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§ 1 Mötets öppnande och upprop 
 
Endast två av kommitténs fyra ledamöter var närvarande varför mötet 
inte är beslutsmässigt. Jan Axel Roslund utsågs att leda förhandlingarna 
och Olle Nordell förde anteckningar. 
 
§ 2 Bäckar och åar i jordbruksbygd – rapport och planläggning av 
det fortsatta arbetet med skriften 
 
Johan Krook redogjorde för arbetet med att färdigställa skriften om 
bäckar och åar i jordbruksbygd. Det skriftliga materialet och illustratio-
ner skall inom de närmaste veckorna lämnas över till Rainer Weich 
som skall göra layoutarbetet. När en ”grovlayout” föreligger skall 
övriga vattendragsorganisationer och andra berörda informeras om 
arbetet.  
 
§ 3 Rapport från LIP-arbetet i Eslöv och Landskrona 
 
Anna Hagerberg som anställts som projektledare i Eslöv redogjorde för 
arbetet med att slutföra LIP-projektet i Eslöv (lokala investeringspro-
grammet för ett ekologiskt hållbart samhälle) som rör anläggande av 
dammar och våtmarker. För närvarande pågår projektering av tre dam-
mar. Både Landskrona och Eslövs kommuner har begärt förlängning av 
projekttiden med ett halvt respektive ett år. Olle Nordell rapporterade 
att i Landskrona har dammar anlagts på sju platser och att fyra dammar 
projekteras. Vidare redogjordes för att många projekt har fått läggas 
ned på grund av tekniska svårigheter eller för höga schaktkostnader. 
Totalt har ett 70-tal objekt utretts i Eslöv och Landskrona.  
 
I Landskrona har även åtgärder av naturvårdskaraktär genomförts. De 
har bestått i betesbefrämjande åtgärder (röjning, stängsling), landskaps-
vård (röjning, hamling), biotopvårdande åtgärder (för lökgroda och va-
darfåglar) samt arbeten inför bildande av kommunalt naturreservat.  
 
Effekterna av LIP-projekten skall följas upp. Detta sker genom inven-
tering av fåglar, växter, bottenfauna och beräkning av närsaltreduktion i 
anlagda dammar. Vidare genomförs viss folkbildning som består av ex-
kursioner, informationsblad till kringboende och föreläsningar.   
 
Inom Landskrona kommuns LIP-program finns även ett projekt som 
hanterar dagvattenutsläppen till Saxån och Braån. Ett tiotal dammar 
kommer att anläggas i Asmundtorp, Häljarp och norr om Dösjebro 
(dagvatten från Annelöv).  
 
 



  3(5) 

/Sax protokoll 20021115  
 

§ 4 Utvärdering av LIP-projektet – hur går vi vidare.  
 
Delar av Landskronas LIP-program skall utvärderas av externa sakkun-
niga och projektet för  Saxån och Braån utvärderas av FD Lars-Erik 
Williams. Utvärderingen skall diskutera projektet utifrån samhällets 
olika metoder att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Projektets för-
tjänster och svårigheter skall användas för att föreslå förbättringar i be-
fintliga metoder och visa nya möjligheter att genomföra projektets mål-
sättningar.  
 
Bland möjliga förändringar i lagar och förordningar kan följande vara 
aktuellt att föra fram:  
1. Obligatoriska skyddszoner längs vattendrag i hårt belastade jord-

bruksbygder. 
2. Översvämningsmarker får ej vara nyplöjda eller vegetationslösa. 
3. Viss andel av åkermark avsätts till våtmarker eller andra vatten-

vårdande åtgärder. 
4. Vid omläggning av eller ny täckdikning skall dräneringsvattnet le-

das via en damm, kvävemur översilas eller annat lämpligt innan 
vattnet leds ut i vattendragen. 

5. EU-stödens utformning bör ses över så att vattenvårdande åtgärder 
styrs till de områden där de gör störst nytta.  

6. Tvingande miljökvalitetsnormer bör utarbetas. 
7. Nationella och regionala våtmarksplaner bör utvecklas. 
8. Vid rensningar av vattendrag bör besiktningsman utses som kon-

trollerar att åtgärden utförs på ett korrekt sätt.  
9. Dagvatten får ej släppas ut direkt i vattendragen. 
10. Förenklade möjligheter att ompröva äldre dikningsföretag och vat-

tendomar. Olika myndigheter bör kunna väcka fråga om att dik-
ningsföretag skall omprövas.  

 
I samband med implementeringen av vattendirektivet i svensk lagstift-
ning och vattendragsadministration finns anledning att framföra ovan-
stående förslag till lämpliga instanser, t ex miljöbalkskommittén, och 
kommunicera dem med andra vattendragsorganisationer och övriga be-
rörda.  
 
Mötet uppdrog åt arbetsgruppen att fortsätta arbetet.  
 
§ 5 Naturreservat längs Saxån vid Kvärlöv 
 
Olle Nordell redogjorde för det av kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige antagna förslaget till ett kommunalt naturreservat och skötsel-
plan för ett område mellan Västkustbanan och Saxån söder om Saxtorps 
kyrkby. Inrättande av ett naturreservat är en kompensationsåtgärd till  
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följd av Banverkets intrång i riksintresset för naturvård och strand-
skyddet för Saxån. Ca två tredjedelar av området skall utgöras av 
ekologisk odling och en tredjedel skall vara permanent gräsmark med 
inslag av naturmarker som våtmarker, dammar, busk- och trädområden 
samt ängsmarker. Skötselbidraget som tillkommer genom 
kapitaltillskott från Banverket är beräknat till ca 40 000 kr per år. Re-
servatet kan vinna laga kraft i december.  
 
§ 6 Verksamhetsplanering för 2003 och framåt 
 
Olle Nordell redogjorde kort för den av Länsstyrelsen nedlagda prov-
tagningsstationen i Örstorpsbäcken som ingått i ett nationellt provtag-
ningsprogram för mindre jordbruksåar.  
 
Mötet menade att förutsättningarna för att driva stationen vidare i 
kommitténs regi skall utredas. I övrigt får arbetsgruppen utreda vilka 
verksamheter (se nedan) som skall ingå i kommitténs verksamhet för 
2003 och framöver vilket beslutas på årsmötet den 13 februari 2003.  
 
Förslag på verksamheter i kommitténs regi: 
 Provtagningsprogram för bekämpningsmedel i småvatten. 
 Utökat provtagningsprogram för bekämpningsmedel. 
 Utvärdering och översyn av vattenkontrollen. Utredning om ytterli-

gare statistiska analyser av insamlad data är relevant. 
 Fler naturvårdsprojekt, t ex stängsling av rekryterande av betesdjur. 
 Översiktlig beskrivning av viktiga naturområden. 
 Elektroniskt nyhetsbrev till intresserade. 
 Stadgeändring där relevanta miljömål och ramdirektivet för vatten 

beaktas. 
 Vandringsutställning om Saxån-Braån. 
 Utökad information till allmänhet och skolor. Möjligheten att in-

formera och inspirera lärare bör särskilt beaktas genom exkursioner 
och studiedagar. 

 Vattenramsdirektivets konsekvenser för kommitténs verksamhet.  
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§ 7 Mötesdagar för 2002 och 2003 
 
Följande mötesdagar för 2002 och 2003 fastställdes:  

 
2002  
Arbetsgruppen 12 december 
2003  
Årsmöte  13 februari 
Arbetsgruppen 3 mars 
Vårmöte i Landskrona 15 maj 
Arbetsgruppen 3 juni 
Arbetsgruppen 2 september 
Kommittén 14 oktober 
Arbetsgruppen 12 november 
Arbetsgruppen  11 december 

 
 
 

§ 8 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns. Mötet avslutades.  
 
 


