, ” Lönntorps mosse och en lokal norr
om Trollenäs. Möjligheterna att söka LOVA-pengar för utredning bör beaktas.
§ 4 Planering vårmöte
Vårmötet äger rum den 20 maj i Medborgarhuset i Eslöv. Kommittén bjuder deltagarna på lunch. Föredrag diskuterades och bildvisning av Johan Hammar, filmvisning av korta filmer med våtmarkstema, föredrag av Henrik Smith eller doktorand om konsekvenserna av det moderna jordbrukslandskapet diskuterades. Exkursion efter lunch går till den restaurerade meanderslingan nedströms Trollenäs.
§ 6 Behov av rollups och liknande
Behov av rollups och annat informationsmaterial diskuterades. Det konstaterades
att behov föreligger och att rollups har en fördel jämfört med affischer då de förra
kan användas överallt. Informationsmaterialet bör innehålla information om
kommittés verksamhet och genomförda projekt. Layoutarbete kan genomföras
med interna resurser.
§ 7 Höjddatabas för Saxån och Braån
Lantmäteriet genomför en laserskanning av hela landet. Material för hela Skåne är
nu tillgängligt för ganska låga kostnader. Beslöts att det är eftersträvansvärt att
kunna använda höjddata i det fortsatta vattenvårdande arbetet. Det bör kunna an-
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vändas för att se översvämningsområden och sänkor som kan vara lämpliga för
anläggning av våtmarker.

Olle Nordell
ekolog
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