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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den  
6 april 2006 
 
Plats: Stadshuset i Landskrona i rum 322.  
Tid:  Klockan 10:00. 
Närvarande: Olle Nordell, Anna-Carin Linusson, Patrik Lund och Högni 
Hansson.  
 
§ 1. Kort lägesrapport, NIP 
Pågående NIP projekt skall avslutas i maj. Ansökan om nytt 4-årigt NIP projekt är 
inlämnad till LST. Total budget om 1,4 miljoner kr. Projektet är fokuserat på 
åtgärder och utveckling av kostnadseffektiva skötselmetoder.  
 
§ 2. Kort lägesrapport, restaurering av betesmarker vid Häljarp 
På området (ca 10 ha) som planeras att restaureras till betesmarker norr om 
Häljarp har ca 4 ha av vassen slagits ner, buntats och transporterats bort medan 
resterande 6 ha slås med slaghack eftersom det är för blött och sankt för att ta 
bunta och få bort materialet . Stängsel sätts upp av tekniska verken under april och 
maj. Området planeras att betas med highland cattle. Beslut finns från LST om ett 
restaureringsbidrag bidrag om 90 % av kostnaderna upp till 10 kkr/ha. Kommunen 
äger marken och ansökan om stödrätter är inlämnade. Kostnaden för 
restaureringsåtgärden utöver restaureringsbidraget beräknas till några 10 tals kkr. 
Åtgärden och arealen skall godkännas av LST innan bidrag kan utbetalas. 
Skötselåtagandet är 5 årigt.  
 
§ 3. Planering av verksamheten för 2006. De olika aktiviteterna planeras 
detaljerat.  
En enklare form av projektplanering än tidigare år skall göras med en ”att göra 
lista” för varje aktivitet. Innehållet i verksamhetsplanen för 2006 och framåt 
diskuterades. Aktiviteter inom dagvatten prioriterades ned. En 
bekämpningsmedelelsstudie med anknytning till biota och en utredning om 
förutsättningarna för reglerad dränering i avrinningsområdet skall prioriteras. 
Kontrollprogrammet skall utvärderas med hjälp av extern kompetens. Ny 
upphandling av kontrollprogrammet bör utföras under året. LST har påpekat att 
det är lämpligt att upphandlingarna bör göras så att nya program (med beaktande 
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av vattendirektivet) kan börja gälla från 2009. Planering av de olika aktiviteternas 
moment, ansvarig och tid hanns inte med utan får utföras vid senare tillfälle.  
 
§ 4 Vårmötet  
Vårmötet den 18 maj är planerat till Eslöv kommun och församlingshemmet i V. 
Sallerup. Maten tas regelbundet från Domus och intresset för att ordna ekologisk 
mat är svagt. Lars Bevmo och Rune Brandt kan komma och hålla föredrag om 
saneringen av BT-kemi och vattendirektivet.  
 

Beslut: Försöka att ordna ekologisk mat till lunchen eller försöka och finna 
annan lämplig lokal.  

 
§5. Övriga frågor  
ON visade kartmaterial över avrinningsområdet med flygbilder, ekonomisk karta, 
gröna kartan som underlag för kartering av  
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 


