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Ekolog
Olle Nordell

Datum

Beteckning

2016-10-12

Styrelsemöte för Saxån-Braåns vattenråd tisdagen den 13 september 2016 i
Landskrona
Plats: Stadshuset i Landskrona kl 10:00.
Närvarande:

Beslutande:
Peder Weibull, Miljönämnden, Landskrona
John Fidler , Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Olof Röstin Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Jan Svensson, miljönämnden, Kävlinge
Sven Laurin, Naturskyddsföreningen
Bengt Hellerström, LRF
Alexander Hess, fritidsfiskarna
Sofia Jezek, NSVA

Övriga:
Björn Nordström, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv
Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv
Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv
Maria Koch Widerberg, praktikant, Miljöförvaltning Landskrona
Jacob Levallius, Höje å vattenråd, Lund

Ordförande

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

Postadress
261 80 Landskrona

________________________________________

Kontorsadress
Stadshuset
Drottninggatan 7
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Telefon: 0418 470 607
Telefax: 0418 470 603
e-post kansli: envir.admin@mf.landskrona.se
e-post olle.nordell@mf.landskrona.se

Postgironummer
1 23 45 - 5
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§ 1. Upprop och fastställande av dagordning
Upprop genomfördes och det konstaterades att fem beslutande 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
Beslut: Olof Röstin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4. Länsstyrelsens förslag till utrivning av dämmen
(vandringshinder) vid Gissleberga
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag att riva ut dämmet vid
Gissleberga kvarn. Syftet med förslaget är att skapa fria fiskvägar och
fler strömsträckor. Den befintliga fiskvägen kan passeras uppströms av
laxfiskar men inga andra fiskar. Turbinerna bedöms vara ett problem
för utvandrande ål. Det är svårt att skapa ett väl fungerande omlöp.
Beslut: Vattenrådet förklarar sig i princip positiv till åtgärden och det
bör inledas en dialog med kvarnägaren.
§ 5. Förstudie för naturvårdsåtgärder i Saxån uppströms Dösjebro.
Exkursion med Länsstyrelsen i slutet av september.
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till att öka svämytorna längs
Saxån mellan Dösjebro och Trä i Landskrona och Svalövs kommuner.
Konsekvenserna av förslaget som går ut på att det skapas förträngningar
i vattendraget så att ån kan svämma över på omgivande marker under
högflödesperioder. Konsekvenserna är dock något svårbedömda men
vattendraget omgärdas av betesmarker eller outnyttjad mark. Åkermark
riskerar ej att översvämmas. Möjligen kan förträngningarna i
vattendraget göras reglerbara så att aktivt betat mark inte översvämmas
under betesperioder.
Beslut: Vattenrådet är försiktigt positiv till förslaget. En exkursion i
området för att mer konkret kunna få en uppfattning om
konsekvenserna i fält vore värdefull.
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§ 6. Vattenstrategiskt arbete – vattenatlas lägesrapport
http://vattenatlas.se. Jacob Levallius
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har fått LOVA-medel för att ta
fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för Saxån och Braån med
omgivande småbäckar. Projektledaren Jacob Levallius som utarbetet en
karttjänst för flera vattenråd i Skåne. Kartjänsten är allmänt tillgänglig
via Internet och bygger på fritt tillgängligt kartmaterial och fri
programvara. Vattenatlasen för Saxån och Braån ska vara klar i slutet
av oktober.
§ 7. Ska vattenrådets styrelsemöten ha olika teman framöver? För
att utveckla och fördjupa vattenrådets verksamhet kan
styrelsemötena ha olika teman. T ex dagvattenproblematik, låga
och höga flöden, rekreation, fiskefrågor, erosion mm.
Beslut: I fortsättningen ska det strävas efter att styrelsemötena har något
tema.
§ 8. Rapport från vattendragsgruppens verksamhet i
Svalövsbäcken.
Fyra möten har hållits för vattendragsgruppen för Svalövsbäcken.
Vattendragsgruppen består av 10 personer varav två från Svalövs tätort
och åtta från landsbygden. Syftet är att öka engagemanget och
kunskapen om vattendraget. I förlängningen kan gruppens arbete leda
till åtgärder i praktiken. Hittills har fokus mest varit på problem och
utsläpp från lantbruket. Till mötena har någon extern föreläsare bjudits
in som har kunnat berätta om något med anknytning till vattendraget.
Hittills har ekologgruppen berättat om mätprogrammen i vattendraget,
en limnolog har berättat om rapportering av vattenkvalitetsdata till EU
och elfiske har demonstrerats nedströms Svalövssjön. Vid nästa möte
finns det önskemål om att träffa Länsstyrelsen. Medel ska sökas från
Vattenmyndigheten för åtgärdsarbete.
§ 9. Rapport från exkursioner och elfiske.
Anders Eklöv från Eklöv fiskevård demonstrerade elfiske i
Svalövsbäcken strax nedströmms Svalövssjön. Där blev det intressanta
diskussioner om höga vattentemperaturer och låga syrehalter och
förekomst av öring. Ett 20-tal personer var närvarande.
Fladdermusexkursionen vid Trollenäs lockade ett 50 tal personer
§ 10. Vattenrådets verksamhet.
Fortsätter enligt plan.
§ 11. Övriga frågor.
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Problemen med igenväxning av Braån kring Svalöv diskuterades och
det konstaterades att det är ett svårlöst problem. Beskuggning av träd
kan i viss mån minska igenväxningsproblemen. Vidare diskuterades
svårigheterna att föra vattenrådens verksamhet vidare i de politiska
leden. Det är önskvärt att information från vattenrådet når vidare
kretsar.
§ 12. Information.
Ingen ytterligare information förelåg.
§ 13. Föregående protokoll.
Togs ej upp
§ 14. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte är den 22 november i Svalöv
§ 15. Mötet avslutande
Mötet avslutades med lunch.
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