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Anteckningar

Handläggare

Ekolog
Olle Nordell

Datum

2012-12-xx

Beteckning

Anteckningar från möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés
arbetsgrupp tisdagen den 10 december 2012
Tid:
Plats:

10 december 2012, kl 14.00
Rum 453, Stadshuset Landskrona

Närvarande (och kallade):
Olle Nordell, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Eslöv
Jacob Levallius, Svalöv
Patrik Lund, Kävlinge
Information
Eslöv, Landskrona och Svalöv har nu även tillgång till dikningsföretag före 1920.
ANL informerar om att kommunerna har köpt in den nationella höjddatabasen kan
vi få bearbetat data av Länsstyrelsen (Torbjörn Nilsson).
Vattenråd
Hur arbetet med bildandet av ett vattenråd ska organiseras diskuterades. Det
aktuella området är Saxån-Braåns avrinningsområde med nio st
delavrinningsområden (en ytterligare indelning i 54 mindre delavrinningsområden
finns också) i vattendirektivssammanhang finns fem vattenförekomster. Norr o
Saxån-Braån finns Säbydiket och Wallabäcken, söder om finns Sandåkerbäcken
och Välåran. Provtagningsprogrammet saknar provtagningar i vissa delar. Det kan
kanske lösas med provtagningskampanjer eller glesa provtagningar. Möjligheter
till olika arbetsgrupper diskuterades. Förmodligen lämpligt att bilda AD HOC
grupper när så erfordras.
Beslut:
1. Adresslista på potentiella medlemmar och intresserade tas fram bl a
innehållande industrier och andra verksamheter (som te x golfbana,
flygplats, NSVA etc), större markägare (> 100 ha), ideella organisationer,
byalag och andra som kan antas bara berörda eller intresserade. ON gör en
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mall i excel som skickas ut till arbetsgruppen. Adresslistan ska vara klar
den 18 januari.
Diskussioner med potentiella styrelsemedlemmar bör göras på ett tidigt
stadium. Informationsbrev bör skickas ut.
ON kontrollerar med LST att förslaget till organisation godkänns.
Vattenrådet bör ha en logotyp. Primärt för Jacob Levallius i uppdrag att
göra ett förslag. Det kan även bli aktuellt att anlita en illustratör.
ON utarbetar ett förlag till hur vattenrådsarbetet ska bedrivas för
kommittén godkännande. Arbetsordning bör preciseras med inriktning på
vattenvård så att syftet med vattenrådet tydliggörs. Bland tidiga aktiviteter
nämndes informationsspridning av förhållandena i vattendragen samt
vattendragsvandringar bland intresserade grupperingar. ON distribuerar ett
förslag innan kommittémötet.
Kommittémöte planeras till 23 januari 2013.

Verksamhetsplan för 2012 - genomgång
Kontrollprogram
Verksamhetsplanen för innevarande år gicks igenom. Det konstaterades att
kontrollprogrammet, elfisket blivit genomfört och hemsidan uppdaterats avseende
mätdata. Erosionskartering har inte genomförts i någon större utsträckning.
Information
Exkursioner med skolklasser och allmänhet har blivit genomförda. Hemsidan har
till viss del uppdaterats men brister finns. Dammdatabasen saknar förmodligen en
del nyanlagda dammar. Arbetet med att uppdatera åmansboken har inte gjort
några större framsteg.
Övrigt
Arbetet med att etablera ett vattenråd för Saxån-Braån har framskridit så långt att
de ingående kommunerna är överens om ett koncept till organisation. Arbeten
med utreda översvämningsområden, nytt handlingsprogram, etablera automatisk
provtagningsstation samt fågelinventering har en förbättringspotential.
Tjockskalig målarmussla och rensning av skuggande träd vid Teckomatorp
I Reslöv har dikningsföretaget anmält att det förelåg behov av rensning. LST
medgav inte detta med hänvisning till Artdirektivet (förekomst av målarmussla).
Dikningsföretaget överklagade till Mark- och Miljödomstolen som gav rätt till
rensning. Efter rensning konstaterades att ett stort antal målarmusslor (både stora
och små) förekom i rensmassorna. Försiktighetsåtgärderna i miljödomstolens
beslut var inte tillräckliga för att skydda arten. Förmodligen medför den skada
som åsamkats beståndet inte någon påföljd för dikningsföretaget. Konstateras att
de gamla dikningsföretagen därmed har en stark ställning jämfört med
Artdirektivet.
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JL informerade om en kraftig avverkning av skuggande träd vid Teckomatorp.
Konstaterades att LST inte anser att det går att ingripa.
Detaljplan Teckomatorpsgården.
Kommittén har fått en detaljplan för villabebyggelse på odlingsmark i närheten av
Braån. Dagvatten kan tänkas påverka Braån. ON gör ett förlag till yttrande. Svar
senast den 29 januari.
Möten 2013
Nästa kommittémöte den 23 januari. Övriga möten bestäms senare.
Arbetsgruppsmöte innan den 23 januari ordas vid behov.
Övriga frågor
Skyltställ bör sättas upp snarast. Leif Sjöholm i Eslöv kontaktas
Olle Nordell
ekolog
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