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Anteckningar från möte med Saxån-Braåns arbetsgrupp
den 21 mars 2017
Plats: Landskrona stadshus rum 362 kl 13:30 – 16:00 den 21 mars 2017.
Närvarande:
Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv
Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv
Patrik Lund, Strategiska enheten, Kävlinge
Therése Ehrnstén Miljöförvaltningen, Landskrona
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
§ 1. Information
PL informerade om att marken mellan Västkustbanan och Saxån vid
Dösjebro åter ska betas. Diverese röjningsarbete behöver för att
möjliggöra detta. En del träd och grenar i ån som samlar på sig skräp
ska tas bort. Träd och grenar som riskerar att falla i ån ska också tas
bort. Slyuppslag ska tas bort och områden med kraftig gräsvegetation
av igenväxningskaraktär ska brännas. Huruvida åtgärdena kräver en
strandskyddsdispens eller ej diskuterades. Åtgärderna är mest att
betrakta som skötsel/restaurering och några påtagliga förändringar av
naturmiljön blir det inte.
Landskrona och Helsingborg samarbetar med att ta fram en havsplan.
Jacob Levallius har anställts för att ta fram ett kartunderlag för detta.
PL meddelade att Kävlinge också ska göra en havsplan.
Länsstyrelsen driver ett projekt med att tillskapa svämplan i
vattendragen. Lukas Österling är projektledare. Eventuellt har
ekologgruppen medel för att göra utredningar.
Beslut: AG gör en lista på möjliga platser för svämplan i kommunerna.
Landskrona stad har eventuellt ett intresse av att skapa en stig/cykelväg
mellan Munkebäck och Asmundtorp.
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§ 2. Verksamhetsplan för vattenvårdskommittén
Verksamhetsplanen följer i huvudsak tidigare upplägg och följande tas
upp i planen. Recepientkontrollen, informationsturer till skolklasser,
uppdatering av hemsidan, arbete med svämplan och uppdatera tidigare
rekreationsutredningar (NIP och David Reuterskiölds utredning från
1900-talet) genom t ex LONA-ansökning.
I övrigt diskuterades behov av förnyade fågelinventeringar. Behov av
nytryck av broschyrerna om stigar. Information om vattenföring på
hemsidan via mätstationen med tanke på jordbrukets bevattningsbehov.
Mätstationen kan behöva kalibreras.
§ 3. Verksamhetsberättelse för 2016
ON färdigställer enligt tidigare upplägg.
§ 4. Exkursioner, studiebesök mm i vattenrådets regi
Följande exkursioner och studiebesök är aktuella:
Elfiske med Håkan Björklund 29 augusti vid Billeberga
Elfiske med Anders Eklöv i Säbybäcken den 27 augusti som också är
LONA-dagen. Medel har sökts för detta arrangemang.
Fladdermussafari vid Trollenäs den 22 augusti.
Studiebesök på ett plöjningsfritt jordbruk vid Gårdstånga Nygård vid
lämpligt tillfälle förslags i oktober. CL ansvarar.
Inga vattendrags exkursioner är planerade under 2017.
CL fortsätter med vattendragsgruppen i Svalövsbäcken och i samband
med elfiske vid Billeberga informerar Håkan Björklund om skonsam
rensning. Externa föreläsare kan tas in på vattenrådets bekostnad.
§ 5. Söka medel för vattenrådets verksamhet
ON och TE ansöker om statliga medel till vattenrådets verksamhet.
§ 6. Projektplan för trädplantering
Vattenrådet har fått 12 000 kr från Vattenmyndigheten för
trädplantering och information om Vattenrådets verksamhet. Det
konstaterades att det är förhållandevis lite pengar för att få något
påtagligt gjort. Stora alar kostar ca 1000 kr styck. Ev kan planteringen
kombineras med pilslanor. Ev kan projektet få ytterligare finansiering
via vattenrådet.
§ 7. Tider för möten
Vårmöte med allmänheten den 16 maj i
Nästa styrelsemöte planeras till 12 oktober i Eslöv
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§ 8. Planering av vårmötet
Vårmöte med allmänheten den 16 maj i Dösjebro. Pardis Pirzadeh och
Lukas Österligt bjuds in för att föreläsa om
bekämpningsmedelsundersökning 2016 och arbetet med att tillskapa
svämplan. Därefter exkursion i natur- och rekreationsområdet vid
Dösjebro PL leder. Mötet med allmänheten föregås av ett styrelsemöte
för vattenrådet. Vattenrådet bjuder på lunch.
§ 9. LOVA och LONA ansökningar
Möjligheterna att söka nya LOVA och LONA medel diskuterades. Ett
förslag är att uppdatera befintliga rapporter och utredningar av
rekreationsmöjligheterna längs vattendragen samt kanske konkreta
åtgärder för att tillskapa svämplan.
§ 10. Åmansboken
Åmansboken måste slutföras under året. Ev kan nya populära begrepp
som grön infrastruktur och ekosystemtjänster ingå i uppdateringen. ON
och ACL träffas den 20 april kl 13:30.
§ 11. Hemsidan
Hemsidan behöver uppdateras med mer information och materialet i bl
a dammdatabasen bör föras över till VattenAtlasen.
§ 12. Övrigt
TE skriver ett yttrande angående remissen på Eslövs förslag till ny ÖP.
Förslaget till yttrande behandlas av vattenrådet.

Olle Nordell
ekolog
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