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vattenvårdskommitté
Handläggare

Ekolog
Olle Nordell

Datum

2003-02-13

Beteckning

Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp
den 11 februari 2003
Plats: Stadshuset i Landskrona, rum 520, kl 10.00.
Närvarande
Birgitta Karlsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv
Olle Nordell, miljöförvaltningen, Landskrona
Högni Hansson, miljöförvaltningen, Landskrona
Patrik Lund, miljö- och teknikförvaltningen, Kävlinge
Johan Krook, Ekologgruppen
Hanna Petersson, miljöförvaltningen, Landskrona
§ 1 Bäckar och åar i jordbruksbygd - rapport och planläggning av
det fortsatta arbetet med skriften.
Ett nästan färdigt exemplar av skriften diskuterades. Det framfördes synpunkter på pagineringen och innehållsförteckningarna. ON framhöll fördelarna med att ha skriftens olika delar i skilda ”moduler” pga att det är
lättare att arbeta med layoutmässigt och de olika delarna kan hanteras separat och nya kapitel kan enklare infogas. JK meddelade att SNV och
jordbruksverket planerar att göra en broschyr om miljövänliga rensningar
som skall spridas med hjälp av LRF. Det material som tagits fram i arbetet med kommitténs skrift kan nyttjas i en sådan broschyr. Arbetsgruppen
ställer sig positiv till detta om skriftens innehåll inte avviker från våra
ståndpunkter och om kommitténs arbete framgår av broschyren.
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Bland möjliga granskare nämndes Leo Leonardsson, Peder Eriksson, Stefan Weisner, Bengt Rahm, Lena Gipperth, Lisa Blix, Tryggve Fahlstedt,
Lennart de Maré, Markus Hoffman, Lena Tranvik och övriga vattendragsorganisationer i västra Skåne. Viktigt att beakta vid granskning är att
förutom läsförståelsen se om det saknas några viktiga delar.
Skriften skall vara färdigställd i ett sådant skick att den kan skickas ut för
granskning den 26 februari. Tiden för granskning sätt till tre veckor.
§ 2 Verksamhetsberättelsen för 2002.
Synpunkter på det utarbetade förslaget till verksamhetsberättelse skall ha
inkommit till Olle Nordell senast fredagen den 14 februari.
§ 3 Verksamhetsplanering för 2003
Följande punkter diskuterades för verksamhetsplaneringen för 2003 och
framåt:
1. Rapporteringen av vattenkontrollen och möjligheter att analysera insamlade data bör utredas och förbättras. Eventuellt kan en statistiker
anlitas för att utreda materialets potential. Vinterprovtagning av bekämpningsmedel fortsätter och möjligheterna till provtagning av bekämpningsmedel för jämförelse av ekologisk jordbruksmark och
konventionellt odlad mark utreds av JK. Möjligheterna att överta den
nedlagda JRK-stationen i Örstorpsbäcken utreds av ON och JK.
2. Kommittén har fått Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram
på remiss till den 9 maj. JK uppdras att i samband med slutarbetet av
”åmansboken” göra en förteckning över åtgärdsförslag som är relevanta för kommitténs arbete. Remissen tas upp på nästa arbetsgruppsmöte och respektive kommun skall ha med sig synpunkter på
de olika åtgärdsförslagen.
3. Vägverkets dagvattenhantering bör granskas och en dialog bör inledas om att dels öka behandlingen av dagvatten längs befintliga vägar
och dels öka naturvårdsaspekterna vid anläggningen.
4. De skisserade förslagen till lagändringar som utarbetats av arbetsgruppen bör kommuniceras med berörda myndigheter.
5. Den vattenvårdande potentialen i reglerad dränering bör uppmärksammas och utredas.
6. En stadgeändring som beaktar de nationella miljömålen och dess regionala konsekvenser bör göras under året. En stadgeändring skall
godkännas av de nämnder som är medlemmar i kommittén.
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7. Vattenramsdirektivets konsekvenser för kommitténs arbete bör utredas och beaktas under året. Från centralt håll uppmanas kommunerna att bilda samverkansgrupper. Av Sveriges 119 huvudavrinningsområden antas det att det kan bildas 70 - 90 samverkansgrupper.
8. En fond för naturvårdande åtgärder föreslogs. Dock bedömdes de
administrativa möjligheterna som små på grund av nu gällande lagstiftning.
Övriga frågor rörande verksamhetsplaneringen som togs upp och diskuterades framgår av bifogat förslag till verksamhetsplan.
§ 4 Övriga frågor
Birgitta Karlsson tog upp ett dammärende i Eslöv där en stor damm kan
tillskapas men LIP-medlen räcker inte. Det bör utredas om LIP-medlen
kan kombineras med EUs-projektstöd.

Olle Nordell
ekolog

Bilaga
Förslag till verksamhetsplan för 2003 och framåt.
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