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Kommitté torsdagen den 11 december 2003  
 
Plats: Stadshuset i Landskrona, rum 322, kl 10.00. 
 
Närvarande:  
 
Beslutande:  Annbritt Andersson, miljönämnden Landskrona  
  Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv 
  Jan Lindberg, samhällsbyggnadsnämnden Svalöv 
  Alvar Pettersson, miljönämnden Kävlinge 
 
Övriga: Olle Nordell, miljöförvaltningen Landskrona 
  Högni Hansson, miljöförvaltningen Landskrona 
  Leif Johansson, samhällsbyggnadsnämnden Svalöv 
  Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Eslöv 
  Petter Ljungberg, samhällsbyggnadskontoret, Svalöv 
  Björn Sanzén, miljö & teknik Kävlinge 
  Johan Krook, ekologgruppen, Landskrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
 
Justeringsman ________________________________________ 
 
Sekreterare ________________________________________ 
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§ 1. Mötets öppnande. Val av justeringsman. 
Mötet öppnades och konstaterades vara beslutsmässigt. Alvar Pettersson 
utsågs att justera protokollet.  
 
§ 2. Verksamhetsplanering inför för 2004 och framåt. Se bifogat  
Utsänt diskussionsunderlag för verksamhetsplanering för 2004 gicks 
igenom och diskuterades. Angående  
Ekomuseum koppling BT kemi pågår i Kävlingeån och Rönneån 
Stadgar 
Kontrollprogram  
BS påpekade att 50 % av kostnaderna för natursskydd kan sökas från 
statliga medel. BT kemi Jan Lindberg  ersättare. Lämpligt med årsmöte i 
teckomatorp  
 
 
 
Beslut: 
 
 
§ 3. Information om EU:s vattendirektiv. 
 
 
§ 4. Information om åmansboken. 
 
 
§ 5. Information om dikningsföretagen kring Marieholm.  
 
 
§ 6. Rapport om LIP-projektens avslutande i Eslöv och Landskrona.  
 
 
§ 7. Sammanträdesdagar för 2004. 
 
Följande sammanträdesdagar fastställdes för 2004. 
 

Deltagare Datum Kommentar 
   
Arbetsgruppen Onsdag 21 jan Arbetsgruppsmöte 
Kommittén och 
arbetsgruppen  

Onsdag 25 februari  Årsmöte beslut om 
verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse 

Arbetsgruppen Tisdag 6 april Arbetsgruppsmöte 
Kommittén, arbetsgruppen 
allmänheten 

Torsdag 13 maj  Vårmöte i Svalöv, 
Teckomatorp föreslaget. 

Arbetsgruppen Onsdag 9 juni Arbetsgruppsmöte 
Arbetsgruppen Torsdag 9 september Arbetsgruppsmöte 
Kommittén, arbetsgruppen, Onsdag 20 oktober Kommittémöte 
Arbetsgruppen Onsdag 8 december Arbetsgruppsmöte 
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Alla möten utom vårmötet äger rum i Landskrona med början kl 10.00. Ad hoc 
grupper sammanträder vid behov. 
 
 
 
§ 8. Övriga frågor. 
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning 
 
Upprop genomfördes och mötet konstaterades vara beslutsmässigt. 
 

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

Beslut: Annbritt Andersson valdes att leda förhandlingarna och 
Olle Nordell till sekreterare för mötet.  

 
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera 
 protokollet 
 

Beslut: Peter Melinder valdes att jämte ordföranden justera 
protokollet.   

 
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsbe-
rättelse. Särskilt poängterades arbetet med skriften om västskånska åars 
historia, naturvärden och skötsel - den så kallade Åmansboken samt 
kommitténs omfattande kontrollprogram av vattenkvaliteten. Effekten 
våtmarksanläggningar på vattenkvaliteten och vad som kan utläsas av 
kontrollprogrammet diskuterades. Det efterlystes en djupare analys av 
kontrollprogrammets mätvärden och koppling till genomförda åtgärder. 
Det framhölls att våtmarker inte bara har goda effekter på vattenkvali-
teten utan även har god inverkan på vattenbalansen och den biologiska 
mångfalden. Vidare informerades det om att forskningsanläggning i 
Långeberga i Rååns avrinningsområde skall tas i bruk. Där kan närings-
ämnesretentionen studeras under kontrollerade betingelser. Vidare har 
en Interreg ansökan lämnats in (med sökande från både Sverige och 
Danmark) för att undersöka andra metoder att reducera föroreningsbe-
lastningen på vattendragen och havet. Verksamhetsberättelsen kom-
pletterades när det gäller antal dammar och yta i Eslöv till 8 st dammar 
med en yta av 5,8 ha och att det i Svalöv har anlagts en damm om ca 10 
ha i privat regi i närheten av Trolleholms slott.  
 

Beslut: Verksamhetsberättelsen fastställdes med kompletteringarna 
om våtmarksytor i Eslöv och Svalöv.  
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§ 5 Verksamhetsplan för kommande år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan 
för 2003 och framåt. Färdigställandet av Åmanboken kommer att vara 
en viktig del av kommitténs verksamhet under 2003. Vidare po-
ängterades vattenkontrollen och vikten av bekämpningsmedelsprovtag-
ningar samt informationsinsatserna i form av ekomuseumskonceptet 
kan inspireras av det arbete som utförts i Kävlingeån. Implemente-
ringen av vattenramdirektivet kommer även att beröra kommitténs 
verksamhet. 
 
Verksamhetsplanen diskuterades och det framfördes att det finns behov 
av en fylligare beskrivning av de genomförda årgärdernas betydelse för 
vattenkvaliteten i rapporteringen från vattenkontrollen. En översyn av 
rapporten och programmet är planerad att genomföras under året. 
Kommitténs mätningar av bekämpningsmedel har använts i såväl natio-
nella som i EU-sammanhang. Länsstyrelsen meddelade att det pågår 
statistiska/matematiska trendanalyser av mätvärdena från 
vattenkontrollen i flera av de västskånska åarna. Mätning av vatten från 
dräneringsrör kan utgöra ett viktigt komplement till pågående 
mätningar. Det konstaterades att kommitténs budget för åtgärder är 
ringa i jämförelse till såväl redan utförda åtgärder som de som anges 
som ett nationellt behov. Externa medel har funnits tillgängliga genom 
anslag från miljövårdsfonden och det Lokala Investeringsstödet. 
Framöver finns åtminstone projektstödet från EU med tillhörande 
skötselbidrag tillgängligt.  
 

Beslut: Verksamhetsplanen fastställdes med en komplettering om 
att en bättre koppling mellan mätresultat och genomförda åtgärder 
skall eftersträvas.  

 
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret 
 

Beslut: Annbritt Andersson valdes till ordförande och till vice ord-
förande valdes Bo Lindblom . 

 
§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för 
verksamhetsåret 
 
        Beslut: Högni Hansson och Björn Sanzén valdes till sekreterare 
        respektive biträdande sekreterare. 
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§ 8 Val av firmatecknare 
 

Beslut: Ordföranden och sekreteraren valdes att teckna kommitténs 
firma.  

 
§ 9 Övriga frågor 
 
Jan-Axel Roslund som arbetet förtjänstfullt i kommittén i många år av-
tackades med boken ”Det skånska kulturlandskapet”. Jan-Axel tackade 
för den tid han varit verksam i kommittén och påpekade att det haft be-
tydelse för arbeten i andra vattenvårdande sammanhang.   
 
Mötet avslutades.  


