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Möte med Saxån-Braån vattenvårdskommitté onsdagen den 29 september
2010
Plats: Stadshuset i Landskrona rum 520, kl 10.00.
Närvarande:
Beslutande: Peder Weibull, miljönämnden, Landskrona
Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Kent Remes, miljönämnden, Kävlinge
Rolf Svensson, kommunstyrelsen, Svalöv
Övriga:

Ordförande

Olle Nordell, miljöförvaltningen, Landskrona
Åsa Andersson, Svalövs kommun (BT kemi efterbehandingen)
Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Eslöv
Patrik Lund, miljö & teknik, Kävlinge
Peter Melinder, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslöv
Ann Nilsson, Ekologgruppen
Lars Collvin, Länsstyrelsen

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

________________________________________
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§ 1 Upprop och fastställande av dagordning
Upprop genomfördes och mötet konstaterades vara beslutsmässigt.
Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes.
§ 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: Kent Remes valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
§ 4 Information
Rolf Henriksson som varit ledamot av Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté har avlidit. Peder Weibull höll en kort
parentation. Rolf var pensionerad professor från Lantbruksuniversitetet
och ledamot i miljönämnden och Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
och Rååns vattendragsförbund 2002 – 2006. han var mycket engagerad
i vattenvårdsfrågor.
Olle Nordell presenterade kort två rapporter av intresse för kommitténs
verksamhet.
1. Bekämpningsmedel i Skånska brunnar. En sammanställning av
undersökta enskilda vattentäkter. Examensarbete vid Lunds Universitet.
2. Mot samma mål? Implementeringen av EU:s ram-direktiv för vatten
i Skandinavien. Juridiska institutionens skriftserie Göteborgs
universitet. Skrifterna görs tillgängliga via kommitténs hemsida.
Vidare informerades det om ett fiskodlings/sportfiskeprojekt vid Saxån
Norra Skrävlinge. Sportfiskedammar och fiskodling planeras i området.
Anläggningen planeras att ligga på tidigare betsmarker och på låglänt
mark med risk för översvämningar. Beslut är ej fattat.

§ 5 Rapport från det avslutade LONA/NIP-projektet: ”Natur- och
rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån
Olle Nordell redogjorde för LONA/NIP projektet ”Natur- och
rekreationsåtgärder längs Saxån och Braån” som avslutades under
sommaren. Projektet har pågått i fyra år och haft sex fokusområden.
1. Stängsla och röja (för att möjliggöra bete).
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2. Inventera floran i områden där skötselinsatser genomförs
3. Redskapsanskaffning (för skötsel av svårskötta områden)
4. Slåtter (med olika metoder)
5. Stigar (för rekreation)
6. Informationsmaterial (broschyrer och informationstavlor till
allmänheten)
Projektet resultat finns på kommitténs hemsida http://www.saxanbraan.se/NIP/default.htm . Se även bifogad presentation sid 1 till 9.
§ 6 Skrivelse från Skåne Nordväst
Skåne Nordväst har presenterat en rapport daterad 2009-11-11.
Rapportens innehåll har diskuterats med företrädare för de olika
vattenorganisationerna som har verksamhet i Nordvästra Skåne på ett
möte i Svalöv den 23 april 2010. Mötet enades om att rapportens
innehåll skulle diskuteras inom respektive vattenorganisation och ett
nytt möte hålls i Svalöv den 13 oktober 2010.
I skrivelsen har bl a framförts:
Klimatdebatten och effekterna av klimatförändringarna i form av ökade
nederbördsmängder och därmed översvämningar har hittills inte diskuterats i
samband med vattenvårdsarbetet.
Genomgången av de olika vattenorganisationernas verksamhet och ekonomi är
värdefull och intressant. Det kan konstateras att de organisationer som administreras
av kommuner har betydligt lägre kostnader för administration och mer medel går till
åtgärder och undersökningar. Fördelningen mellan vattenvårdande åtgärder och
vattenkontroll varierar.
Skåne Nordväst ställer sig undrande till om det är en riktig utveckling att ytterligare
organisationer (som vattenråd) bildas.
Det kan noteras att det inte finns någon gemensam standard för vilka prover som tas
i de olika vattendragen eller i kustvattenskontrollerna
Slutligen kan noteras att kommunernas senaste utmaning – klimatpåverkan och
åtgärder för att begränsa effekterna av klimatpåverkan - inte behandlas överhuvudtaget i de aktuella organisationerna.
Vi föreslår att kommunerna Skåne Nordväst ska verka för att förbättra samordningen
mellan de olika vattenvårdsorganisationerna i Skåne Nordväst”
… ”När det gäller organiseringen av arbetet i vattendragen som berör Skåne
Nordväst föreslår vi att det bildas en ny övergripande vattenorganisation för
kommunerna i Skåne Nordväst i vilken alla Skåne Nordväst kommunerna bör ingå”
Skåne Nordväst föreslår att uppgifterna för den nya organisationen ska vara:
•
”Utarbeta gemensam vision, mål och åtgärdsplan för vattenvårdsarbetet i Skåne
Nordväst med utgångspunkt från vattendirektiv och klimatpåverkan.
•
Standardisera provtagningsmetoderna för kontrollprogrammen i de olika
vattenområdena som berör Skåne Nordväst.
•
Samordna alternativt ha gemensam upphandling av kontrollprogrammen i de
olika vattendragen inom Skåne Nordväst, dock ej Stensåns vattenvårdsförbund.
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•
Ha dialog med såväl kustvattenförbundet/förbunden, samt närliggande
vattenförbund och vattenoråden inom Skåne Nordväst.
•
Vi föreslår även att nuvarande vattenvårdsförbund ombildas till vattenråd för
varje ås avrinningsområde.”

Olle Nordell har utarbetat ett diskussionsunderlag för kommitténs svar
på det som Skåne Nordväst har framfört.
Förslaget diskuterades. Se bilaga. Lars Collvin har utrett de olika
vattenorganisationernas kostnader.
Beslut: Diskussionsunderlaget omarbetas till en skrivelse som
svar på Skåne Nordvästs framställan. Förslaget distribueras till
närvarande ledamöter innan mötet med Skåne Nordväst
genomförs. Peder Weibull och Olle Nordell representerar
kommittén på mötet. Lars Collvins sammanställning bifogas.
§ 7 Lägesrapport från verksamhetsplanen
Olle Nordell informerade om hur arbetet med verksamhetsplanens
genomförande framskridigt. Det konstaterades att vattenkontrollen
genomförts planenligt. Ovanligt låga syrgasvärden har uppmätts.
Provtagning av bekämpningsmedel med så kallade passiva provtagare
har ej genomförts i Saxån-Braån. Försök på andra håll bör utvärderas
innan mätningar genomförs i Saxån-Braån t ex uppströms nedströms
växthus eller grönsaksodlingar. BT-kemi saneringen väntar på beslut
om finansiering (180 milj kr) från Naturvårdsverket. Informationsturer
för skolklasser har genomförts i Häljarp, Dösjebro, Svalöv och
Marieholm (se bifogad presentation sid 9 – 12.
§ 8 Övriga frågor
Lars Collvin informerade om förändringar i vattendelegationens
sammansättning

§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Bilagor.
PowerPoint presentation
Skrivelse från Skåne Nordväst.
Diskussionsunderlag.
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