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Anteckningar från möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés 
arbetsgrupp tisdagen den 15 juni 2012 
 
 
Tid:  15 februari 2012, kl 09.00 
Plats: Rum 477, Stadshuset Landskrona 
 
Närvarande: Olle Nordell, Landskrona  
    Anna-Carin Linusson, Eslöv 
    Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen 
    Jacob Levallius, Svalöv  
 ...Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen 
    Patrik Lund, Kävlinge 
  
1. Information 
.  
 
2. Planering inför bildande av vattenråd.  

 
 
3. Informationsturer 
 
Elfiskeundersökning till hösten 
 
Vandringshinder i Saxån  
 
Vattendirektivet 
 
Verksamhetsplan 
 
Övriga frågor 
 
 
Remiss miljömål – åtgärder 
Länsstyrelsen har om- och utarbetat förslag till åtgärder för att de regionala 
miljömålen ska uppnås. Förslaget kommer ut på en bred remiss i vår.  
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Kartering gamla dikningsföretag  
HUT har börjat digitalisera de dikningsföretag som finns på Lantmäteriet. 
Landskrona har bidragit med finansiering (22 000 kr) av de kartor som finns i 
kommunen. Övriga kommuner i kommittén är för närvarande inte med då 
kostnaderna är förhållandevis höga 
 
LOVA-pengar  
Gösta Regnell har meddelat att det förmodligen finns mer LOVA pengar då det 
tillgängliga beloppet förmodligen överstiger det sökta. 
 
Förslag till stöddokument för miljöövervakning enligt vattendirektivet 
Miljösamverkan Skåne har utarbetat ett förslag till stöddokument för 
vattendirektivets konsekvenser för miljöövervakning på lokal nivå.   
 
Laddran i Marieholm 
Efter decennier av diskussioner har en del av visionerna för  Laddran i Marieholm 
förverkligats och en damm/våtmark har grävts i området där NIP-aktiviteter 
tidigare har pågått. Det har förutsättningar för att det blir ett fint 
rekreationsområde.     
 
Flygfotografering av Saxån och Braån 
Landskrona har den 18 december 2011 genomfört en flygfotografering 
(snedbilder) av Saxån och Braån i kommunen. Syftet har främst varit att de ska 
kunna användas i strandskyddstillsyn. 
 
Nya prioriterade ämnen på gång? 
Frågan om utökat antal prioriterade ämnen har diskuterats ingående och ett 10-tal 
nya ämnen har nämnts (varav flera är läkemedel). Något beslut är ännu ej fattat.  
 
Bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar och folk 
I Landskrona har det genomförts en provtagning av bekämpningsmedel i enskilda 
brunnar. I samband med provtagning fick brukarna fylla i en enkät om kostvanor 
och ett urinprov analyserades på bekämpningsmedel. 33 olika pesticider hittades i 
dricksvatten. Ca en fjärdedel av brunnarna hade otjänligt vatten och ca hälften 
hade spår av bekämpningsmedel. Samband mellan bekämpningsmedel i 
dricksvatten och halterna i urin kunde inte detekteras i materialet.  
 
Kalkfilter i åkerdiken  
IVL driver ett projekt med kalkfilter i dräneringsrör för att reducera fosfor. Det 
borde vara en attraktiv reningsmetod för i jordbruksbygd. Eventuell pH-höjning i 
lågt buffrande vatten kan behöva beaktas.  
 
Övrigt 
Problematiken med allmänhetens fiske i Svalövssjön diskuterades. Det finns inget 
fiskevårdsområde och det bär därmed vara markägaren (kommunen) som äger 
frågan. Skyltar om varsamt fiske har satts upp.  
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Problem med en damm i Röstånga som behöver rensas ofta och som är ett 
vandringshinder kan kanske med fördel rivas ur och göras till en trappa där fisken 
kan komma vidare. Fördelar är då att ett vandringshinder försvinner och att  
sedimenten hamnar någon annanstans.  
Möjligheten och lämpligheten att använda utensilier typ Ipad som pedagogiskt 
instrument för att informera allmänheten/skolelever Saxån-Braån diskuterades. JL 
ska försöka och ta fram exempel på vad som kan göras på Ipad till nästa 
arbetsgruppsmöte.  
 

 
4. Förslag till verksamhetsberättelse för 2011. 
 
Förslaget till verksamhetsplan diskuterades och det beslöts att den kan 
kompletteras med en kort redogörelse för uppföljningen av den restaurerade 
meanderslingan nedströms Trollenäs. Verksamhetsberättelsen görs färdig vid 
nästa möte.  
 
5. Förslag till verksamhetsplan för 2012. 
 
Förslaget till verksamhetsplan diskuterades och några kompletteringar gjordes. Bl 
a att inventering av förekomst av handelsträdgårdar och andra verksamheter med 
avrinning till vattendragen görs i samarbete med Länsstyrelsen. Informationsturer 
med skolbarn fortsätter under 2012. Möjligheterna att lägga in pedagogisk 
information t ex åmansboken på Ipad diskuterades livfullt. Årsmötet ska vara i 
Landskrona. Verksamhetsplanen görs färdig vid nästa arbetsgruppsmöte.  
 
6. Start av arbetet med att bilda ett vattenråd inom Saxån-Braåns 

avrinningsområde med omnejd. 
 
Kan vara lämpligt att ha ett konstituerande möte för vattenråd i samband med 
kommitténs vårmöte som ska vara i Landskrona. 
 
7. Detaljplan Billeberga. 
 
Det har kommit ett förslag till detaljplan från Svalövs kommun rörande 
bebyggelse nära Braån i Billeberga. Det planerade exploateringen genererar 
dagvatten som planeras att släppas ut i vattendraget. Principerna för hur 
dagvattnet kan hanteras för att minimera negativ påverkan på Braån diskuterades. 
Det konstaterades att det finns ett flertal lämpliga lösningar för att minska, 
fördröja minska föroreningsbelastningen på vattendraget. ON uppdrogs att skriva 
ett remissvar från arbetsgruppen.  
 
8. Övriga frågor.  
Nästa möte med arbetsgruppen den 15 mars. Årsmöte planeras till den 28 mars. 
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Olle Nordell 
ekolog 


