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Anteckningar från möte med Saxån-Braån arbetsgrupp den 21 september 2000 
 
Närvarande: 
 
Olle Nordell, Landskrona 
Anna-Carin Linusson, Landskrona 
Birgitta Carlsson, Eslöv 
Birgitta Bengtsson , Ekologgruppen 
Petter Ljungberg, Svalöv 
Rainer Weich, Landskrona 
 
1. Rensningar mellan Trä och Dösjebro.  
Längs den meandrande sträckan av Saxån mellan ca 500 m uppströms vägbron 
mellan Annelöv och Dösjebro och ca 500 m uppströms Trä har träd vid åkanten 
avverkats. Syftet är att genomföra en rensning av ån eftersom åkermarker längre 
uppströms uppges bli översvämmade. Inspektion på platsen visar att många 
mycket grova gamla pilar har avverkats men markskador och övrig påverkan är 
ringa. Mötet menar att det är otillfredsställande att kommittén och berörda 
kommuner (Landskrona, Svalöv och Kävlinge) inte informeras innan ingrepp av 
denna karaktär i naturmarker påbörjas.  
 
Beslöts att tillskriva berörda myndigheter (jordbruksverket och länsstyrelsen) om 
detta samt begära ett möte med företrädare för rensningsföretaget.    
 
2. Flytta Saxån vid Dösjebro 
ON rapporterade det nyligen startade arbetet med att flytta Saxåns fåra bort från 
gamla Dösjebrotippen. Projektet ingår i Kävlinges LIP projekt och företas inom 
Landskrona kommun. Projektet syftar till att förutom att hindra Saxån att gräva 
sig in i soptippen ska vissa naturvårdande åtgärder kunna genomföras. En 
arbetsgrupp med företrädare för kommittén, miljömyndigheterna, fiskeintressena, 
Byalaget och länsstyrelsen har bildats. Respektive intressegrupp har beretts 
möjligheter att presentera sina förslag till naturvårdande åtgärder. Tekniska 
kontoret i Kävlinge är byggherre.  
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3. Medlemskap i miljönätet.  
Kommitténs hemsida börjar nu bli så innehållsrik att ett medlemskap i Svenska 
miljönätet kan vara motiverat. ON menar att merarbetet är ringa och 
möjligheterna att föra ut kommitténs arbete ökar påtagligt. De sidor som skall 
läggas ut på nyhetssidan och vara sökbara i miljönätets sökmotor förses med 
information som definierar innehållet samt hittas av sökmotorn.  
 
Beslut: Föreslå kommittén att ansöka om medlemskap.  
 
4. Uppsättning av fladdermusholkar. 
Rune Gerell har lämnat en rapport över uppsättningen av fladdermusholkar längs 
vattendraget. I rapporten påpekades att det fanns en potentiell häckningsplats för 
kungsfiskare i Eslövs kommun. 
 
Beslut: Om möjligt skall erforderliga åtgärder genomföras för att gynna 
kungsfiskaren. 
 
5. Rapport om uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde  
Rapporten har nu fått en bättre layout och arbetsgruppens medlemmar uppmanas 
att granska rapporten innan vi trycker upp den. Möjligheterna att anordna en 
konferens med uthålligt jordbruk som tema diskuterades. Februari föreslogs som 
lämplig tidpunkt och bland möjliga konferensplatser nämndes Medborgarhuset i 
Eslöv, Röstånga Gästis och Rönnehälls bygdegård.  
 
Beslut: Trycka rapporten och distribuera den till lämpliga målgrupper inom 
lantbruksnäringen och berörda myndigheter samt till lantbrukarna i 
avrinningsområdet. Föreslå kommittén att en konferens anordnas med ett uthålligt 
jordbruk under våren.  
 
6. Bekämpningsmedelsprovtagning i Saxån  
Birgitta Bengtsson rapporterade att  SLU numera anlitas för analyserna. I maj 
återfanns 10 substanser, i juni 6 substanser och i juli 4 substanser. Provtagningen 
visar ungefär likartad bild som tidigare år. Glyfosat analyseras samlat senare 
under året.  
 
7. Rapport från LIP projektet i Eslöv och Landskrona kommuner 
ACL rapporterade från arbetena med att anlägga dammar och våtmarker. Två 
dammar är klara i Landskrona och en i Eslöv. I Landskrona beräknas 2,9 ha bli 
färdiga under hösten medan 1,3 ha är under projektering. I Eslöv beräknas 3,3 ha 
bli färdiga under hösten och 4 ha är under projektering. För närvarande präglas 
arbetet med igångsättning av anläggningsarbeten. Det finns behov av att leta upp 
ytterligare objekt, särskilt i Landskrona. PL rapporterade att Svalövssjön beräknas 
vara klar i november.  
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8. Utställning om Saxån och Braån på Landskrona museum 
ON rapporterade om att en utställning om Saxån och Braån startar den 24 
september. Anna-Carin Linusson och Rainer Weich håller föredrag och 
videofilmen visas.  
 
9. Internetbaserad databas över vattenkontrollen 
Rainer Weich rapporterade om arbetet med att lägga in vattenkontrollen i en 
databas som skall kunna läsas via kommitténs hemsida. Miljöanalys på SLU har 
en databas för vattenrecipientkontrollen där data kan hämtas hem för bearbetning i 
den egna datorn och enklare grafer skapas direkt på SLU:s hemsida. Orsaken att 
vi ej nyttjar befintligt system är att driftskostnaden kan förväntas bli onödigt hög. 
Databasen skall uppdateras efterhand som nya data föreligger. Detta kan 
exempelvis ske genom exceldokument.  
 
10. Vandringsstigar längs ån  
ON rapporterade att stigen som ett arbetsmarknadslag iordningställde med hjälp 
av medel från kommittén för några år sedan till stor del blivit svårframkomlig. 
Markägare och boende i trakten har uttryckt besvikelse över detta och menar att 
det är värdefullt med en framkomlig stig i området. Roland Larsson har röjt upp 
stora delar av stigen så att den åter är framkomlig. RL menar att sträckningen bör 
kanske modifieras för att minska underhållsbehovet. BC skall undersöka 
möjligheterna i Eslövs kommun. Kommittén har avsatt medel för att lämpliga 
stigar skall kunna skapas.  
 
11. Projektplats på nätet för att effektivisera arbetsgruppens arbete 
ON menar att en projektplats på nätet kan effektivisera och underlätta arbetet och 
kontakterna i arbetsgruppen. På en projektplats kan medlemmarna bl a enkelt 
lägga ut dokument, arbetshandlingar, arbetsuppgifter kan tilldelas, följas upp och 
e-post skickas enkelt till berörda. En projektplats hyrs på en extern server och alla 
medlemmar kan göra uppdateringar. 
 
Beslut: Tills vidare utnyttjar vi de möjligheter som finns på kommitténs hemsida. 
Protokoll, kallelser, och handlingar läggs i pdf format.  
 
12. Golfbana vid Saxån 
ON meddelar att det finns planer på att anlägga en golfbana vid Lundåkrabukten 
öster om motorvägen och söder om Saxån. Området består i huvudsak av 
åkermark och mångårigt trädad mark. Önskemål från intressenterna har framförts 
om att få ta det strandskyddade området i anspråk. För närvarnade bedöms (ON) 
konflikterna med naturskyddsaspekterna som små om befintliga betesmarker i 
södra delen och strandskyddsområdet undantas från exploateringsplanerna. 
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13. Genomgång av verksamhetsplanen 
Vid genomgången av verksamhetsplanen konstaterades följande: 
Bekämpningsmedelsprovtagningen skall ske varje månad fram till årets slut.  
Arbetet med förbättrad dagvattenhantering har påbörjats i Landskrona som ett LIP 
projekt. I Svalöv och Eslöv pågår inget arbete som arbetsgruppen känner till. 
Videofilmen bör marknadsföras bättre genom att skicka ut reklam till skolor.   
Arbetet med att informera dikningsföretag bör förbättras. 
Arbetet med Åmansboken bör snabbas upp. 
Informationen kring Saxån-Braån fungerar bra på hemsidan medan arbetet med 
ekomuseum ej har nått så långt.  
Arbetet med att underlätta viss rekreationsverksamhet längs vattendragen bör 
intensifieras. ON och BC skall se på möjligheterna i Eslövs kommun.  
Uppsättning av fladdermusholkar är genomförd och åtgärder för kungsfiskare till 
viss del identifierade.  
Vatten- och landskapsvårdande åtgärder pågår i samtliga kommuner.  
Det bedömdes att större delen av verksamhetsplanen skall kunna genomföras.  
 
 
 
 
Olle Nordell 
Ekolog 
  
 
 


