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§ 1 Information .










Vattendagen i Uppsala den 26 januari handlar om underhåll av dränering i
skogs- och jordbruksmark. Bra om någon kan åka.
Intresseanmälan om våtmark på Virketorp 6:1 i Kävlinge kommun har
kommit. ON och PL gör ett besök.
ON informerade om Landskronas påbörjade klimatanpassningsarbete (se
http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe--haelsa/Kommunensklimatarbete/Klimatanpassning.aspx ) . 2009 års miljöredovisning
kommer att fokusera på klimat och klimatanpassning.
Öresundsvattensamarbetet har tagit fram översvämningskartor för hela
Örsundsområdet med från 0,6 m till 4 m m ed 10 cm intervall. Beräkningar
av hur stor del av kustkommunerna som kan översvämmas vid olika
översvämningssituationer har beräknats.
Svenskt Vatten Utveckling har gjort en rapport: Förekomst och rening av
prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten. Rapport
2010-06.
Jordbruksverket har gjort en rapport: Miljökonsekvenser av
markavvattning och dikesrensning. Ingrid Wesström, Anders Hargeby,
Karin Tonderski. 2010-03-19.
Jens Morin och John Persson ska genomföra våtmarksinformation till
grupper av markägare. Sammanflödet mellan Saxån och Braån samt kring
Marieholm – Trollenäs och Långgropen kan vara aktuella platser.
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LST skickat ansökan om medel för att undanröja definitivt
vandringshinder vid Trollenäs. Ansökan avslagits med nytt försök görs när
lämpliga medel finns tillgängliga.
ÅA informerade om BT-kemi. Dialog förs med SNV om saneringen av det
södra området. Det innefattar markinlösning , provtagning, utreda risk för
Braån. Hur grundvattenströmmarna går är oklart. Mycket höga halter
uppmättes vid ett extremt sommarregn 2006. Undersökningar planeras att
pågå till 2013 därefter projektering av saneringsinsatser.
Svalövs kommun anställt en person som ska arbeta med vattendragen i
kommunen.
Söderåsens miljöförbund ska arbeta med enskilda avlopp.

§ 2. Fortsatt diskussion om kontrollprogrammets utformning
Miljösamverkan Skåne driver ett projekt kring vattendirektivets konsekvenser för
tillsyn och miljöövervakning. I kommittén har det diskuterats en översyn av
kontrollprogrammet under några års tid. Ett pm om nuvarande vattenkontroll, med
viss tillbakablick, förteckning över olika typer av möjliga verksamheters påverkan
samt lämpliga mätprogram (enl Tholander) har upprättats.

Planering inför 2011 års verksamhetsplan
Behov av och förslag på studiebesök för arbetsgruppen - datum
Rapportering till vattenmyndigheten 28 februari 2011
Sammanträdesordning för 2011 – kanske fler temamöten framöver?
Hemsidan – Saxån-Braån och Goggle Maps
Övriga frågor
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§1 Genomgång av nuvarande program
Nuvarande kontrollprogram gicks översiktligt igenom. Konstaterades att bland
syftena fanns att de skulle täcka in de större biflödena och uppströms nedströms
Svalövs reningsverk och uppströms nedströms dagvattenutsläpp från Eslöv.
Programmet följer i stor sett rekommendationer från SNV. Programmet är unikt
när det gäller provtagning av bekämpningsmedel. Fördelen och nackdelarna med
att ha en större del av redovisningen på nätet diskuterades. Rönne å har bantat sin
rapport betydligt och hänvisar till hemsidan för mer information. Det finns många
varianter av bedömningsgrunder av tillståndet i vattendragen. De modernare är
svårare att använda och förstå vad de står för än de äldre: LC förordar att de olika
bedömningsgrunderna används tillsammans när så är lämpligt. Allmänna råd från
1986 gäller inte längre. I Naturvårdsverket handledning för miljöövervakning
arbetar de med att ta fram ”undersökningstyper” där förslag på vad som ska mätas
för olika typer av vatten och påverkan beskrivs. Se SNV hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/
undersokn_typ/sotvatten/vattenk_v.pdf. Nuvarande kontrollprogram i SaxånBraån följer detta tämligen väl.
Konstaterades att absorbans/vattenfärg saknas, detta kan vara en viktig parameter
för de moderna bedömningsgrunderna. Fiskundersökningar saknas. Det vore en
styrka om vattenkontrollen mer kan kopplas till de verksamheter som påverkar
vattenkvaliteten. Information bör kunna fås av verksamheternas miljörapporter.
Det kan vara bra att ha en nedbantad version av rapporten från vattenkontrollen
för allmänheten. Bra att större delen av data och trender kan fås från hemsidan,
särskilt långtidstrender. Värdefullt om provpunkterna och deras syften kan
beskrivas tydligare.
Se även § 8.
§2 Vilka parametrar mäts – saknas något – vattendirektivets krav?
Konstaterades att absorbans/vattenfärg saknas, det kan vara en viktig parameter
för de moderna bedömningsgrunderna. Fiskundersökningar saknas.
§ 3Var är mätpunkterna lokaliserade – täcker de upp vattendraget bra
saknas någon gren?
Provpunkterna spridda i hela avrinningsområdet. En stor del av Braån saknar
mätningar.
§4 Täcker mätpunkterna de olika vattenförekomsterna enligt
vattenmyndighetens klassning?
Provpunkterna täcker vattenförekomsterna tämligen bra. Endast den nedre delen
saknar mätningar.
§ 5 Vad påverkar vattenkvaliteten – förteckning av verksamheter mm
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Vilka A, B, C och U anläggningar finns?
Miljöförvaltningarna bör kunna ta fram information om detta. Kompletteras med
uppgifter från Länsstyrelsen.
Finns stor djurproduktion med påverkan på vattendragen
Länsstyrelsen och miljöförvaltningarna bör kunna ta fram information om var de
finns.
Var finns växthus och frilandsodlingar
Frilandsodlingar:
Asmundtorp i Landskrona
Allarp i Svalöv
Eslöv – finns inget.
Finns mer?
Växthus:
Tågerup i Landskrona
Svalöv?
Kävlinge?
Eslöv?
Golfbanor?
Svalövs golfbana
Flygplatser (avisning) ?
Eslövs flygplats. Området kan vara förorenat med bekämpningsmedel.
Var finns gamla deponier
Källs Nöbbellöv,
Dösjebro
Soptipp i Häljarp är sanerad
Onsjöparken
Finns förorenad mark?
BT-kemi södra området
Flygfältet i Eslöv
Motorbanan i Saxtorp
Gamla bensinstationer
Annan påverkan
Fiskodling/kräftodling i Svalöv
Dagvatten
En hel del – ganska väl känt
Täkter:
Finns inga
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Fordonstvättar:
Annelöv ?
Fysiska hinder
Gissleberga kvarn
Trollenäs
Mera?
§ 6 Är det bra att samla alla mätvärden (gamla och diverse undersökningar)
på ett ställe?
Det är bra. De ska gärna till centrala datavärdar och gärna också finnas i
pappersform.
§ 7 Behov av uppdatering av kunskapsunderlaget från 1986?
Det vore bra.
§ 8 Övrigt
Prioriterade ämnen bör ägnas uppmärksamhet. En metod kan vara att försöka ta
reda på (via miljörapporter) vilka prioriterade ämnen som hanteras i området.
Samma sak bör göras med Naturvårdsverkets lista på särskilt förorenande ämnen.
Konsekvenserna av att minska antalet provtillfällen diskuterades. LST har
konstaterat att minskar man från 12 till 6 prover per år fördubblas tiden för att
man ska kunna detektera en förändring.
Behovet av många provtagningar över hela avrinningsområdet – någon slags
screening diskuterades. Det konstaterades vara värdefullt att kunna utföra lite
enklare undersökningar över hela avrinningsområden när det gäller t ex
bottenfauna, vattenkemi mm. Undersökningar av denna typ skulle kunna
genomföras med flera års mellanrum.
Innan det görs någon förändring i programmet ska konsekvenserna noggrant
konsekvensbedömas.

Olle Nordell
ekolog

ANNAT/Saxån_Anteckningar 20101214

utskrivet 192016-01-29 1.51

