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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: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle 
Nordell till sekreterare för mötet.  

 
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera 
 protokollet 
 

Beslut: Kent Remes valdes att jämte ordföranden justera 
protokollet.   

 
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsbe-
rättelse för 2007. För verksamheten under 2007 kan särskilt nämnas att: 
Ett planeringsunderlag för våtmarker i jordbruksbygd har tagits fram 
med externa medel från Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har följt arbetet 
med implementeringen av vattendirektivet. Vattenkontrollen har visat 
på en transport av kväve till havet på 1000 ton samt mycket höga halter 
av ammonium på några platser (år 2006). Kommitténs dammdatabas 
har uppdaterats och är nu tillgänglig via Internet. En test på alger av en 
blandning bekämpningsmedel av de sorter och proportioner som före-
kommer i Saxån-Braån visar på en påverkan vid en totalhalt om ca 5 
µg/l. I kommitténs kontrollprogram har halter på ca 2 µg/l uppmätts vid 
några tillfällen. Natur- och rekreationsåtgärder har genomförts inom 
kommitténs NIP/LONA-projekt. Till verksamhetsberättelsen har det 
fogats en lista på de för kommittén relevanta miljömålen och åtgärds 
förslag för Skåne  
 

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

§ 5 Verksamhetsplan för 2008 och kommande år 
 
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan 
för 2008 och framåt. Kommitténs arbete fokuseras på följande områ-
den: Vattenkontrollen fortsätter enligt samma principer som tidigare år. 
Informationsinsatserna sker i huvudsak via hemsidan. Natur- och rekre-
ationsinsatser genomförs enligt kommitténs NIP/LONA-projekt. Vat-
tendirektivet betydelse för kommitténs verksamhet beaktas och olika 
modeller för ett vattenråd utreds och diskuteras. Kommittén tar hänsyn 
till de relevanta miljömålen i sin verksamhet. Möjligheterna att 
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genomföra ett pilotprojekt med reglerad dränering undersöks. Arbetet 
med saneringen av BT-kemi följs. Ytterligare medel för att ta fram pla-
neringsunderlag anläggning av dammar och våtmarker söks från Läns-
styrelsen. Förekomst av översvämningsbenägna områden kartläggs. Vi-
dare är ambitionen att ha några exkursioner med allmänheten för att 
visa vattendragets liv. Om möjligt deltar kommittén i en restaurering av 
en igenlagd meanderslinga i Eslövs kommun. En koppling mellan 
dammdatabasen och art rapporteringssystemet Svalan utreds. 
 

Beslut: Förslaget till verksamhetsplan godkändes och lades till 
handlingarna.  

 
§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret 
 

Beslut: Peder Weibull valdes till ordförande och till vice ordfö-
rande 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 Firmatecknare 

 
Beslut:  Högni Hansson och Peder Weibull valdes att teckna 
kommittén firma.  

 
§ 9 Övriga frågor  
 
Former för ett vattenråd i Saxån-Braåns avrinningsområde diskuterades. 
Det konstaterades att till vårmötet bjuds det redan in flera av de potenti-
ella medlemmarna i ett vattenråd. Det påpekades att det är värdefullt att 
bredda representationen i det vattenvårdande arbetet och att det även 
kan vara lämpligt att utvidga området så att mindre avrinningsområden 
vid kusten täcks in i ett vattenråds arbete. Vidare antogs att administra-
tionen kommer att öka med ett vattenråd men även att medel kan för-
väntas ställas till förfogande från statligt håll för driften. Det finns inga 
fasta regler för hur ett vattenråd skall organiseras utan lämplig organi-
sationsform kan beslutas av de lokala aktörerna. 

 
Beslut: Till vårmötet bjuds en bred representation av organisationer 
som berörs av och har intresse av vattenfrågor. På mötet diskuteras 
möjligheterna att bilda ett vattenråd.  

 
 
Mötet avslutades.  


