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Styrelsemöte för Saxån-Braåns vattenråd tisdagen den 22 november  2016 i 
Kjälls Nöbbelöv och Svalövs kommunhus 
 
Plats: Stadshuset i Landskrona kl 10:00.  
 
Närvarande:  
 
 
Beslutande:   
  Peder Weibull, Miljönämnden, Landskrona 
  Olof Röstin Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv 
  Sven Laurin, Eslövs Naturskyddsförening 
  Sofia Augusson, NSVA 
  Miroslav Han, Eslöv 
 
 
Övriga:  
  Björn Nordström, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv 
  Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona 
  Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv 
  Maria Koch Widerberg, praktikant, Miljöförvaltning Landskrona 
  Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen 
  Karolin Blomqvist, NSVA 
  Bjarne Andersen, miljönämnden Landskrona 
  Fyra representanter från Svalövbäckens vattendragsgrupp 
    
   
  
 
 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
 
Justeringsman ________________________________________ 
 
Sekreterare ________________________________________ 
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Mötet inleddes med ett studiebesök längs Svalövsbäcken med Svalövs-
bäckens vattendrags grupp. Vi vandrade från Kjälls Nöbbelöv upp-
ströms Svalövsbäcken. Bäcken är numera ett rakt och djupt nedgrävt 
dike. Gamla kartor visar att den tidigare har haft ett meandrande lopp 
med översvämningsmarker. I bäckens närområde finns också en gam-
mal soptipp. Olika typer av åtgärder diskuterades som möjligheter att 
återskapa våtmarker och meandra någon del av bäcken. Fördelarna med 
att skugga ån med träd framhölls också. Problematiken med eventuellt 
läckage från den gamla soptippen diskuterades. Vattendraget har 
skyddszoner så det är i princip enkelt att ta sig fram längs vattendraget. 
 
§ 1. Upprop och fastställande av dagordning 
 
Upprop genomfördes och det konstaterades att fem beslutande ledamö-
ter 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 

 
Beslut: Charlotte Lundberg valdes att jämte ordföranden justera 
protokollet.   
 
§ 4 Samarbetsavtal för uppdatering av VattenAtlasen 
 
Höje å vattenråds kansli har utarbetat ett förslag till samarbetsavtal för 
vidmakthållande och uppdateringen av VattenAtlasen för 15 000 kr per 
vattenråd och år. För närvarande är vattenråden i Kävlingeån, Höje å, 
Sege å, Saxån-Braån och Nybroån, Kabusaån, Tygeån medlemmar.  
 
Beslut: Förslaget till samarbetsavtal godkändes.  
 
§ 5. Rapport från vattendragsgruppens verksamhet i 
Svalövsbäcken och bidrag till trädplantering 
 
Vattendragsgruppens verksamhet diskuterades under exkursionen som 
föregick mötet. Under året har fyra sammankomster genomförts där 
gruppen fått information om bl a vattenkontrollen, varit med om elfiske 
norr om Svalöv och diskuterat olika typer av vattenvårdande åtgärder. 
Vattenrådet har fått ett bidrag om 12 000 kr till trädplantering längs 
bäcken.  
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§ 6. Vattenrådets verksamhet 2017   
 
Olika förslag till verksamheter som vattenrådet gam medverka i och 
genomföra under 2017 var bl a. Röjning med hjälp av scouter och 
allmänhet i igenväxta delar längs Braån vid Billeberga, möjligheterna 
undersöka av CL. Bra om Vattenrådet kan hålla föreläsningar om mil-
jövänliga rensningar för dikningsföretag som står i begrepp att genom-
föra åtgärder. Starta ett facebook/twitter konto för att underlätta inform-
ationsspridningen utöver vattenrådets hemsida. Möjligheterna att söka 
externa  medel bör undersökas och genomföras om lämplig finansiering 
och genomförbara projekt hittas. Bra om kommunen tar fram en sköt-
selplan för ån vid Billeberga. För Svalövsbäcken bör det fortsättas att ta 
fram en lista på aktiviteter och åtgärder.  
 
Beslut: Arbetsgruppen uppdras att arbeta vidare med dessa och tidigare 
diskuterade aktiviteter. 
 
§ 7. Hemsidan 
 
Konsterades att hemsidan innehåller mycket information men behöver 
kompletteras. Ett facebook/twitter konto kan öka spridningen av aktuell 
den information som finns i kalendern och under senaste inlägg.  
 
§ 8. Skrivelse om Salixplanteringar längs Svalövsbäcken 
 
Vattenrådet har fått en skrivelse med ett förslag för att minska närsalt-
belastningen på Svalövsbäcken genom att anlägga pilodlingar mellan 
norra Svalöv och upp till naturreservatet. Förslagets för och nackdelar 
diskuterades. Förslaget kan få en positiv inverkan på vattenkvaliteten 
genom att minska närsaltbelastningen och skugga vattendraget men 
samtidigt försvåra rekreationen. Men är zonen tillräckligt bred man 
kanske rekreation och närsaltreduktion samsas. Salixplanteringar kan 
också försvåra dräneringen från omgivande åkermarker. Konstaterades 
att varken kommunen eller vattenrådet kan administrera och driva ett 
projekt av detta slag Det kan vara ett lämpligt projekt för t ex LRF och 
SLU då det har karaktär av ett forskningsprojekt.   
 
Beslut: Vattenrådet konstaterade att förslaget är intressant men har ej 
möjligheter att driva ett sådant projekt och att den förseslagana sträckan 
har stor rekreationspotential.      
 
§ 9. Förslag till teman för framtida styrelsemöten 
 
Dagvattenproblematiken föreslås som tema. NSVA kontaktas.  
 
§ 10. Vårmöte i maj 2017. Kävlinge kommun? 
 
Beslut: Folkets hus i Dösjebro,Kävlinge kommun föreslogs i mitten på 
maj. Förutom rapport om vattenkontrollen, något föredrag föreslogs 
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exkursion i naturområdet vid Dösjebro och åtgärder i jordbruksland-
skapet på Hellerströms gård i Annelöv.  
 
§ 11. Sammanträdesordning och föregående protokoll 
 
Behandlades ej.  
 
§ 12. Övriga frågor. 
 
Karolin Blomqvist ersätter Sofia Augustsson från NSVA 
 
§ 12. Information.  
 
Kort information om statlig och kommunal havsplanering.  
Rapport från Länsstyrelsen om bekämpningsmedel i Skånka vattendrag  
 
§ 15. Mötet avslutande  
 
Mötet avslutades med lunch. 
 
 


