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§ 1. Information

Den planerade våtmarken/bevattningsdammen uppströms Kvärlövs naturområde 
blir inte av. Markägaren  menar att restriktionerna var så omfattande att dammen 
inte går att utnyttja som bevattningsdamm. 

LC informerade om att flödesdata går att hämta från SMHI och att indelning i 
delavrinningsområden har gjorts. ON utreder hur de stämmer överens med våra 
indelning sen slutet av 1980 talet och vattenmyndighetens vattenförekomster. 
Vidare informerade LC om att LST går igenom verksamheter för att se om de 
behöver omprövas.

Angående projektet med att undanröja vandringshinder för fisk konstaterades att 
vid Trollenäs slott kan dammluckorna hållas öppna vissa perioder och 
vandringshindret kan på sätt partiellt elimineras. Byggande av en vandringsväg 
kräver en arkeologisk undersökning som ingen vill betala. ACL kontaktar Lucas 
Österling för att utreda hur anslag för att undanröja fiskvägar kan användas och 
fördelas. Övriga m el m partiella vandringshinder är uppströms Slottet och vid 
fotbollsplanen. 
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Svalövs kommun har tillgång till Lantmäteriets höjddatabas med ca 1-2 dm 
noggrannhet för varje kvadratmeter. ON ska på ett möte på LST där 
användbarheten och möjligheterna diskuteras och demonstreras.  

En elfiskeundersökning har genomförts i Säbybäcken norr om Saxån-Braån. 

Möjligheterna att använda Lantmäteriets höjddatabas diskuterades. Den har en 
noggrannhet på ca 1 dm och mätpunkter ungefär varje meter. Bör kunna användas
för översiktlig våtmarksprojektering. Svalöv har köpt in databasen. 

Svalövs kommun är medlem i två dikningsföretag. 

§ 2 Vattenkontroll

Vattenkontrollen och presentationen av data diskuterades. Det är bra om en mer 
publikvänlig rapporten kan göras. Möte om detta hålls den 5 september i 
Landskrona där fokus är hur kontrollrapporten kan utformas. 

Elfiskeundersökning utförs i augusti – september. Den senaste i kommitténs regi 
genomfördes 1995. Data bör även finnas på Fiskeriverkets webbplats. Det bör 
även undersökas om Marie Eriksson har data på fisk i varje vattenförekomst. 1995
år fiske upprepas därefter görs en analys av om ytterligare provpunkter behöver 
göras eller om några kan tas bort. Utredning av hur elfisket ska bedrivas i 
framtiden frekvens och omfattning. 

Passiv provtagning utförs uppströms och nedströms Allarps grönsaksodlingar. 
Kan eventuellt kombineras med kiselalgsundersökning. Kontakta Länsstyrelsen 
om deras kiselalgundersökning i samband med bekämpningsmedelsundersökning.

Förekomst av de 33 ”prioriterade” ämnena samt de 16 ”särskilt förorenade 
ämnena bör utredas. Förfrågan med lista på ämnen med KAS nummer skickas till 
miljöförvaltningarna för att se vad som är känt.

Möjligheterna att mäta vattenkemi och vattenföring diskuterades. Vattenföring 
kan ha stort intresse att se online med tanke på att bevattningsuttag inte är tillåtet i
Saxån när vattenföringen är 30 % under medelvattenföringen. Det utreds vilka 
parametrar som är möjliga att mäta med automatiska stationer och att presentera 
data online. För vattenföring se t ex 
http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenforing/1.2875 för Ellinge i 
Kävlingeån. 

Hemsidan uppdateras med månadsrapporterna och länkar till Viss mm. 

§ 3. Behov av och förslag på studiebesök för arbetsgruppen och kommittén – 
datum och platser 
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Exkursioner med allmänheten och kommittén diskuterades. Bland 
exkursionsmålen nämndes Kvärlöv, Häljarp, Trollestigen, Svalövssjön och 
Dösjebro. Ingegerd Ljungblom kontaktas för exkursionsledning. Möjligheterna att
få in exkursionerna i Länsstyrelsens exkursionsguide undersöks.

§ 4. Sammanträdesordning för resten av 2011 – kanske fler temamöten 
framöver? 

Möjligheterna till studiebesök för arbetsgruppen och kommittén diskuterades. Den
15 september på eftermiddagen föreslogs. PL funderar på exkursionsmål.

Arbetsgruppsmöte den 20 oktober och 23 november, Kommittémöte den 28 
oktober 

§5 Övriga frågor 

Dammdatabasen kan kanske uppdateras med hjälp av en 
projektanställt/praktikant?

Åmansboken läses över sommaren och önskemål meddelas ON. 

Möjligheterna att tillhandahålla ”appar” för besöksmål diskuterades. Vilken typ av
appar kan vara relevanta att tillhandahålla för Saxån-Braån bör utredas.

Fortsatt skötsel av NIP-områdena diskuterades. De inom Kvärlövs naturområde 
kan skötas med medel som finns tillgängliga för reservatet. Det är angeläget att 
fortsätta skötsel i Dösjebro och Häljarp. Möjligen kan Åkarp 3:1 och 
Krondammen också vara motiverat. 

Lämpligt uppsatsarbete/praktik kan vara att inventera behov av att plantera 
skuggande träd längs vattendragen. 

Behovet av informationsbroschyrer diskuterades. Följande områden nämndes. 
Dagstorps mosse, Farstorp, Vallabäcken, Trolleholms kvarn och Laddran. 
Tillgänglighetssymbol bör läggas till i broschyrer. 

Vattenråd diskuterades och förslag till organisation tas fram av ACL och ON, 
möte den 7 juli. 

Handlingsprogrammet från början av 1990-talet gås igenom. För att se vad som är
genomfört och vad som återstår. Plan för hur en uppdatering och utveckling av en 
handlingsplan ska görs. 

Olle Nordell
ekolog
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