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Anteckningar från möte med Saxån-Braåns vattenvårdskommittés 
arbetsgrupp måndagen den 7 april 2014 
 
 
Tid:  7 april 2014, kl 09:00 
Plats: Rum 604, Stadshuset Landskrona 
 
Närvarande 
    Olle Nordell, Landskrona  
    Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen  
    Patrik Lund, Kävlinge 
    Jacob Levallius, Svalöv 
 
§ 1 Information 
 

 ON har 50 000 kr för vattenrådets verksamhet.  
 Vattenrådets dag den 26 maj 2014. 
 Riksmöte för vattenorganisationer i Lund 22-23 september. 
 Jacob Levallius slutar i maj. 
 Birgitta Bengtsson överlämnade sammanfattningen av 2013 års 

vattenkontroll. Sammanfattningen är på 12 sidor. Bilagorna får laddas ner 
från hemsidan. 

 
§2 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan  
 
Verksamhetsberättelse 
Under 2013 har bl a följande verksamheter genomförts: Bildande av vattenråd, 
rapporteringen från vattenkontrollen har ändrats så att det endast trycks upp en 
sammanfattning, övrig dokumentation finns i bilagor som kan hämtas från 
hemsidan. Exkursioner med skolelever liksom tidigare år. Information om de nya 
vattendragen tas med i verksamhetsberättelsen.  
 
Verksamhetsplan 
 

 Vattenkontrollen innehåll utreds. Elfiskeundersökningar och andra 
specialundersökningar kan göras med några års mellanrum.  
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 Kommitténs budget har varit på 420 000 kr i över 20 år. Möjligheterna att 
öka den bör undersökas nu när verksamheten utökas med 
vattenrådsbildningen.  

 ON sökt pengar från Regions Skånes miljövårdsfond för uppdatering och 
nytryck av Åmansboken. Kanske kan vara ide´ att skicka ut någon form av 
enkät till olika brukare för att få in synpunkter på vad som behöver 
uppdateras/utvecklas. Det kan kanske tydliggöras till vilka avnämare de 
olika kapitlen i huvudsak vänder sig. Bioresurscentrum kan kanske lägga 
en länk till Åmansboken på nätet. 

 
Vattenrådets verksamhet diskuterades följande framkom 
 

 Information om de nya vattendragen tas fram (Välåran, Sandåkerbäcken, 
Säbybäcken och Wallabäcken). 

 Vattenråden bör få remisser på detaljplaner ÖP och liknande.  
 Utredas om havsplanering kan vara av intresse för ett vattenråd. 
 Öresunds vattenvårdsförbund bör bjudas in till medlemsmöten.  
 En del av vattenrådspengarna kan användaas till exkursioner och 

föreläsningar. Exkursioner i avrinningsområdet - lär känna din å 
Studiefrämjandet kan vara med och organisera. De förslår exkursioner 
vardagskvällar i augusti - början av september. Riktad inbjudan till byalag, 
LRF och andra organisationer. Annonsering är bedrövligt dyrt. På landet 
är det enkelt att cykla runt i byarna och dela ut i lådorna (studiefrämjandet 
kan göra det). Inhyrda exkursionsledare som informerar om vattendragets 
naturförhållanden och problem och lite hands on. Försöka få med i 
höstprogram för diverse föreningar. Kanske har lantbrukare något de vill 
visa upp eller problem att diskutera (kan kanske vara ett ämne på lång 
sikt). Demonstration av olika fiskemetoder. Demonstration av elfiske. 
Fladdermöss och nattflyn längs vattendragen. Exkursionsledare Ulrik Alm 
(fåglar) och Emil Åsegård (växter), Urban Emanuelsson, Sven Erik 
Thosteman (historia), Thomas Arnström, Lyhagen, Stig Pettersson 
(Svalöv), Johan Hammar. För att bredda intresset för exkursioner och 
föredrag är det bra om arrangemangen kan t ex utökas med lokalhistoria, t 
ex kruttillverkningen och tobaksodlingen i Dösjebro. Gofika i Trollenäs. 
Fototävling – bästa bilden på Saxån-Braån. Saxån-Braåns historiska 
utveckling borde kunna illustreras med teckningar som visar landskapets 
förändring.  

 Enkel historieskrivning över kommitténs verksamhet bör göras som 
dokumentation och inspiration. En del har blivit gjort genom åren. 

 Hemsidan behöver uppdateras och uppdatering ske med ett bättre verktyg 
som kan nås från flera datorer.  

 En mejllista bör skapas för medlemmar och intresserade. Utskick av 
nyhetsbrev.  

 Möjligheterna för vattenrådet att söka projektmedel LONA, LOVA 
diskuterades. T ex kalkdiken, kvävemur.  
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§ 3 Möten med Saxån-Braåns vattenvårdskommitté  
 
Årsmöte: Måndag 28 april kl 10:00. Kallelse till vattenråd den 28 april. Detaljerad 
kallelse efter den 19 maj.  
Arbetsgruppsmöte: Måndagen den 19 maj kl 09:00. 
 
§4 Vattenrådsmöte  
 
Styrelsemöte den 4 juni kl 10:00.  
Medlemsmöte den 4 juni kl 13:00 (lunch kl 12:00) 
 
§ 5. Mötet avslutades  
 
 
 
 
Olle Nordell 
ekolog 


