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Anteckningar från möte med Saxån-Braåns arbetsgrupp den 9 juni 
2016 
 
Plats: Landskrona stadshus rum 520 kl 09:00 – 12:00 den 9 juni 2016 
 
Närvarande:  
 
  Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona 
  Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv 
  Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv 
  Patrik Lund, Strategiska enheten, Kävlinge 
 
 
§ 1 Information 
 
Söderåsens Miljöförbund vill gärna ha information om Vattenrådets 
verksamhet. 
 
Problemet med lite vatten i åarna diskuterades. ON skickar ett mejl till 
Maria Nitare och frågar om LST planerar att agera. 
 
Länsstyrelsen har sammanställt Skånska åtgärder för miljömålen för 
2016-2020. Vattenråden nämns som samarbetsparter i följande 
åtgärder: 

 Minskad påverkan från hårdgjorda ytor 
 Utveckling av recipientkontroll för utsläppskällor till vatten 
 Fortsatt anläggande, restaurering och skötsel av våtmarker 
 Naturvårdsåtgärder för hotade arter. 

Arbetsgruppen konstaterade att åtgärden ”Förhindra spridning av 
invasiva främmande arter” också kunde varit relevant. Se: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-
och-klimat/miljomal/sa-kan-malen-nas/skanska-atgarder-for-
miljomalen/revidering-2015/Skanska-atgarder-for-miljomalen-2016-
2020.pdf . 
 
Länsstyrelsen har utarbetet tillsynsvägledning för fynd av död fisk 
TVL-info 2016:1. Se 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-
och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/Tillsynsv%C3%A4gledning%20enligt%20milj%C3%B
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6balken/Rapporter/TVL-info%202016-
1%20Fynd%20av%20d%C3%B6d%20fisk.pdf . 
 
Vattenmyndigheten informerar om myndigheters och kommuners 
genomförda åtgärder under 2015. Dvs det som rapporteras till 
vattenmyndigheterna i slutet av februari varje år. Se. 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensa
mt/aterrapporteringar/2015/sammanstallning-genomforda-atgarder-
2015.pdf  
 
Svenskt vatten Utveckling ahr gjort en gedigen 
kunskapssammanställning om dagvattenrening. Se 
http://www.svensktvatten.se/contentassets/579058d988194eee9569a2f5
cf4112b8/svu-rapport_2016-05.pdf  
 
Vattenmyndigheten har utarbetat råd om kontrollprogram och 
rapporteringar av vattenundersökningar.  Se:  
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/S
v/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/rad-
vattenundersokningar.pdf  
 
Oatly i Landskrona planerar att öka sin produktion med en kraftig 
ökning av utsläppen av BOD. Reningsverket i Landskrona kan inte ta 
emot den ökade mängden av processvatten. Förmodligen är det 
nödvändigt att Oatly får bygga ett eget reningsverk. ON utarbetar ett 
yttrande för vattenrådets räkning. Efterpoleringsdammar, eget 
reningsverk, utred utsläppspunkt använd slammet i jordbruket. 
 
§ 2 Vattenrådets verksamhet  
 
Följande planeras: 
 
Fladdermusexkursion till Trollenäs den 31 augusti  
Elfiske för allmänheten i Säbybäcken  
Elfiske för Svalövsbäckens vattengrupp 
Exkursion längs Saxån ut till mynningen i havet.  
 
Följande exkursionsmål dikuterades: 

1. Säbybäcken 
2. Välåran 
3. Saxån-Vallabäcken vid Trollenäs  
4. Svalövsbäcken uppe i reservatet 

 
Beslöts att vi avvaktar med dessa exkursioner. 
 
§ 3 Vad kan vattenrådet söka 25 000 kr för 
 
Möjligheterna att söka 25 000 kr för vattenrådets verksamhet finns 
fram till oktober. 
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Beslöts att göra exkursion till Svalövsbäcken för att se om det går att 
söka pengar för någon fysisk åtgärd som kan knytas till 
vattendragsgruppen för Svalövsbäcken.  
 
§ 4 Hemsidan 
 
Det pågår ett extensivt arbete med att lägga in gammalt material på 
hemsidan. 
 
§ 5 VSPU 
 
Avtal med Lunds kommun ska skrivas om att Jacob Levallius ska 
arbeta med att få in material i vattenatlasen. Se www.vattenatlas.se 
 
§ 6 Åmansboken 
 
Anna-Carin ska skicka sina korrekturändringar till OM som uppdaterar 
materialet. CL och PL ska korrekturläsa och skicka material till ON. 
Pardis tittar på stycket om vattendirektivet. 
 
§ 7 Studiebesök 
 
Arbetsgruppen bör göra ett studiebesök till vattenriket i Kristianstad 
och göra en båttur. 
 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 


