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Anteckningar möte om Saxån-Braåns vattenvårdskommittés vårmöte  
den 14 maj 2009 
 
Närvarande: 
Olle Nordell 
Anna-Carin Linusson 
Charlotte Lundberg 
 
 
Konstaterades att det inte går att hålla ett konstituerande möte för ett vattenråd i 
Saxån-Braåns avrinningsområde den 14 maj i Svalöv. Eslövs miljönämnd har inte 
godkänt förslaget till stadgeändring för Saxån-Braåns vattenvårdskommitté. 
 
Dock bör ett möte där potentiella medlemmar inbjuds för diskussion och 
information kunna genomföras den 14 maj.  
 
Mötet bör annonseras i lokalpressen. Sydsvenskan, Skånska dagbladet, 
Lokaltidningen, och Landskronaposten. 
 
Programmet diskuterades: 
 
Följande föreslogs:  
Start kl 15:00. med kaffe och exkursion till Svalövssjön  
Därefter redogörs för kommitténs verksamhet och vattenkontrollen. 
Källfördelningen (jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk) av belastningen bör 
redovisas. Vad har hänt sedan mätningarna påbörjades och vilka är de största 
problemen. 
Kommittén bjuder på kvällsmat från Stationshuset i Kågeröd (ekologiskt). 
Alternativt Gourmet grön i Lund. 
Efter middag 
Information om vad ett vattenråd är och hur arbetet kan organiseras. Extern 
föreläsare från Länsstyrelsen är lämplig. ON kontaktar Ola Gustavsson. 
Därefter gruppdiskussioner – gärna med vana gruppledare. 
Redovisning och allmän diskussion. 
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Anmälan för lunch till expeditionen i Landskrona (0418-470 600) senast den 8 
maj  
 
Arbetsgruppen tar fram ett förslag till organisation. Där syftet med vattenråden 
framgår att det skall vara en organisation för informationsspridning, idéer och 
diskussioner om vattenvårdsarbetet.  
 
Olika modeller för att organisera ett vattenråd diskuterades. 
 
Bl a: 
 
Administration vs Styrelse 
 
VATTENRÅDET –idé och diskussionsklubb har med Regelbundna 
medlemsmöten (fritt att delta)    
 
Arbetsgrupper som utförare – permanenta eller AD HOC.  
 
T ex: Fiskefrågor – Vattenkontroll - Naturvård - Vattenkvalitet - Rekreation      
En annan variant kan vara att ha ett ”beredningssekretariat” där olika viktiga 
funktioner och kompetenser i vattenvårdsarbetet identifieras. De olika 
grupperingarna får utse representant för sin roll i vattenvårdsarbetet. Bland viktiga 
funktioner kan VA, planfunktioner, naturvård, markägare, jordbruk, 
vattenkontroll, miljötillsyn, fiskefrågor, naturvård nämnas.  
 
Ett förslag bör presenteras som mötet får ta ställning till. Vad skall vattenrådet ha 
för roll och vad skall rådet göra.  
 
Mötet kan t ex besluta att kommittén uppdras att göra ett förslag till hur ett 
beredningssekretariat kan se ut. 
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Förlag på organisationsmodeller (ACL) 
 

 

 
 

Vattenråd 
(idéer/diskussioner)

Beredningssekreteriat
(kommunala kompetenser, organisa-
tioner, företag, jordägare LRF)

Saxån-Braåns 
vattenvårds-
kommitté

Våtmark-
projekt

Projekt
?

Vattendrags-
projekt

Arbetsgrupper

formeras efter 
behov/önskemål

Remissvar 
Yttranden

Admini
stration

Medlemsmöten 
Hemsida 
Information

Recipient-
provtagning
utredningar 
projekt

 
 

Styrelse

Kommunerna (4)

Medlemmar

Kommuner

Areella näringar

Företag

Organisationer

Privatpersoner

Sekretariat 
(Landskrona kommun)

Adjungerade

Länsstyrelsen

Konsult

Vattenråd

Arbets-
grupper

formeras vid 

behov och 

önskemål

Medlemsmöten 
Hemsida 
Information
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Saxån-Braåns vattenråd

Medlemmar
Intresseorganisationer
Företag
Lantbruksorganisationer 
Kommunerna

Arbetsutskott/Saxån-Braåns 
vattenvårdskommitte
(Anordnar medlemsmöten, sprider 
information)

Arbetsgrupper 
formeras vid 
behov

Projekt

 
 
 
 
Olle Nordell 
 


