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1. Information
Hemsidan. Några av funktionerna på hemsidan visades och diskuterades. Hemsidan är byggd i Wordpress som har vissa bloggfunktioner. Det är mycket enkelt att
lägga in ny information i ett ”nyhetsflöde”. Rubriken på nyheten syns längst till
vänster på sidan och hamnar i kronologisk ordning. Sidan kan uppdateras av flera
personer och göras från vilken dator som helst. Det går att skapa snygga bildgallerier med ett externt program. Lite opraktiskt men resultatet blir bra. Alla protokoll
och andra handlingar från vattenvårdskommitten och vattenrådet ska läggas in på
hemsidan så att de blir enkelt tillgängliga.
Kävlingeåns vatteråd har fått utmärkelsen vattenstjärnan.
2. Länsstyrelsens pilotprojekt om att få med lantbrukarna i
recepientkontrollen.
Länsstyrelsen har för avsikt att bedriva ett pilotprojekt i Saxån-Braåns avrinningsområde. Den ursprungliga tanken var att tillsynsmyndigheten (dvs kommunerna)
besöker lantbrukare för att de ska vara med och bekosta recepientkontrollen. I utkastet till rapporten: ”Jordbruket och recepientkontroll – underlag till vägledning
för tillsynsmyndigheter” har det beräknats hur mycket lantbruket bör bidra med
till recepientkontrollen. Beräkningen av summan har utgått från vad övriga intressenter betalar. För hela Skåne beräknas det vara rimligt med ett tillskott på ca 2,5
miljoner till recepientkontrollen. För Saxån-Braåns del beräknades ett belopp om
135 000 kr, detta ha senare reducerats till 93 600. Tanken är att större lantbruksföretag, B och C verksamheter ska bekosta detta. I avrinningsområdet finns 9 st Bföretag och 47 st C-företag. Det har varit två st möten mellan ingående kommuPostadress
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ners miljömyndigheter och Länsstyrelsen. Kommunerna har varit kritiska till
upplägget och menar att det går för snabbt fram och ordningen är fel. Från kommunalt håll har ett annat upplägg skisserats som bör genomföras över en längre tid
och innehålla mer information till VU. För närvarande råder oenighet mellan
kommunerna och Länsstyrelsen. En tillsynsvägledning med Länsstyrelsens upplägg planeras att skickas ut inom den närmsta tiden. Nytt mötemed Länsstyrelsen
och kommunerna planeras till slutet av september.
Möjligen kan ett pilotprojekt för att få med sig lantbrukare i recepientkontrollen
drivas som ett LOVA-projekt.
3. Kommitténs verksamhet: Upphandling av vattenkontrollen, rapportering
till datavärdar, mätstationen, historieskrivning, exkursioner med skolor,
åmansbok.
Vattenkontrollen ska upphandlas under året. En lämplig period är 2 + 1 år. I upphandlingen bör rapportering till datavärdar tas med samt en förfrågan om rapportering av gamla data göras. Vidare bör det tas med att det ska finnas en funktion
så att när kraftigt avvikande värden förekommer ska kommittén meddelas skyndsamt (typ otjänligt badvatten) så att möjligheterna att utreda orsakerna kan utredas
ökar. Möjligheterna att få in flödesvärden och andra parametrar från mätstationen
i Saxån på hemsidan bör undersökas. Lämpligt intervall kan vara senaste veckans
mätvärden. ON arbetar med att göra en sammanställning på vattenvårdsåtgärder i
Saxån och Braån till hemsidan. De flesta av de populära exkursionerna med skolor är genomförda. Arbetet med att uppdatera Åmansboken har avstannat. Arbetet
får intensifieras till hösten.
4. Vattenrådets verksamhet: Styrelsemöten, möten med allmänheten,
exkursioner, beskrivning delavrinningsområden, hemsidan.
Vattenrådet har beviljats bidrag från Vattenmyndigheten på 50 000 kr. 37 500 kr
beviljas i år och resterande 12 500 kr betalas ut under 2016 efter godkänd redovisning av verksamheten. Ett möte med allmänheten har hållits i år till en kostnad
av ca 7000 kr. ON har träffat Ulrik Alm från studiefrämjandet. Ulrik som var moderator när vattenrådet bildades i Marieholm kan leda exkursioner längs vattendragen. Dock bör någon från arbetsgruppen närvara och bidra med information
om vattenrådet. Följande exkursioner planerades med start vid 18-tiden Häljarp
25/8, Dösjebro 26/8, Svalövssjön 1/9 och Trollestigen den 2 september. Kostnaden kan beräknas till ca tusen kronor per exkursion, till detta kommer förberedelser marknadsföring mm. Beskrivningen av delavrinningsområdena på hemsidan
behöver förbättras. Bl a måste bättre kartmaterial utarbetas. Information bör standardiseras och kompletteras. En av tankarna med beskrivningarna av delavrinningsområdena är att de ska kunna ge boende ute i bygden information om sina
närområden och inspiration till vatten- och naturvårdande åtgärder. Det vattenstrategiska planeringsunderlaget bör kunna bidra med information.
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5. VSPU. Se http://blog.saxan-braan.se/wpcontent/uploads/2014/12/ON_projektbeskrivning_LOVA_Saån20150114.
pdf .
Mötet fick avslutas innan punkten kunde diskuteras,
6. Övriga frågor.
Sändlistorna till vattenrådet ska ses över och uppdateras.

Olle Nordell
ekolog
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