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Möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés arbetsgrupp den  
4 december  
 
 
Plats: Stadshuset i Landskrona  
Tid: Klockan 09:00. 
Närvarande: Olle Nordell, Patrik Lund, Johan Krook och Ann-Sofie Brich-
Jensen  
 
 
1. Planeringsunderlag för våtmarker i odlingslandskapet. Lägesrapport av Eco-e 
miljökonsult . Möjligheter att söka nya medel under 2008.  
 
Eco-E miljökonsult har tagit fram ca 100 st lägen för potentiella dammar och våtmarker samt 
varit i kontakt med ca hälften av markägarna varav 40 var positiva och ett 10-tal negativa. 
Förmodligen kommer det att gå att söka mer planeringspengar under 2008. För närvarande är 
det dock oklart vad det går att söka pengar för. Av särskilt intresse är att gå vidare med de 
stora projekten och genomföra en enkel projektering och intresseanmälan till LST för att 
utreda vilka miljöstöd och liknande som kan användas Påverkansområdet och den 
ekonomiska genomförbarheten bör också utredas. Skillnad mellan ”Miljöinvestering” och 
”projektstöd” bör utredas och om LBU kan vara av intresse i dessa sammanhang.   
 
2. Fri och förutsättningslös diskussion om vad som är viktigt i kommitténs framtida 
verksamhet.  
 
Under diskussionen nämndes bl a följande som intressanta och viktiga arbetsuppgifter om 
möjligheterna finns.  
 
Inköp av mark för naturvård och rekreation i anslutning till tätorterna.  
 
För- och nackdelar med vattenråd diskuterades. Kan en organisation utan lagkrav och resurser 
uträtta något för vattendragen? De kan bli en drivkraft för åtgärder och arbeta med 
åtgärdsförsla. Dock kan olika intressen förlama arbetet. Underifrånperspektivet poängteras i 
strävandena att få igång vattenråd och de ideella organisationernas roll poängteras ofta. Vi bör 
skissa på olika modeller för ett vattenråd så att vi har beredskap för ett bildande. Bör 
diskuteras på ett kommittémöte. Har vattenrådet en bra sammansättning kan det bli en tung 
instans i det vattenvårdande arbetet. Goda exempel bör bjudas in till vårmötet.  
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Verksamhetsplanen bör bli mer miljömålsanknyten och mer långsiktig. T ex kan en tidsaxel 
upprättas med delmål och slutmål och olika aktiviteter för att bidra till miljömålens uppfyl-
lande. Länsstyrelsens åtgärdsprogram har listat olika delmål och åtgärder. Det bör gå att an-
pass till Saxån-Braåns vattenvårdskommittés verksamhet. PL skickar TIM modell till ON för 
ev. tillämpning på VP. 
 
Regeringsuppdrag 51 C om hög eller normal skyddsnivå för enskilda avlopp bör bevakas.  
 
Information till allmänheten kan ordas genom ett permanent besökscentrum, exkursioner för 
lärarna, låta skolklasser ”adoptera” ett vattendrag. Viktigt att kommitténs arbete syns utåt. 
 
Möjligheterna att genomföra vatten- och naturvårdande åtgärder via Leaderprojekt bör beva-
kas. Det bör undersökas vad som pågår bildande av Leaderområden i de olika kommunerna. 
Värdet av att göra en landskapsanalys av hela avrinningsområdet framhölls och det konstate-
rades att vi förmodligen har det mesta data som behövs. Möjliga WP i ett Leaderprojekt kan 
våtmarker, besökscenter, tätortsnära rekreation och bildande av tätortsnära naturreservat vara. 
Var och en undersöker Leader i den egna kommunen.  
 
Extra provtagning av bekämpningsmedel bör utföras kring soptippen vid Källs Nöbbelöv.  
 
3. Genomgång av verksamhetsplanen för 2007.  
VP gicks översiktligt igenom och uppdaterades.  
 
4. Förslag till ny verksamhetsplan . 
ON uppdrogs att utarbeta ett förslag.  
 
5. Återmeandra Saxån. Lägesrapport 
ACL informerar om att markägaren är positiv till en återmeandring av Saxån nedströms 
Trollenäs. Det kan även finnas lägen nedströms Marieholm vid det gamla reningsverket. Där 
finns också en stor rekreationspotential. .  
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog  
 
 
 
 
 


