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Beteckning

2015-10-27

Anteckningar från möte med Saxån-Braåns arbetsgrupp den 27
oktober 2015
Plats: Landskrona stadshus rum 453 kl 09:00 – 12:00 den 27 oktober, 2015.
Närvarande:
Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv
Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv
Patrik Lund, Strategiska enheten, Kävlinge

§ 1 Uppdatering av hemsidan
Hemsidan gicks igenom och det konstaterades att den var innehållsrik
men inkonsekvent på flera ställen. Innehållet på Saxån-Braåns vattenvårdskommittés hemsida har överförts till Vattenrådets hemsida och
kommitténs hemsida har avvecklats.
Bland annat konstaterades nedanstående och några initiala förbättringar
föreslogs. En del av ändringarna kan genomföras av extern konsult. Det
bör undersökas om högerspalten kan användas för att ha fler undermenyer.
Vad som ska läggas under ”senaste inläggen” och under nyheter diskuterades. Tanken har varit att senaste inlägg är för kort och snabb information (med begränsad aktualitet). Medan nyheter är information
om större projekt och aktiviteter med längre aktualitet. Det föreslogs att
nyheter flyttas till arkiv eller går in under arkiv. En annan variant kan
vara att flytta föregående års nyheter till arkiv.
Organisationsschemat för vattenrådet läggs under hem för att tydliggöra hur organisationen är uppbyggd. Listan med rapporter kompletteras. Bättre ingress till vattenförvaltning. Alla länkar kan kanske samlas
på en länksida, kanske på samma sida som kontakter. Kontaktsidan bör
ses över. Under projekt bör huvudmännen för de olika projekten
framgå. Data från mätstationen bör komma in på hemsidan så att alla
kan ta del av den.

Postadress
261 80 Landskrona

Kontorsadress
Stadshuset
Drottninggatan 7
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Telefon: 0418 470 607
Telefax: 0418 470 603
e-post kansli: envir.admin@mf.landskrona.se
e-post olle.nordell@mf.landskrona.se

Postgironummer
1 23 45 - 5
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§ 2 Historieskrivning
Behovet av en historieskrivning över Saxån-Braåns diskuterades. ON
framförde att det finns en behov av en kort historieskrivning över vad
som hänt i vattendraget. T ex kommittén bildades, små kommunala reningsverk läggs ned, BT-kemi, kommittén uppvaktar miljödepartementet om behov av våtmarker, en kunskapssammanställningen om
Saxån-Braån utarbetas. Historieskrivningen kan göras som en tidslinje
med start i Saxo gramaticus. Beslöts att anlita en extern konsult för att
påbörja arbetet.
§ 3 VSPU
Hur arbetet med en VSPU ska genomföras diskuterades. Vi har inte resurser att genomföra en lika avancerad kartfunktion som Kävlingeån.
Nyttan av bygga upp ett så komplett system som i Kävligeåns vattenråd
diskuterades. Mycket av informationen finns ju ändå att tillgå på andra
håll men är inte lika bekvämt tillgänglig för hela vattendraget. Om vattenråden blir mer operativt ansvariga för vattenvårdsarbetet framöver
ökar behovet av en sida med sådan information som Kävlingeåns vattenråd har. ON hör med Jacob Levallius om möjligheterna att skapa en
enklare karta till Saxån-Braåns VSPU.
§ 4 Upphandling
Vattenkontrollen i Saxån-Braån ska upphandlas. ON kollar utvärderingskriterierna för Råån och ACL för Kävlingeån.
§ 5 Vattendragsgrupper
CL ser goda möjligheter att starta en vattendragsgrupp längs Svalövsbäcken. Flera intresserade grupper finns och CL utarbetar en enkel
projektbeskrivning. Vattenrådet kan stå för kostnader som lokaler, föredragshållare och liknande. På hemsidan kan läggas information om
att det finns information om de mindre delavrinningsområdena och efterfråga intresse för att starta vattendragsgrupper.
§ 6 Exkursioner, föredrag mm
Det konstarades att det finns intresse hos allmänheten att delta i exkursioner med speciella teman. T ex fladdermusexkursionen vid Trollenäs lockade ett 40-tal deltagare. Andra typer av exkursioner som kan
locka allmänheten är elfiske och provtagning.
§ 7 Medlemskap i Öresunds vattenvårdsförbund.
Frågan om vattenrådet ska vara med i Öresunds vattenvårdsförbund
diskuterades. Vattenrådet har inga resurser av betydelse för
vattenvårdsförbundet. Dessutom är kommunerna redan med som
medlemmar. Så det finns ingen större anledning att vattenrådet ska vara
medlem.
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§ 8 Styrelsemöte i Teckomatorp den 1:e december
CL har utarbetat ett program enligt nedan.
Samlingsplats: Torgskolan, Skolgatan 1b i Teckomatorp
Dagordning.
09.30 Kaffe, Visa BT- kemifilm 15 minuter och titta på utställning.
10.30 - 11.30 Rundvandring på Vallarna och presentation av saneringsarbetet av BT Kemi. Projektledare Eva Sköld.
11.30 Övriga punkter.
12.00 Lunch
§ 9 Åmansboken
Ekologgruppen ska leverera material till månadsskiftet.
§ 10 Kan Länsstyrelsens nya naturvårdsstrategi beröra
vattenrådets verksamhet?
Det konstaterades att naturvårdsstrategin med begrepp som värdekärnor, värdetrakter och ansvararter kan vara ett verkningsfullt sätt att motivera naturvårdsarbetet i vattenrådet genom att peka ut värdekärnor,
värdetrakter, behovet av spridningskorridorer och vilka arter som kan
betraktas som ansvarsarter i Vattendraget.

Olle Nordell
ekolog
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