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§ 1 Val av justeringsman 
Alvar Pettersson valdes att justera protokollet.  
 
§ 2 Rapport från NIP-projektet ”Natur och rekreation längs Saxån 
och Braån” 
 
Olle Nordell redogjorde för det avslutade NIP-projektet ”Natur och 
rekreation längs Saxån och Braån”. Den tidigare uppgjorda 
uppdelningen i åtta större delavrinningsområden har använts för att 
underlätta jämförelser med tidigare insamlade uppgifter. Projektet har 
resulterat i bl a ett hundratal beskrivningar av områden i anslutning till 
vattendragen. Beskrivningarna består av en översiktlig beskrivning av 
området dess natur och rekreationsvärden, potential, förslag till åtgärder 
för att öka värdena. Beskrivningarna innehåller också kartor, flygbilder 
och fotografier. Saxån och Braån kan generellt sägas flyta genom ett 
hårt utnyttjad jordbrukslandskap där de mindre bäckarna är rätade och 
djup nedgrävda (ca 2m). Generellt finns skyddszoner längs vattendraget 
men ca 2 mil saknas. Projektet har även resulterat i ett 20-tal kartor med 
information om bl a , strandskydd, riksintressen, naturreservat, olika 
inventeringar olika naturvärdesbedömningar. Materialet redovisas på en 
hemsida där också tidigare rapporter finns som pdf-filer och en rapport 
som sammanfattar tidigare undersökningar.  
 
Mötet föreslog att hemsidan skall marknadsföras och en besöksräknare 
skall installeras 
 
§ 3 Rapport om det nyligen påbörjade NIP-projektet ”Natur- och 
rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån”     
Olle Nordell redogjorde för det nya NIP-projektet. Besked om att 
projektet beviljades medel kom först under sommaren så de planerade 
inventeringarna har inte kunnat genomföras. Projektets totala budget är 
1,4 miljoner för perioden 2006 – 2009. Varav hälften utgörs av så 
kallad egenfinansiering som sker eget arbete av arbetsgruppen och en 
kontantinsats via kommitténs ordinarie budget. Projektet är indelat i 6 
”delprojekt” 1. Stängsla och röja områden för bete. 2. Inventera för att 
se resultatet av åtgärder. 3. redskapsanskaffning för att utveckla nya och 
kostnadseffektiva skötselmetoder. 4. Slåtter av områden som inte går att 
hålla öppna genom bete. 5. Anlägga stigar för rekreation i tätortsnära 
lägen. 6. Information genom hemsida, broschyrer och utställningar.    
 
§ 4 Restaurering av betesmarker vid Häljarp 
Olle Nordell redogjorde för ett restaureringsprojekt av strandängar 
längs Saxån vid Häljarp. Projektet har genomförts med projektstöd från 
Länsstyrelsen. Under vinterna har vassen tagits ned och till viss del 
fraktats bort av Limnoteknik AB. I april och maj har det ca 10 ha stora 
området stängslats av tekniska verken. Därefter har området betats av 
ett tiotal highland cattle med kalvar. Vassen har växt upp under 
sommaren och ytterligare skötselinsatser har utförts under augusti och 
mer behövs efter avslutat bete. Kreaturen skall släppas tidigare nästa år 
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och då kommer problemen med uppväxande vass att minska betydligt. 
Området har stor potential för att bli ett fint fågelområde. Länsstyrelsen 
har godkänt restaureringsprojektet och ca 90 % av kostnaderna kommer 
att erhållas.  
 
§ 5 Information om genomförandet av kommitténs 
verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen gicks igenom och det konstaterades bl a att: 

• Provtagning enligt gällande kontrollprogram pågår. 
• Provtagning av bekämpningsmedel pågår. 
• Specialstudie av bekämpningsmedel har ej ännu utförts. 
• Översyn av kontrollprogrammet har ej ännu utförts. 
• Åmansboken och videofilmen säljer fortfarande (endast några 

100 ex av åmansboken finns kvar). 
• Ny NIP ansökan har lämnats in och medel erhållits. Det tidigare 

NIP-projektet är avslutat. 
• Kunskapssammanställningen av anlagda dammar och våtmarker 

skall kompletteras och göras tillgänglig via Internet. 
• Inget arbete om dagvatten har ännu utförts. Möjligen kan 

Öresundsvattensamarbetets nyligen påbörjade arbete utnyttjas.  
• Länsstyrelsen informerar kontinuerligt om vattendirektivets 

konsekvenser för kommitténs arbete. 
• Åtgärder som kommittén arbetar med som berör de nationella 

och regionala miljömålen skall listas. 
• Arbeten kring saneringen av BT-kemi följs genom information 

från och diskussioner med projektledningen. 
• Potentialen för regerad dränering i avrinningsområdet bör 

utredas av extern konsult. 
• Några nya dammar och våtmarker har inte anlagts. 
•  

Rolf Henriksson efterlyste en analys av kontrollprogrammets relevans 
och effekten av utförda åtgärder på vattenkvaliteten i olika 
provtagningspunkter. Arbetsgruppen beaktar detta.  
 
Vidare diskuterades orsakerna till den låga takten på nyanläggandet av 
våtmarker och dammar. Det konstaterades att mindre medel finns 
tillgängliga och de bästa lägena är utbyggda. Dock kommer nya 
projektmedel för EU vilket kan öka intresset. Länsstyrelsens 
våtmarksstrategi bör också kunna underlätta och inspirera till 
nyanläggningar.  
 
Håkan Sandsten redogjorde för vattenkontrollen under året. Mycket 
höga halter av fosfor konstaterades i Örstorpsbäcken. Det är inte 
osannolikt att de kommer från någon gödsling med flytgödsel som 
runnit ner i ån. Djur och verksamheter som kan orsaka så höga halter 
saknas. Hela bäcken kantas av skyddszoner. Orsaken bör utredas. 
Vidare konstaterades att några provtagningar saknades.  
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§ 6 Information av vattendirektivet 
Anna Hagerberg berättade om vad som pågår när det gäller 
vattendirektivets genomförande. Närmast i tiden är karakterisering av 
vattendragen där Länsstyrelsen kommer att bjuda in berörda på möten 
för ett samarbete i arbetet med att karakterisera vattendragen. 
 
 
 
Bilagor PowerPoint presentationer. 
 
 
 
 


