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Styrelsemöte för Saxån-Braåns vattenråd tisdagen den 1 december 2015  
 
Plats: Teckomatorp, Parkskolan kl 09.00.  
 
Närvarande:  
 
Beslutande:  Peder Weibull, Miljönämnden, Landskrona 
  Olof Röstin, Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv 
  Miroslav Han, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Thomas Lövskog, Miljö- och byggnadsnämnden, Kävlinge  
  Alexander Hess, fritidsfiske 
  Sven Laurin, Naturskyddsföreningen 
  Sofia Jezek, NSVA  
 
 
Övriga: Olle Nordell, Miljöförvaltningen, Landskrona 
  Anna-Carin Linusson, Miljö- och samhällsbyggnad, Eslöv 
  Charlotte Lundberg, Kommunförvaltningen Bo & Bygg, Svalöv 
  Bjarne Andersen, Miljönämnden, Landskrona 
  John Fidler, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv 
  Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen  
  Björn Nordström Samhällsbyggnadsutskottet, Svalöv 
  Eva Sköld, BT-kemisaneringen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande  ________________________________________ 
 
Justeringsman ________________________________________ 
 
Sekreterare ________________________________________ 
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning 
 
Upprop genomfördes och det konstaterades att sju beslutande ledamö-
ter var närvarande.   
 
Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes men punkten om vat-
tendragsgrupper togs först. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare vid 
mötet 
 
Beslut: Peder Weibull valdes att leda förhandlingarna och Olle Nordell 
till sekreterare för mötet.  
 
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 

 
Beslut: Olof Röstin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.   
 
§ 4. Vattendragsgrupper 
 
Charlotte Lundberg presenterade ett förslag (bilaga 1) till så kallade 
vattendragsgrupper i Svalövsbäcken. Tanken med vattendragsgrupper 
är att öka den lokala kännedomen om vattendragen i sin hembygd och i 
förlängningen öka intresset och förutsättningarna för att vatten- och 
naturvårdande åtgärder kan genomföras i praktiken.   
 
Förslaget diskuterades och bl a framfördes att det finns ett stort behov 
av vandringsleder och det finns många sträckor med en god potential 
för att anlägga sådana. Det bör undersökas om det finns vandringshin-
der för fisk och andra djur i vattendraget. Vem som vill får bli ”med-
lem” i en vattendragsgrupp. För närvarande är två grupper kontaktade 
och det är bostadsrättsföreningar längs bäcken i tätorten och markägare 
och brukare på landsbygden. Det finns möjlighet att finansera studiebe-
sök, exkursioner och föreläsare med de medel som Vattenrådet får från 
Vattenmyndigheten. 
 
Beslut: Driva arbetet med att få igång vattendragsgrupper enligt 
Charlotta Lundbergsförslag- 
 
§ 5. Länsstyrelsens förslag till hur jordbruket ska delta i 
vattenkontrollen 
 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till hur jordbruksnäringen ska 
kunna vara med och finansiera vattenkontrollen i de skånska vattendra-
gen. I Miljöbalken framgår det att verksamhetsutövarna (här de en-
skilda lantbrukarna) ska känna till sin verksamhets påverkan på omgi-
vande miljö. Tillsynsmyndigheterna kan i princip förelägga en enskild 
lantbrukare att genomföra mätningar som visar på verksamhetens på-
verkan på sin miljö. I praktiken är det endast större industrier och av-
loppsreningsverk (med väl definierade punktutsläpp) som genomför så-
dan kontroll antingen kring den enskilda utsläppspunkten eller som 
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medfinansiär i en så kallad samordnad recepientkontroll där lämpliga 
provpunkter i hela vattendraget väljs ut. Det senare brukar vara ett mer 
kostnadseffektivt sätt att bedriva vattenkontroll/egenkontroll. Länssty-
relsen har tagit fram ett förslag till betalningsmodell för lantbrukarna 
och skickat ut det på remiss till Skånes miljöförvaltningar (och motsva-
rande) som bedriver tillsyn av lantbruket och är de som kan hantera 
dessa frågor. Remissvaren har bearbetats och en ny remiss kommer att 
skickas ut till vattenråden och andra berörda i början på december 
2015. Förslaget innebär att stora lantbruk betalar ca 5000 kr per år och 
mindre ca 900 kr per år. Små jordbruk betalar inget. Länsstyrelsen har 
utarbetat 9 frågor som de vill ha svar på (bilaga 2). 
 
Förslaget diskuterades och det framfördes bland annat:  
 Konceptet är intressant att lantbruket föreslås vara med och finan-

sera kontrollen av vattenkvaliteten genom att delta i den samord-
nade recepientkontrollen. Länsstyrelsen är en föregångare i landet 
som tar upp denna fråga. En påtaglig brist i beredningen av ärendet 
har varit att det inte varit någon självklar politisk hantering av för-
slaget. Detta är inte bra då det är en fråga av principiell natur.  

 Frågan restes om hur denna kontroll ska förhålla sig till den redan 
pågående kontrollen. Tanken är att medlen ska användas för att 
komplettera pågående kontroll och att fokus är på jordbrukets på-
verkan på vattenkvaliteten. 

 Hur avgiften ska kunna taxeras ut diskuterades och det konstatera-
des att det i praktiken nog endast är kommunerna som kan taxera ut 
en sådan avgift. Avgifter som kommuner tar ut beslutas av kom-
munfullmäktige.  

 Hur ska andra verksamheter som har påverkan på vattendragen 
hanteras? 

  
 
Beslut: Vattenrådet besvarar remissen på mötet i februari. 
 
§ 6. Vattenrådets verksamhet 2016 
 
Vattenrådets verksamhet 2016 diskuterades. Det föreslogs att styrelsen 
sammanträder 4 gånger per år och har ett större möte för allmänheten 
under våren. Möten för styrelsen kan också sammankallas om behov 
uppkommer. Exkursioner, föredrag, å-vandringar mm anordnas om in-
tresse och behov finns. Deltagarantalet av höstens å-vandringar sam-
lade allt från 1 till ett 30 tal deltagare. Kanske är det en fråga om mark-
nadsföring och val av plats. Ett sätt att öka deltagandet och intresset 
kan vara att samarbeta mer med naturskyddsföreningarna, byalag och 
andra organisationer. Valet av typ av exkursion eller sammankomst 
spelar säkert också stor roll för antalet deltagare. Bland förslagen till 
aktiviteter nämndes, fladdermöss, demonstration av elfiske, håvning 
efter småkryp och å-vandringar. Några av aktiviteterna kan vara lämp-
liga att annonsera i Länsstyrelsen katalog över naturguidningar (bilaga 
3). Det konstaterades att det inte fanns behov av något tryckt material 
som informerar om Vattenrådet utan det räcker med att information 
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finns på hemsidan – särskilt till skolor. Alexander Hess berättade att 
han brukade hålla föredrag om fiskar för Montessoriskolan i Säbyholm 
(Landskrona). Vikten av att intressera barn för naturen och vattendra-
gen poängterades. Det är viktigare att rikta informationsinsatser till 
barn och ungdom än till den äldre generationen.  
 
Beslut: Fortsätta att arbeta med verksamheten efter dessa riktlinjer.   
 
§ 7. Plats och dag för vårmötet med allmänheten.  
 
En gång om året har Saxån-Braåns vattenråd (och tidigare vattenvårds-
kommittén) anordnat ett så kallat vårmöte för allmänheten. På förmid-
dagen hålls några föredrag och resultatet av vattenkontrollen föregå-
ende år presenteras. Efter lunch genomförs en exkursion.  
 
Beslut: Vårmötet hålls i Eslövs kommun den 24 maj och exkursionen 
går till några genomförda vattenvårdande projekt i Kävlingeån.  
 
§ 8. Hemsidan  
 
Hemsidan har två enkla ingångar till aktuell information och till kom-
mande aktiviteter. Längst till vänster under ”SENASTE INLÄGGEN” 
publiceras aktuella händelser som t ex anteckningar från ett arbets-
gruppmöte, nytt nummer av ”Vattenblänk” konferens om Vattenråden i 
framtiden ock så vidare. Dessa inlägg kan kommenteras av läsaren. 
Längst till höger finns en kalender som heter ”AKTIVITETER” där 
läggs kommande händelser upp, t ex sammanträde med styrelsen, en 
exkursion, eller konferens av intresse (se bilaga 4)   
 
§ 8. Övriga frågor och information 
 
Under mötet togs några punkter upp från föregående mötes protokoll. 
Det kan vara lämpligt att ha en punkt på dagordningen som hanterar 
frågor från tidigare möten. 
 
Eventuellt medlemskap i ÖVF (Öresunds VattenvårdsFörbund) disku-
terades på förra styrelsemötet. Det är fler vattenråd som fått frågan. På 
1990-talet gick flera vattenorganisationer ur ÖVF.  
 
Styrelsemötet föregicks av en kort föredragning om BT-kemi efterbe-
handlingen av projektledaren Eva Sköld. Mötet gjorde också en ex-
kursion till det sanerade (norra) området som gjorts om till ett natur- 
och rekreationsområde. Det södra området som nu är föremål för fort-
satt efterbehandling besöktes också. Mötet fick också se en spännande 
film från det inledande saneringsarbetet på 1970-talet.  
 
§ 9. Mötet avslutades  
 
Mötet avslutades med lunch  
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Bilagor. 
 
Bilaga 1. Vattenvårdsgrupper i Svalövsbäcken. 
 
Förslag på innehåll i projektet ”Svalövsbäcken”  
 
Bakgrund 
Svalövsbäcken är ett viktigt vattendrag i Svalövs kommun. Den rinner 
från Bare mosse och Svenstorp–Bolshus fälad genom Svalövs tätort för 
att därefter rinna på slätten, genom byn Källs Nöbbelöv och ut i Braån 
strax norr om Teckomatorp. Utmed bäcken och dess biflöden ligger 
viktiga rekreationsområden, som tex.  Bollhus- Svenstorps naturreser-
vat,  Svalövssjön och Bäckaparken. Utmed bäcken ligger Svalövs re-
ningsverk och en gammal deponi. 
 
Mål med projektet:  

1. Att lära känna Svalövs bäckens ekologi 
2. Att få kunskap om olika miljöproblem som påverkar vattendraget 

negativt 
3. Att planera för och eventuellt genomföra miljöförbättrande åtgär-

der så att vattendraget kan nå EU;s mål om god ekologisk status. 
 
Genomförande 
Projektet kommer ske genom egna litteraturstudier, genom 
föreläsningar, egna och handledda fältstudier, studiebesök och 
informationsspridning. 
 
Olika teman:  
 Landskapet och Svalövsbäckens historiska utveckling. 
 Svalövsbäckens nuvarande ekologiska status.  
 Vad säger dikningsföretagen. 
 Lär känna bäcken. Inventera bäcken utifrån geomorfologi, 

vegetation och djurliv både i och intill bäcken. 
 Vilka utsläpp finns och hur påverkar de bäcken? 
 Vilka små vattenvårdsåtgärder kan vi göra själva och vilka stora 

vattenvårdsåtgärder kan vi göra längs med bäcken.  
 Ta del av andra lyckosamma vattenvårdsprojekt som 

Tullstorpsån, Torpsbäcken och Fyleån i Fyledalen. 
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Bilaga 2.  Frågor från Länsstyrelsen till vattenråden med flera 
angående förslaget till att jordbruket ska vara med och betala 
vattenkontrollen. 
 

1. Länsstyrelsen föreslår, att jordbrukets verksamhetsutövare ska ta 
hjälp av existerande organisationer som bedriver samordnad 
recipientkontroll inom ett givet avrinningsområde, för att så 
långt det är möjligt beskriva effekten av deras verksamhet på 
vattenrecipienten. Om verksamhetsutövaren istället för att delta i 
samordnad recipientkontroll väljer att bedriva recipientkontroll 
enskilt anser länsstyrelsen att detta blir mindre 
kostnadseffektivt.  

2. Är ni beredda/villiga att ta emot fler betalande medlemmar till 
ert SRK-program?  

3. Ser ni några administrativa problem med av hantera nya 
medlemmar?  

4. Är ni beredda att hjälpa nya medlemmar från jordbrukssektorn 
att ta fram ett förslag till ett kontrollprogram som syftar till att 
beskriva effekter jordbrukets verksamhet på recipienter? 

5. Länsstyrelsens förslag utgör en "indikativ” kostnad som avser 
beskriva en tänkt skälig nivå. Den faktiska kostnaden behöver 
bestämmas för inom ramen och av respektive 
vattendragskontroll.   

6. Er bedömning om länsstyrelsens analys avseende lantbrukets 
miljöpåverkan på vattendragskontroll.  

7. Er bedömning av länsstyrelsens förslag gällande behovet av att 
låta lantbruket ta en större del av kostnaden för den samordnade 
recipientkontrollen än vad som idag är fallet.  

8. Er bedömning om möjligheten och lämpligheten att 
Länsstyrelsen Skåne tillsammans med länets kommuner går före 
eventuella nationell vägledning och krav.  

9. Ser ni brister i förslaget vill vi gärna få in era synpunkter kring 
hur en lantbruksverksamhets ansvar för att följa upp den egna 
verksamhetens påverkan på vatten på annat sätt ska uppfyllas. 
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Bilaga 3. Naturguidningar i Skåne. 
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Bilaga 4. Hemsidan 


