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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den  
28 februari 2006 
 

Plats: Stadshuset i Landskrona i rum 520.  

Tid:  Klockan 10:00. 

Närvarande: Olle Nordell, Anna-Carin Linusson, Petter Ljungberg och Rune 

Brandt.  

 

 

 

§ 1. Sammanträdesordning  
Sammanträdesordning enligt bilaga beslöts. Vårmötet den 18 maj skall vara i 

Eslövs kommun.  

 

2. Verksamhetsberättelse 
ON färdigställer förslaget till verksamhetsberättelse för 2005 och skickar ut för 

kommentarer och kompletteringar.  

 

3. Verksamhetsplan 
Innehållet i verksamhetsplanen för 2006 och framåt diskuterades.  

 

Innevarande NIP-projekt avslutas i maj och nytt NIP projekt för 2006 – 2010 söks 

i mars budget ca 1,2 – 1,6 miljoner. Problemen med att bedriva naturvårdande 
bete i anslutning till vattendragen diskuterades. En metod som provats 

Kävlingeåprojektet är en samfällighet för landskapsvård och bete.  

 

Betydelsen av enskilda avlopp för vattenkvaliteten kan vara av intresse att utreda 

bl a med tanke på vattendirektivet. Kvaliteten på uppgifterna är varierande i olika 

delar av avrinningsområdet. Vattenmyndigheten kommer att köpa in uppgifter om 

var det finns bostäder och hur många som bor i dem samt uppgifter om 

markanvändning. Uppgifter om punktkällor (t ex dagvatten och maskinstationer) 

kommer dock att saknas i vattenmyndighetens kartläggning. Uppgifter från 

kommunerna kommer att efterfrågas. Vattenavgifter kan bli ett sätt att finansiera 

en del av verksamheten.  
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Reglerad dränering bör ha en stor potential att reducera belastningen på 

vattendragen och även öka skördeutbytet. Dock har intresset från lantbrukarhåll 
hittills varit begränsat. Det förefaller motiverat att inleda diskussioner om att när 

en täckdikning görs om eller nyanläggs bör det finnas krav på att där det är 

tekniskt och ekonomiskt lönsamt skall dräneringsvattnet behandlas innan det går 

ut i vattendraget. Miljöbalkens hänsynsregler borde vara tillämpliga för att kräva 

en sådan åtgärd. Oklart om myndigheterna får kännedom om alla täckdikningar av 

åkermark.  

 

Länsstyrelsen tar gärna emot goda förslag på bekämpningsmedels provtagningar.  

 

För vattenråden skall en helhetssyn gälla och allt från grundvattenbildning, 

översvämningsproblematik till havet skall hanteras.  

 
I 2005 år verksamhetsplan föreslogs punkterna 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 att strykas.  

 

4. NIP-ansökan 
Ansökan skall lämnas in den 13 mars och tas upp i kommittén den 9 mars. En 

metod att hålla svårbetade marker öppna med små terränggående motorcyklar med 

redskap diskuterades.  

 

5. Lägesrapport för pågående NIP-projekt 
Pågående NIP projekt bedömdes fortfarande vara någorlunda under kontroll.  

 

6. Övrigt 
Rune Brant informerade om bl a följande: Den 25 april skall vattenmyndigheten 

ha ett i Växjö från vattendragen och lagra i centrala arkiv som är tillgängliga via 
internet. Se vattenkartan http://www.gis.lst.se/vattenkartan/.  

 

 

Olle Nordell 

ekolog 

 


