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Årsmöte för Saxån-Braån vattenvårdskommitté onsdagen den 4 maj 2011  
 
Plats: Stadshuset i Landskrona rum 322, kl 10.00. 
 
Närvarande:  
 
Beslutande:  Peder Weibull, miljönämnden, Landskrona 
  Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Charlotte Wachtmeister, Svalöv 
  Mattias Andersson, Kävlinge 
 
   
 
Övriga:  
  Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv 
  Patrik Lund, miljö & teknik, Kävlinge 
  Olle Nordell, miljöförvaltningen, Landskrona 
  Johan Krook, Ekologgruppen 
  Högni Hansson, miljöförvaltningen, Landskrona 
  Bengt Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Stig Balling, Kävlinge 
  Jacob Levallius, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv 
  Bjarne Andersson, miljönämnden, Landskrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
 
Justeringsman ________________________________________ 
 
Sekreterare ________________________________________ 
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning 
 
Upprop genomfördes och det konstaterades att samtliga ordinarie 
ledamöter var närvarande.  

Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes.  
 
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare 
 vid mötet 
 

Beslut: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle 
Nordell till sekreterare för mötet.  

 
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera 
 protokollet 

Mattias Andersson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.   
 
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsbe-
rättelse för 2010. För verksamheten under 2010 kan särskilt nämnas att:  
- Vårmötet hölls i Kävlinge kommun med ett 30-tal deltagare. Emilie 

Björling och Johan krook berättade om Kävlingeåprojektet och 
goda exempel på lyckede våtmarksprojekt.En exkursion till Lödde 
ängar genomfördes och Ingegerd Ljungblom berättade om 
exkursionsverksamhet för skolklasser.  

- Kommittén har svarat på en skrivelse från Skåne Nordväst om 
samarbetsformer för vattenorganisationerna. Inom 
avrinningsområdet har 5 olika vattenförekomster (ytvatten) 
avgränsats. 

- Vattenkontrollen för 2010 blir färdig först till vårmötet i maj varför 
sammanfattningen för 2009 finns i verksamhetsberättelsen. 
Befintliga provpunkter stämmer tämligen väl med de fem 
vattenförekomsterna som pekats ut enligt vattendirektivets 
följdverkningar. Resultatet av vattenkontrollen kan följas på 
hemsidan. 

- Hemsidan med vattenkontrollen och dammdatabasen har 
uppdaterats. Dessa är kopplade till Google Maps. Information om 
vattendragens och våtmarkernas utbredning 1812, 1912 och på 
2000-talet kan ses på Google Maps kartor och flygbilder. 
Information om och förekomst/utbredning av dikningsföretag, 
gamla meanderslingor, delavrinningsområden, vandringshinder, 
möjliga dammlägen, rör med utlopp i ån mm finns även tillgängligt. 

- Informationsturer för 281 elever har genomförts. 
- NIP/LONA-projektet ”Natur och rekreationsåtgärder längs Saxån 

och Braån” har avslutats. Projektet har innefattat följande 
delmoment: Stängsla och röja, inventering, redskapsanpassning, 
slåtter, stigar och informationsmaterial. 

- Kommittén har fortsatt arbetet med vattenråd.  
- Karterning av översvämningsbenägen mark har inletts.  
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Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

§ 5 Verksamhetsplan för 2011 och kommande år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan 
för 2011 och framåt. Kommitténs arbete fokuseras på följande 
områden: 
- Vattenkontrollen fortsätter enligt samma principer som tidigare år. 

Dock planeras en provtagning av bekämpningsmedel med så 
kallade passiva provtagare uppströms och nedströms 
växthus/trädgårdsodling. Elfiskeundersökning bör genomföras. 

- Informationsinsatserna sker i huvudsak via hemsidan. Exkursioner 
för skolbarn genomförs. 

- Åmansboken uppdateras och förbereds för digitalt tryck. 
- Vattendirektivets konsekvenser för miljöövervakningen följs bl a 

via Miljösamverkans Skånes projekt ”Vattendirektivet och tillsyn 
mm enligt miljöbalken”.  

- Vårmötet genomförs i Eslöv 
- Arbetet med saneringen av BT-kemi följs. 
 

Beslut: Förslaget till verksamhetsplan godkändes och lades till 
handlingarna.  

 
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret 
 

Beslut: Peder Weibull valdes till ordförande och till vice ordfö-
rande valdes Bo Lindblom . 

 
§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för 
verksamhetsåret 
 
        Beslut: Högni Hansson och Patrik Lund valdes till sekreterare 
        respektive biträdande sekreterare. 
 
§ 8 Firmatecknare 

 
Beslut: Högni Hansson och Peder Weibull utsågs att teckna 
kommittén firma.  

 
§ 9 Övriga frågor 
 
 
 
Mötet avslutades.  


