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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den  
10 november 2003 
 
Plats: Stadshuset i Landskrona i rum 322 måndagen den 10 november 2003. 
Tid:   Klockan 10:00. 
 
 
§ 1. Vattendirektivet och Saxån-Braåns vattenvårdskommitté 
Mötet konstaterade att det fortfarande är oklart vad vattendirektivet kommer 
att innebära för kommitténs verksamhet. Flera av arbetsgruppens 
medlemmar kommer att närvara vid ”vattendagarna” i Stockholm där roller, 
ansvar och möjligheter till förbättringar av vattensituationen när 
vattendirektivet införs skall diskuteras.  

Beslut: Informera kort om vattendirektivet på nästa kommittémöte om 
så är lämpligt. 

 
§ 2. Bekämpningsmedelsprovtagning 
Provtagning av bekämpningsmedel i vatten, sediment och biota 
diskuterades. 

Beslut: Provtagning i sediment och vatten genomförs i år. 
Möjligheterna till analys av bekämpningsmedel i biota skall 
undersökas inför kommande provtagningar. 

 
§ 3. Genomgång av verksamhetsplanen för 2003 
Vid genomgången av verksamhetsplanen konstaterades följande:  
1. Översyn av vattenkontrollprogrammet bör göras inför upphandlingen 

2005-2007. Anders Grimvalls statistiska analys av kontrollprogrammen 
bör beaktas i översynen. 

2. Möjligheterna att lägga ut videofilmen on Saxån-Braån på nätet och 
överföra den till DVD bör utredas. 

3. Reklamblad för Åmansboken skall göras när den är lämnad till 
tryckeriet. 

4. De stigar som etablerats vid Marieholm, Norra Skrävlinge, Häljarp, 
Asmundtorp och Dösjebro är i varierande skick och användningen 
varierar. På några av stigarna är behovet av skötselinsatser omfattande 
(några röjningar per år) och de är tämligen okända bland de boende. 
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Tomas Sjöstrand uppdras att se över stigarna. Kopplingarna till 
folkhälsoarbetet diskuterades.  

5. Naturvårdsarbeten har endast utförts i begränsad omfattning. 
Möjligheterna att genomföra fler åtgärder utreds. 

6. Planerade åtgärder inom Kvärlövs naturområde har ej genomförts i 
önskad omfattning då den mark som skall vara permanent gräsmark ej 
blivit insådd med Svalöf Weibulls ”Bete öst”. Uppsättning av 
viltstängsel för plantering av buskar och träd planeras under vintern.  

7. Arbetet med vattendirektivet och dagvattenproblematiken fortsätter 
nästa år.  

8. Förslag till stadgeändringar för kommittén där de nationella miljömålen 
arbetas in presenteras på nästa kommittémöte.  

9. Korrigeringar av Allarps kvarndamm kan genomföras med hjälp av 
kommitténs resurser.  

 
§ 4. Planering av 2004 års verksamhetsplan och nya verksamheter 
Utöver vad som framkommit ovan föreslås följande arbetsområden för 
verksamhetsplanen 2004: 
1. I  översynen av vattenkontrollen bör möjligheterna att inkludera JRK-

stationen i Örstorpsbäcken utredas. Kunskapssamanställning om anlagda 
våtmarker, dammar och andra åtgärder redovisas.  

2. Förutsättningarna för att bilda ett naturreservat av Saxåns dalgång från 
Dösjebro mot Gissleberga kvarn utreds.  

3. Kommittén engagerar sig i arbetena med saneringen av BT-kemi och 
vårmöte 2004 kan förläggas till Teckomatorp. Kommittén informeras 
om pågående och planerade arbeten på nästa kommittémöte.  

4. Åmansboken marknadsförs under 2004. 
5. Förutsättningarna för information kring vattendragen med hjälp av 

informationsskyltar mm i områden där allmänheten rör sig utreds.  
6. Verksamheten 2004 att i större omfattning än tidigare bedrivas i Ad Hoc 

grupper och för varje arbetsområde upprättas en projektplan som 
beskriver projektet med målsättning, moment och tidsplan.  

 
 

§ 5. Dikningsföretagen kring Marieholm. Innebörden i 
Jordbruksverkets förrättning. 
Jordbruksverket har gjort en utredning om problemen med 
översvämningarna kring Reslöv och Marieholm. Förrättningen innebär att 
området nedströms Marieholm där det inte finns dikningsföretag skall 
införlivas i befintligt dikningsföretag och att rensningar skall utföras på 
denna sträcka. Eslövs kommuns andel av kostnaderna för förrättningen och 
rensningar är betydande bl a med hänvisning till Eslövs dagvattenpåverkan i 
vattendraget. Förrättningen innebär att den tidigare utförda rensningen till 
0,5 meter under fastställd sektion skall legaliseras.  
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§ 6. LIP-projekten i Eslöv och Landskrona. Korta rapporter. 
De fysiska åtgärderna är slutförda. Sammanställning, utvärdering  och 
redovisning återstår. 
 
§ 7. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor.  
 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 
 
 
 
 
 


