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Beteckning

Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den
17 april 2008

Plats: Stadshuset i Landskrona
Tid: Klockan 09:00.
Närvarande: Olle Nordell, Ann Nilsson, Anna Hagerberg, Charlotte Lundberg,
Christer Müller, Anna-Carin Linusson, Patrik Lund och Theres Adolfsson.
1. Information
Christer Müller skall arbeta på miljöförvaltningen i Landskrona i tre månader.
ACL informerade om att en pump för avloppsvatten från Marieholm till Eslöv har
gått sönder och avloppsvattnet leds nu till Marieholms (gamla)
reningsverksdammar.
2. Genomgång av verksamhetsplan/aktivitetslista.
Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades. Särskilt diskuterades nedanstående punkter
och det beslöts att:
1.b. Christer Müller utreder kostnader för provtagning av baskatjoner och kisel.
1.c. De gamla bedömningsgrunderna tillämpas tills vidare på hemsidans databaspresentation.
De nya bedömningsgrunderna diskuterades och det konstaterades att det troligen är besvärligt
att anpassa presentationen. Det bör nämnas på hemsidan att vi arbetar på att börja tillämpa de
nya bedömningsgrunderna.
1.d. TH presenterade några beräkningar av förändringar över tiden när det gäller P, N, syre,
Lägsta halter av P och N, pH, temperatur och konduktivitet. Se PM
1.g. CM informerade om ett LST-projekt som ser över innehållet i kontrollprogrammen. Lars
Colvin har klassat Saxån för P, det är viktigt att absorbansmätningar utförs.
1.j. Konstaterades att kontrollprogrammet kan förlängas ett år. Inför förvaltningsplanen bör ev
fler vattenförekomster begäras.
2.b. Databasen för bekämpningsmedel kan kompletteras med information om de
undersökningar av brunnar som utförs i området. AH vill ha brunnsrapport.
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2.c. ON ger Ekologgruppen i uppdrag att utreda möjligheterna att mäta bekämpningsmedel
med integrerande metodik.
2.d.e Följande förslag till examensarbeten nämndes. Hur varierar halterna i vattendraget från
källa till mynning? Vilka bekämpningsmedel används i avrinningsområdet? Har de upplöjda
trädorna någon betydelse för frigörelse av bekämpningsmedel?
3.a. Gamla rapporter från vattenkontrollen skall in på hemsidan.
3.b. Ev kan dammdatabasen utvecklas med ett examensarbete.
3.g Behov av mer information bedöms som värdefullt. Charlotte gör förslag till exkursioner
och synpunkter lämnas av övriga. Det vore värdefullt att utveckla ett exkursionsprogram för
de olika platser i samtliga kommuner.
4.a. Nytt stängsel kan sannolikt sättas upp i Dösjebro för fårbete.
4.b. Tomas Sjöstrand behöver komplettera Erik Norells inventeringar med kartor.
4.c. ON och ACL gör exkursion för att rekognosera nya platser.
4.d. Påbörjad röjning i Trollenäs fortsätter.
4.e. Arbetet med stig fortsätter i Trollenäs.
4.f. Information. Ev deltagande i LONA-dagen med invigning av Trollenässtigen?
Utformningen av stigar diskuterades. Tomas Sjöstrand kan studera informationsmaterial i
Lunds kommun och se vad som är tillämpligt, mulmholkar, faunadepåer. Se Lunds hemsida.
5.a. Diskutera olika utformning av ett vattenråd.
Dagvattenfrågor utgår tills vidare.
6. Nya medel för att ta fram planeringsunderlag skall sökas.
7. Konstaterades att projektet med reglerad dränering inte går bra. Nya objekt bör sannolikt
sökas. Vi avvaktar i två veckor.
3. Möte om vattenförvaltning den 29 april kl 13:15.
ON och ACL deltar i möte om vattenförvaltning och väsentliga frågor den 29 april.
Kommittén skall redogöra för verksamheten
4. Arbetsuppgifter till extern medarbetare.
Bland lämpliga arbetsuppgifter nämndes att kartera översvämningsbenägna marker på mark
som plöjs och kan ligga bara vintertid.
5. Övriga frågor
ON gör förslag på program för vårmötet den 15 maj.

Olle Nordell
Ekolog

ANNAT/Saxån anteckningar 20080417.doc

utskrivet 192008-05-13 16:46:20

