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Ekolog
Olle Nordell

Datum

Beteckning

2006-10-11

Möte med Saxån-Braån vattenvårdskommitté torsdagen den 29 september
2006
Plats: Stadshuset i Landskrona rum 520, kl 10.00.
Närvarande:
Beslutande: Rolf Henriksson, miljönämnden, Landskrona
Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Alvar Pettersson, miljönämnden, Kävlinge
Leif Johansson,

Övriga:

Ordförande

Olle Nordell, miljöförvaltningen, Landskrona
Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv
Patrik Lund, miljö & teknik, Kävlinge
Håkan Sandsten, Eurofinns

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

________________________________________
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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: Bo Lindblom valdes att leda förhandlingarna och Olle
Nordell till sekreterare för mötet.
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera
protokollet
Beslut: Alvar Petersson valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsberättelse för 2005. Fastställt kontrollprogram för vattenkontrollen har utförts. Särskilt framhölls att arbetsgruppen deltagit i informationsmöten
om vattendirektivet, lämnat synpunkter på kontrollprogram i samband
med saneringen av BT-kemi området. Arbeten med färdigställandet av
Kvärlövs naturreservat har fortsatt och börjar närma sig ett
färdigställande. En ansökan om NIP medel för att utarbeta ett förslag
till natur- och rekreationsåtgärder har utarbetats och medel erhållits.
Restaurering av strandängar vid Häljarp med restaureringsstöd från
Länsstyrelsen har påbörjats. Få nya damm- och våtmarksprojekt har
genomförts i avrinningsområdet.
Mötet dryftade problematiken kring rekreation och hästverksamhet i
naturmarker. Vidare diskuterades omfattningen av kontrollprogrammet
och varaktigheten i mätserierna. Behöver vattenkontrollen vara så omfattande?
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§ 5 Verksamhetsplan för 2006 och kommande år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan
för 2006 och framåt.
Verksamhetsplanen omfattar bl a: Genomföra provtagningar i vattendraget och göra en bekämpningsmedelsstudie i biota eller påverkan på
biota. Kontrollprogrammet skall ses över och konsekvenserna av
vattendirektivet skall beaktas. En NIP-ansökan för att genomföra naturoch rekreationsbefrämjande åtgärder har lämnats in, projektet är fyra/protokoll_saxån_2006_09_29
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årigt. Projektet fokuserar på att bevara de öppna markernas naturvärden
och skapa möjligheter till rekreation på lämpliga ställen. För projektet
är det också viktigt att utveckla nya och kostnadseffektiva metoder att
sköta mindre men värdefulla naturmarker. Kunskapssammanställningen
av anlagda dammar och våtmarker skall kompletteras och läggas ut
som en sökbar databas på kommitténs hemsida.
Dagvattenproblematiken skall uppmärksammas, särskilt vägarnas roll.
De nationella och regionala miljömålen skall beaktas i kommitténs
arbete. Arbetsgruppen fortsätter dialogen kring BT-kemi saneringen.
Vidare skall potentialen för reglerad dränering i avrinningsområdet
undersökas. Kommittén skall arbeta för fortsatt anläggande av dammar
och våtmarker. Det bör finnas möjligheter inom LST:s anläggningsstöd
att anlägga ytterligare våtmarker. Hemsidan skall omarbetas och
uppdateras.
Vattendirektivets konsekvenser diskuterades och det framhölls att det
kan vara värdefullt om kommittén verkar för samordning inom och
mellan kommunerna. Redovisningen av budgeten diskuterades och det
framhölls att det är en fördel om även externa intäkter som NIP bidrag
tas upp. Kontrollprogrammet diskuterades och önskemål om att utreda
en eventuell minskning av programmet framfördes. Konsekvenserna av
vattendirektivet förmodades medföra en ökning av de biologiska undersökningarna vilka brukar vara kostsamma.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes och arbetsgruppen uppmanades att beakta ovanstående.
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret
Beslut: Annbritt Andersson valdes till ordförande och till vice ordförande 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 Övriga frågor
Mötet dryftade problematiken kring att hålla naturbetesmarker öppna
med betesdjur. Möjligheterna och formerna för byalag och privatpersoner att äga och hålla betesdjur diskuterades. Goda exempel finns i t ex
Danmark.

Mötet avslutades.
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