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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp onsdagen  
den 3 november 2010 
 
Tid: kl 09:00  
Plats Stadshuset Landskrona rum 520.  
Närvarande: Olle Nordell, Landskrona 
                     Anna-Carin Linusson, Eslöv 
                     Patrik Lund, Kävlinge 
                     Ann Nilsson, Ekologgruppen 
                     Åsa Andersson, Svalöv 
 
§ 1 Information 

i. Informationsturer. Ingegerd Ljungblom har genomfört sina 
informationsturer med skolelever, totalt 281 st. Rapporten ska granskas 
och ev. kommentarer skickas till ON för vidarebefordran till Ingegerd. En 
lista med lärare och klasser som deltagit önskas. Behov av att uppdatera 
och utveckla kommitténs pedagogiska material finns. 

ii. Slutrapporten för NIP/LONA-projektet ”Natur och rekreationsåtgärder 
längs Saxån och Braån har godkänts av Länsstyrelsen. Erik Norells rapport 
om skötsel och inventering av slåtterhävdade områden är uppdaterad men 
bör granskas och kompletteras med översiktskarta och inledande text. Läs-
barheten av figurerna bör ses över. Arbetsgruppen sänder kommentarer till 
ON.  

iii. ON informerade om två rapporter med intresse för kommitténs verksam-
het. Hanna Frisk har skrivit om igenfyllning av märgelgravar och deras 
potentiella risk som föroreningskällor. Se 
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/milj%C3%B
6/rapporter/examensarbeten/margelgravarna_harslov_historisk_utveckling
_fororeningskalla.pdf. Måns Fornader har undersökt påverkan från Lands-
krona deponi på musslor som satts ut i burar i närheten av deponin och en 
längre ifrån. Vissa förhöjda halter av miljögifter kunde konstateras och 
musslorna närmast deponeringen var mer stressade än kontroll. Se 
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/milj%C3%B
6/rapporter/examensarbeten/miljogifter_i_blamusslor_lundakrabukten.pdf  

iv. ON meddelade att mötet med Skåne Nordväst i Svalöv den 13 oktober 
blev inställt. Något nytt möte har det inte kallats till.  

v. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till en ca 0,5 ha stor bevattningsdamm 
på Kvärlöv 7:8.  
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vi. Problematiken kring skötsel av fina betesmarker vars värden minskar 
kontinuerligt men som har miljöstöd diskuterades. Konstaterades att det är 
svårt att åtgärda.   

vii. Laddran utanför Eslöv kan bli våtmark.  
 
§ 2 Diskussion om projektet med vandringshinder hur kommer vi vidare 
ACL kontaktar markägaren och berörda vid Trollenäs slott för diskussion om 
möjligheterna att anlägga en fiskväg förbi slottsdammen. ACL kan anlita lämplig 
konsult för en första bedömning av vad som kan vara genomförbart och lämpligt. 
 
§ 3 Översyn av kontrollprogrammet - planering inför mötet den 9 november 
Ett möte där vattenkontrollen för Saxån-Braån diskuteras ska hållas den 9 novem-
ber. ON har tagit fram lite bakgrundsmaterial med kartor på delavrinningsområ-
den, översikt av aktuella och gamla provpunkter, vattenförekomster. Det finns 
gamla rapporter från vattenkontrollen på 1970 talet som inte finns digitalt. Eslöv 
har rapporter från vattenkontroll och biologiska undersökningar som bör tillgäng-
liggöras. Information finns om vilken övervakning som kan vara aktuell ur vatten-
direktivsperspektiv genom Miljösamverkan Skåne. Behov av mätningar i 
dräneringsrör framhölls. AN undersöker om mätningar från Sege å finns 
tillgängliga.  
 
En kartering av verksamheter med utsläpp till vatten bör göras i hela avrinnings-
området. Aktuella objekt kan vara: golfbanor, grönsaksodlingar, växthus, indu-
strier, dagvattenutsläpp, reningsverk, större djurhållning etc.  
 
§ 4 Planering inför 2011 års verksamhetsplan  
Följande förslag kom upp: Forstsätta med informationsturer för skolbarn se över 
och utveckla pedagogiskt material. Översyn av vattenkontrollen. Översyn av hem-
sidan. Elfiskeundersökning. Planeringsunderlag för dammar och våtmarker bör 
göras tillgängligt. Vattenråd. Underhåll av NIP/LONA områdena bör beaktas.  
 
§ 4 Behov av och förslag på studiebesök för arbetsgruppen 
Besök vid NIP/LONA områdena, Vallarna, Grybybäcken och fiskvägen vid Ör-
tofta slott diskuterades.  
 
§ 5 Hemsidan  
Konstaterades att det finns mycket information på hemsidan men att den kan 
struktureras bättre.  
 
§ 6 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 


