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§ 1. Information
NSVA har framfört önskemål om att Saxån-Braåns vattenråd ska gå med i
Öresunds vattenvårdsförbund (ÖSV). Det finns önskemål om att utöka
provtagningsprogrammet och en bredare finansiering behövs därmed. SaxånBraåns vattenvårdskommitté har tidigare varit med i ÖSV men gått ur eftersom
kommittén inte var någon verksamhet med utsläpp i recipienten. Frågan får tas
upp i vattenrådets styrelse.
Helsingborgs stad har tagit fram en fin katalog över anlagda våtmarker. Vår
damdatabas bör kompletteras och utvecklas.
Workshop om ”Vattenråden in i framtiden” kommer att hållas på Länsstyrelsen i
Malmö den 22 oktober. Inbjudan skickas ut till vattenrådets styrelse och andra
berörda.
Skånes hembygdsförening har skickat ut information om Landskapsdirektivet och
undrar om det finns några konkreta samarbetsprojekt. ON skickar en förfrågan om
föreningen har några egna konkreta förslag på samarbeten.
§ 2. VSPU
Frågan om hur vi ska starta upp VSPU för Saxån och Braån med omnejd
dikuterades. Projektet ska vara slutfört under tidig höst 2016. Både Jacob
Levallius och Geraldine Thiere är upptagna fram till mars-april 2016. Beslöts att
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kontakta Jacob och Geraldine för diskussion om hur vi kan komma igång med
arbetet.
§ 3. Länsstyrelsens pilotprojekt för att få med lantbrukare i recepientkontrollen.
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till hur jordbruket kan vara med och finansiera
provtagning av verksamheternas påverkan på recipienten. Tanken är att jordbruk av viss
storlek ska avlägga en avgift som kan användas för provtagning. Information till lantbruket
ges i samband med tillsynsbesök. Förslaget är remiterat till kommunernas
tillsynsmyndigheter. Då detta förslag kan antas få inverkan på vattenrådens verksamhet bör
dessa informeras. ON skickar ut information till vattenråden i Skåne.
§ 4. Utvärdering av genomförda exkursioner hösten 2015
Häljarp den 25 augusti. Sex personer varav två från Landskronatraktens natur, en journalist
och en utomstående deltagare. Trevlig stämning. Dösjebro den 26 augusti. 17 deltagare god
stämning och många intressanta inspel.
Ulrik Alm från studiefrämjandet fungerade som exkursionsledare och Olle Nordell berättade
lite om vattenrådets verksamhet.
§ 5. Fortsatt verksamhet i vattenrådet 2015.
Verksamheten i vattenrådet under resterande del av 2015 diskuterades. Det finns medel kvar
på det bidrag (50 000 kr) som lämnats av Vattenmyndigheten till Vattenrådets verksamhet. I
ansökan har följande verksamheter nämnts: styrelsemöten, möten och exkursioner med
allmänheten, utveckla hemsidan, utveckla beskrivning av små delavrinningsområden. Vidare
ska vattenrådet medverka i uppdatering av åmansboken, beskrivning av åtgärder i
vattendraget de senaste 20 åren och vattenstrategiskt planeringsunderlag.
En lämplig aktivitet med allmänheten kan vara att försöka och starta upp vattendragsgrupper i
några mindre delavrinningsområden. Möjligen kan arbetet initierats med hjälp av
studiefrämjandet.
§ 6. Åmansboken
ON kontaktar Johan Krook så att arbetet kan återupptas.
§ 7. Upphandling av kontrollprogrammet
ON påbörjar upphandling av vattenkontrollen för Saxån och Braån i mitten av september.
För och nackdelar med olika upphandlingsperioder t ex 2 plus 1 år eller 3 plus 1.
§ 8. Hemsidan
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Hemsidan behöver uppdateras och kompletteras med mer material. Hemsidan är gjord i
wordpress som egentligen är anpassat för bloggverksamhet. Det är enkelt att göra ett inlägg t
ex nu har analyser för bekämpningsmedel kommit eller vattenmyndigheten bjuder in till en
workshop. De som läser sidorna kan kommentera inläggen. Inläggen finns längst till vänster
på sidan och sorteras i datumordning. En arkivfunktion för varje månads inlägg finns också.
Uppe till höger finns en kalender med rubriken ”Aktiviteter”. Där kan man lägga in t ex
exkursioner, möten och evenemang som kan vara intressant att bevista.
Dessa funktioner gör det snabbt och enkelt att lägga ut nyheter och annan information.
§ 9. Framtida användning av NIP-projektets maskiner.
Under NIP/LONA projektet ”Natur- och rekreationsåtgärder inom Saxån-Braån” köptes det in
ett antal maskiner för att driva projektet. Där finns två slåtterbalkar, en ATW, en slaghack,
strängläggare och rotorklippare till ATW:n och några röjsågar. Flera av maskinerna har inte
används på ett par år. En översyn av maskinparken bör göras så att den kommer till nytta i
större utsträckning. Skogslaget i Eslöv har bra lokaler för förvaring och underhåll av
maskinerna. ACL undersöker intresset.
§ 10. LOVA ansökan
För närvarande finns inga uppslag till lämpliga LOVA-ansökningar. Styrelsen informeras.
§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Olle Nordell
ekolog
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