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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp tisdagen den 2 
september 2008  
 
Närvarande: Olle Nordell, Anna-Carin Linusson, Patrik Lund, Ann Nilsson, Johan 
Krook och Lars Collvin 
 
Tid: kl 09:00  
Plats Stadshuset Landskrona rum 520.  
 
 
1. Planeringsunderlag för våtmarker i Saxån-Braåns avrinningsområde. 
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har erhållit 160 kkr från Länsstyrelsen för att ta fram 
planeringsunderlag för våtmarker i jordbruksbygd. Ytterligare 40 kkr beräknas utgöras av 
eget arbete. Avsikten är att förprojektera några av de förslag som framkommit i 2007 års 
utredning. ON diskuterar möjligheterna i respektive kommun med ACL och PL och besök i 
fält genomförs. Ett par objekt från respektive kommun väljs ut för förprojektering. Data från 
2007 års utredning och övrigt kartmaterial med anknytning till planeringsunderlag för 
våtmarker är omfattande ca 10 GB. Beslöts att inköpa externa hårddiskar så att materialet kan 
nås av alla kommunerna.  
 
2. Remisser 
Svar på remisserna ”Strategi för skydd och restaurering av vattenmiljöer i Skåne län” och 
”Ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet” har utarbetats för miljönämnden i 
Landskrona. Beslöts att förslagen till remissvar anpassas för Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitté.   
 
3. Vattenråd 
Frågan om ett vattenråd i Saxån-Braåns avrinningsområde diskuterades. I ett PM från 
vattenmyndigheten framgår att ett vattenråd omfattande Saxån-Braåns avrinningsområde 
torde kunna erhålla ett bidrag för administration om 45 kkr per år. För Kävlingeån och Höjeån 
har diskussioner förts om att samordna en administrativ tjänst för de planerade vattenråden. 
Beslöts att diskutera frågan vidare i kommittén och undersöka möjligheterna att söka pengar 
för utredningsarbete av Länsstyrelsen.  
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4. Statusklassning av vattendraget.  
Länsstyrelsen har genomfört en tillståndsklassning av vattenförekomsterna i Saxån och Braån 
samt utarbetat ett åtgärdsförslag till förvaltningsplanen. Förslaget på förvaltningsplan skall 
skickas ut på remiss under 2009. LC vill ha synpunkter på statusklassningen av 
arbetsgruppen. ON samordnar svaren till LC. Svårigheter att klassa tillståndet i vattendraget 
har en del av sin grund i avsaknad av dataunderlag. Olika metoder att klassa vattendragen 
finns, t ex användes andra metoder i Danmark. Det diskuterades om kommittén kan påverka 
statusklassningen genom egna undersökningar och om det är lönt att utarbeta egna 
bakgrundsvärden. Olika sätt att beräkna bakgrundshalter diskuterades. Beslöts att vi skall 
undersöka möjligheterna att ta fram egna bakgrundsvärden.  
 
5. Genomgång av punkterna i verksamhetsplan för 2008 och framåt.  
Några av punkterna i verksamhetsplanen diskuterades och det konstaterades att arbetet med 
reglerad dränering har avstannat. Kontakt med Peter Malm på Hushållningssällskapet skall tas 
för att undersöka möjligheterna att komma vidare. Angående integrerande provtagning av 
bekämpningsmedel i vatten verkar metoderna osäkra och det kan vara svårt att tolka vad 
resultaten innebär. SGAB Analytica säljer passiva provtagare och Västra Götaland har använt 
sig av passiva provtagare.  
 
6. Återmeandring av Saxån nedströms Trolleholm 
JK redogjorde för ett förslag till återmeandring av Saxån nedströms Trolleholm. Förslaget 
innehåller avvägningar, hydrauliska beräkningar och förslag till ny sträckning. Förlaget 
innebär ingen dämning med kräver en ansökan till om tillstånd till Miljödomstolen. Massorna 
kan till en del läggas i den gamla fåran. Den nya fåran beräknas bli 280 m. Förlaget innefattar 
även biotopförbättrande åtgärder  som t ex utläggning av lekgrus. Inventeringarna i befintlig 
fåra visade på en ”bra” fauna men innehöll inga särskilt skyddsvärda arter.  
 
 
Övriga frågor  
 
 
 
Väl mött 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 
 
 


