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§ 1. Information.
Climatetools håller en slutkonferens i Stockholm den 26/1 2012. FOI har utarbetat
flera verktyg som kan användas i kommunernas klimatanpassningsarbete. Se 
http://www.foi.se/FOI/Templates/ProjectPageDesign____7950.aspx .

Bra information om hur jordbruket kan påverkas av klimatförändringarna finns på
www.gradvis.se. Projektet som drivits av hushållningssällskapet har tagit fram 
faktablad för olika områden. 

MSB har en remiss ute om EU:s översvämningsdirektiv. I Skåne är det bara Kris-
tianstad som är nämnt. Det finns en översvämningsförordning 2009:956. 

Råån vattendragsförbund driver ett principiellt intressant projekt nedströms Tå-
garp där översvämningsproblematiken åtgärdas genom att anlägga parallella 
åfåror i stället för en traditionell dikning. Rååns vdf diskuterar även bildande av 
ett vattenråd. 

Moviums konferens om dagvatten och dräneringsvatten  på Alnarp var givande 
och dokumentation finns på http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20111019.aspx 
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Lars Collvin meddelade att Vattenmyndigheten har börjat förbereda sig inför 
nästa cykel. Vattenmyndigheten ska redovisa miljöövervakningen på distriktsnivå 
och miljösamverkan Skåne har tagit fram ett stöddokument för miljöövervakning 
enligt vattendirektivet på lokal nivå. 

ACL meddelar att åtgärder för att underlätta fiskvandring vid vandringshinder vid 
Trollenäs inte behövs. Bengt Rahm har påpekat behovet av åtgärder vid Forsgård i
närheten av Saxtorp. Fisktrappan vid Svalövssjön ska åtgärdas

Länsstyrelsens LIFE projekt med fokus på åtgärder för den tjockskaliga målar-
musslan berör inte Saxån eller Braån. Projektet är 5 årigt och ska ordna 
livsmiljöer för musslorna. Det innefattar även odling av musslor och forskning 
kring de fiskar som är värdar för spridningsformerna. Projektets skånska del blir i 
Fyledalen och Klingavälsån. 

Utfiskningsprojektet av vitfisk i Ringsjön är nu ett Interregprojekt med dansk 
parter. Projektet har namnet Algae be gone. Håkan Bergknut och Per Nyström ar-
betar med projektet.

Våtmarks och rekreationsprojeket vid Laddran är nu ett Leaderprojekt och beräk-
nas kunna komma in i en aktiv fas under hösten. 

§ 2. Vattenråd.
Förutsättningarna för ett vattenråd diskuterades. Det finns inga bestämmelser för 
hur ett vattenråd ska vara organiserat. Vid bildandet av ett vattenråd kan medel i 
storleksordningen 45 000 kr erhållas från Länsstyrelsen som också godkänner or-
ganisationen. ACL uppdrogs att utreda några olika modeller den i Ringsjön antogs
kunna vara en förebild. 

§ 3. Genomgång av verksamheten för 2011.
Verksamhetsplanen gicks igenom översiktligt och några punkter kommenterades 
närmare. Kävlinge har uppdaterat dammdatabasen med 5 dammar. I övriga kom-
muner har ingen uppdatering skett. Jacob Levallius ska ha lösenord. Ingegerd 
Ljungblom har genomfört 12 guidningar med skolklasser. Konstaterades att puls-
data inte längre finns utan nu S-HYPE (se homer.smhi.se). Det kan finnas anled-
ning att undersöka om detta påverkar tidigare beräkningar av kväve och fosfor-
transporter. Förutom transportberäkningar kan kväve och fosfortranporterna be-
räknas. Den planerade elfiskeundersökningen har inte blivit genomförd. Invente-
ring av områden med kraftig erosion (höga susphalter kan undersökas vid högflö-
desperioder). Undersökningen av bekämpningsmedel uppströms och nedströms en
grönsaksodling med passiva provtagningar visade inte på några skillnader. Möj-
ligheterna att få LOVA-pengar för undersöks. Anslagstavlorna för informations-
skyltarna bör sättas upp (Leif.Sjoholm@eslov.se 0705-587778) av respektive 
kommun. Fler affischer bör tryckas upp och plastas in under 20011. Beställning 
av uppdatering av Åmansboken ska göras. Hemsidan behöver uppdateras. En 
översiktlig kartering av översvämningsmarker är utförd men ej sammanställd. 
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Exkursioner med skolklasser är genomfört. En häckfågelinventering längs delar 
av vattendraget bör göras för att få ett grepp om vad som ger ett rikt fågelliv. 
Kontakt med SkOF bör tas för att få tag på gamla inventeringar som kan 
upprepas. Vidare kan inventeringar göras på avsnitt med olika omgivningar. T ex 
med och utan, skyddszoner, buskage,  träd, olika bredd på naturmark längs ån och 
omgivande marker t ex vall eller åkermark. Vidare akn en undersökning göras för 
att se om åtgärder lockat till sig fåglar. En arbetsgrupp med ON, PL, JL och PW 
utarbetar ett förslag på inventeringsstrategi. 

§ 4. Diskussion om verksamheten för 2012.
Förutom löpande verksamhet och de projekt som ej blivit genomförda under 2011 
diskuterades ett projekt (LONA, LOVA ansökningar) med träd/buskplanteringar 
längs ena sidan på raka diken. Dels för att öka den biologiska mångfalden, öka be-
skuggningen och skapa en permanent skyddszon. Lämpliga sträckar att undersöka
möjligheterna kan fås genom flygbildskartering. Fundera över olika modeller för 
mångfunktionella ytor längs vattendragen. Olika typer av arrende 1, 5, 10 och 50 
år kan vara ett sätt att komma åt mark. Arbetet med att etablera ett vattenråd 
fortsätter.  

§5. Ärenden till möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommitté.
Vattenråd  och remissen från Miljösamverkan Skåne tas upp.

§ 6. Övriga frågor. 
Fiskvägen upp i Svalövssjön diskuterades.  Nästa möte med arbetsgruppen sker i 
Svalöv så att vi kan titta på Lantmäteriets höjddatabas. 

Olle Nordell
ekolog
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