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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommitté torsdagen den 9 
november 2006  
 
Plats: Stadshuset i Landskrona i rum 520 torsdagen den 9 november 2006. 
Tid: Klockan 10:00. 
Närvarande: Olle Nordell, Anna-Carin Linusson, Petter Ljungberg, Patrik 
Lund.  
 
1. Vattenkontrollen i Saxån-Braån.  
Vattenkontrollen skall upphandlas. Upphandling skall gälla i två år (med 
möjlighet till förlängning i ett år). Programmet ligger då i fas med att kunna 
förändras om så påkallas av vattendirektivet. Namnsättningen på bäckarna 
och de mindre avrinningsområdena bör ses över. Analys av 
baskatjonsammansättning bör tillfogas parameterlistan. Synpunkter på 
förslaget till anbudsunderlag meddelas ON snarast. Möjligheter att införa 
miljökrav i upphandlingen skall beaktas.  
 
Anna Hagerbergs beskrivning av Saxån-Braån som skall ingå i 
vattenmyndighetens rapportering till EU i mars 2006 bör kompletteras och 
meddelas henne. Placeringen av provpunkterna bör ses över. Några större 
bäckar saknar helt provtagning medan det finns två i Svalövsbäcken och vid 
Eslöv. Övrigt: Fiskundersökning kan vara aktuell under 2007.  
 
2. BT-kemi.  
Extremt höga halet av fenoxisyror uppmättes i augusti efter kraftiga regn. 
Det konstaterades ett behov av ett möte på plats för att diskutera orsakerna 
och var föroreningarna kan komma från. Har halterna varit så höga att de 
kan orsaka skada på organismerna i vattendraget? Går det att beräkna 
mängden av föroreningar som kommit ut?. Hur var halterna på 70 talet? Den 
ordinarie provtagningen bekämpningsmedel i kommitténs 
provtagningsprogram (vid Häljarp) genomfördes dagen efter att de höga 
halterna uppmättes i Teckomatorp. Proverna blev dock inte analyserade.  
 
Mötet är bestämt till den 28 november kl 09:00. 
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3. Genomgång av verksamhetsplanen.  
Brister i kontrollprogrammets genomförande skall diskuteras med utföraren.   
Beslöts att en Internetbaserad dammdatabas med befintlig accessdatabs som 
grund och utarbetat förslag till kravspecifikation skall upphandlas. 
Databasen skall kunna uppdateras via Internet (lösenord) och ha två 
interface mot användarna. Ett för kommitténs medarbetare och ett för 
allmänheten.  
Hemsidas skall uppdateras och vidareutvecklas. Uppdrag läggs ut på 
konsult.  
Förutsättningarna för reglerad dränering utreds av Kävlinge kommun.  
Enskilda avlopp betydelse för belastningen av kväve och fosfor på Saxån 
och Braån skall utredas. Patrik Lund undersöker möjligheterna i Kävlinge, 
ACL hör med Ulf Göte i Eslöv. Petter undersöker vilka uppgifter som finns i 
den inventering av enskilda avlopp som gjorts i kommunen.  
Olle Nordell uppdrogs att göra en skrivelse till vägverket om 
dagvattenhantering från befintliga vägar.  
 
4. Planering inför verksamhetsplanen 2007 och framåt. 
En fiskundersökning kan vara aktuell att utföra under 2007. Nya ledamöter i 
kommittén skall utses. Detta bör tas upp i de nya miljönämnderna 
(motsvarande) i början på 2007. Årsmötet får planeras så att ledamöterna 
hinner att utses.   
 
5. Planering av verksamhetsberättelse 2006 och vårmöte.   
Vårmötet skall äga rum i Landskrona.  
 
6. Möten om vatten 5 december.  
Patrik går  
 
7. NIP och mötesplanering. 
Inget bestämdes.  
 
8. Övriga frågor.  
Mötena med arbetsgruppen skall börja kl 09:00 i stället för kl 10:00. 
Biotopkarteringen av Saxån som utförts av Länsstyrelsen skall vara klar 
innan jul. Thomas Arnström kommer att företräda Svalöv i arbetsgruppen 
och NIP-arbetet. 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 
 
 
 
 


