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  Närvarande: 
  Olle Nordell, Landskrona 
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  Björn Sanzén, Kävlinge 
  Högni Hansson, Landskrona 
  Johan Krook, Ekologgruppen 
 
 
 
 
Anteckningar från möte med arbetsgruppen den 28 januari 1999 
 
 
1 §. Ansökan från det lokala investeringsprogrammet. Beredskap och eventuell 
rekrytering av personal.   
 
Utsikterna att erhålla medel från det lokala investeringsprogrammet i Eslöv och Landskrona 
bedöms som goda. Vissa problem med förordningen och anläggning av våtmarker finns och 
komplikationer med EU stöd kan uppkomma. I ansökningarna till miljödepartementet har det 
poängterats att kommunen är bidragsmottagare. Kommunerna är också den myndighet som 
ansvarar för att förordningen följs. Besked från Miljödepartementet förväntas i mars. Björn 
Sanzén rapporterat att två dammar i Saxån avrinningsområde är klara för grävning i Kävlinge 
kommun. Tom Nielsen som även ritar dammarna kan så småningom till viss del bli tillgänglig 
för Eslöv och Landskronas eventuella arbeten.   
 

Beslut: Olle Nordell och Eva Tronarp uppdrogs att leta efter personer som kan admini-
strera projekten om mede erhålls.   
 

2 §. Genomgång av verksamhetsberättelsen  
 
Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och kompletterades bl a med:  
Sammanfattningen av 1997 års vattenkontroll skrivs in.  
Sammanfattningen av 1998 års vattenkontroll biläggs verksamhetsberättelsen när rapporten är 
klar.  
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3 § Verksamhetsplan för 1999 
 
Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom och kompletterades med:  
Årsredovisningen av vattenkontrollen kompletteras med mätningarna av JRK stationen i Örs-
torpsbäcken.  
Provtagningen av bekämpningsmedel utökas när det gäller glyfosat.  
Ett ytterligare utökat program för provtagning av bekämpningsmedel utarbetas och möjlighe-
terna att söka externa medel undersöks.  
Studiehandledning för Videofilmen tas fram.  
Informationsverksamheten är omfattande och prioriteras enligt följande 1. Spridning av och 
information kring videofilmen. 2. Information till dikningsföretag, markägare och andra be-
rörda om biotopvårdande åtgärder och regler vid årensningar och andra ingrepp i vattendra-
gens naturmiljöer.   
Projektet med samverkansgrupper som drivits i Skånska lantmännen, LRF och Hushållnings-
sällskapet bör utvärderas.  
Naturvårdsåtgärder som gynnar kungsfiskare, strömstare och fladdermöss bör utföras. 
Bevaka möjligheterna att utnyttja regerad dränering som metod att minska närsaltläckagen 
från åkermark.  
Budgetförslaget tar upp fyra underkonton; kontrollprogram, information, åtgärder och övrigt.  
 
4 § Sanering av Dösjebrotippen.  
 
Björn Sanzén rapporterade om arbetet med projekteringen inför sanerandet av 
Dösjebrotippen. Ansökan om vattendom har lämnats in och en framställan till Landskrona 
kommun om att få utföra åtgärder på Landskronas territorium. Det kan bli aktuellt att ändra 
fastighetsgräns och kommungräns. Analyser av tippens innehåll pågår.  
 
5 § Ett uthålligt jordbruk i Saxån Braåns avrinningsområde. 
 
Olle Nordell rapporterade om utredningen om ett ”Uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrin-
ningsområde” som beställts från Lotten Westberg. Information om Ewa Björnbergs informa-
tionsverksamhet till lantbrukarna efterfrågades.  
 
6 § Övriga frågor 
 
Följande mötesdagar fastställdes: 
 arbetsgruppsmöte 28 april 
 vårmöte i Landskrona 19 maj 
 arbetsgrupp 2 september 
 kommittémöte 21 oktober 
 arbetsgruppsmöte 2 december. 

 
Informationsrutiner.  
Utökad användning av e-post med bifogade dokument i PDF-format (Akrobat)  kommer att prövas för att dis-
tribuera handlingar och öka informationsflödet inom arbetsgruppen. Inkommande handlingar till kommittén kan 
även scannas in och distribueras i PDF-format.  
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Årsmötet 
Både nya och avgående ledamöter inbjuds och de avgående avtackas.  
 
Anmälningar  
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har fått julkort från Projekt Örsbaken som förutom den 
svenska verksamheten har avsatt medel för att plantera 400 träd i Vi-skogen som skyddar 
Victoriasjöns avrinningsområde. Kommittén har tilldelats ett träd.  
 
Banverket pekar på möjligheter att skapa natur och rekreationsområde norr om Saxån mellan 
Dösjebro och Saxtorp och vill samråda med länsstyrelsen.   
 
 
 
 
Högni Hansson 
Sekreterare 
 
 
 
 
   Olle Nordell 
   Ekolog 
 


