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Beteckning

Anteckningar från möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés
arbetsgrupp
Tid: 9 mars 2011 kl 09.00
Plats. Rum 477, Stadshuset i Landskrona
Närvarande: Olle Nordell, Landskrona
Anna-Carin Linusson, Eslöv
Patrik Lund, Kävlinge
Johan Krook, Ekologgruppen
Jacob Levallius, Svalöv
Åsa Andersson, Svalöv
§ 1. Information
Jacob Levallius är ny medlem i arbetsgruppen från Svalövs kommun.
Rapport om Havet från naturvårdsverket och Landskrona stads miljöredovisning
delades ut.
Projektet med fiskodling och sportfiske i Saxån vid Norra Skrävlinge är så
komplext att LST förordar att verksamhetsutövaren söker miljödom.
ACL meddelar att för det definitiva vandringshindret vid Trollenäs kan det sökas
medel för restaurering av natur och kulturmiljöer med 90 % extern finansiering
och resterande 10% kan motfinansieras genom eget arbete.
Byalaget i Billeberga har uppmärksammat att dräneringsvatten från BT-kemi
området går förbi samhället genom den så kallade ”saftaledningen”.
Det tidigare utarbetade Grönstrukturprogrammet för Skåne som tagits fram i
Region Skånes regi ska aktualiseras och ett upptaktsmöte ska hållas den 21 mars.
Broschyrerna över stigar och naturområden (5 st) är tryckta i 500 exemplar st.
Informationsskyltarna ska upp när tjälen släppt.
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§ 2 Förslag till verksamhetsberättelse
Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom. Några korrigeringar gjordes.
I samband med verksamhetsberättelsen diskuterades möjligheterna att få området
flygfotograferat. Johan Krook meddelade att Örstorpsbäcken har inventerats på
erosion.
§ 3 Förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom och några korrigeringar gjordes.
Möjligheterna att söka medel från Landsbygdsprogrammet för
vattenföringsstationer diskuterades. Där kan finansieringsgraden vara 90 %.
§ 4 Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skåne driver ett arbete där med vattendirektivets konsekvenser
för tillsyn och miljöövervakning. ON delade ut arbetsmaterial. Omfattande
vägledning för hur ett kontrollprogram kan utformas med kontrollerande,
Undersökande och operativ övervakning bör läggas upp och genomföras planeras
att tas fram. Även finansieringen av övervakningen diskuteras. Arbetet beräknas
bli klart under året.
§5 Studiebesök för Saxån-Braåns vattenvårdskommitte
Följande platser nämndes: Örtofta slott, Vallarna i Teckomatorp, Grybybäcken,
Tullstorp. Studiebesök för kommittén diskuteras på årsmötet.
§ 6 Rapporteringen till vattenmyndigheten den 28 februari.
Den 28 februari varje år ska kommunerna rapportera till Vattenmyndigheten hur
det gått med genomförandet av det beslutade åtgärdsprogrammet. Variationen
mellan kommunerna generellt stor. Rapporteringen har skett genom att en ”enkät”
som kommit till kommunen med e-post ska fyllas i och skickas in elektronsikt.
§ 7 Sammanträdestider
Vårmöte 20 maj i Eslöv. Arbetsgruppsmöte den 14 juni.
§ 8 Övriga frågor
Bottenfaunaundersökningarna vid BT-kemi saneringen avslutas och
kontrollprogrammet ses över. Johan Krook skickar handlingar. Eventuellt
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planeras en ozonanläggning på södra området om och när saneringsarbetet
kommer i gång.
Södersåsens Miljöförbund har börjat gå igenom enskilda avlopp och börjat med
de som finns inom Saxån och Braåns avrinningsområde. Vi kan bjuda in dem till
ett möte för att informera varandra om de vattenrelaterade arbetena som bedrivs.

Olle Nordell
ekolog
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