
Kävlingeåns vattenråd
Styrelsemöte 27 september 2018



Vattenkontroll
Mycket låga flöden i augusti-september

Minflöde Högsmölla 1975-2018: 
0,76 m3/s 9-10 augusti 2018

Kävlingeån2018.xls


Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
etapp II 2018

Fosfordamm vid Ry i Eslövs kommun (750)



796 tvåstegsdike

767 våtmark 776 rekreation

781 våtmark

799 Vattendrags-
restaurering

789 rekreation

794 vandringshinder m.m.

795 bevattningsdamm

793 vandringshinder

777 våtmark, 
rekreation,
avfasning

786 våtmark
785 våtmark?

750 damm

790 tvåstegsdike

Fokusområde
”Vanstadsbäcken”

792 utökad översilning.

797 damm

804 tvåstegsdike

806 våtmark

807 vandringshinder

Intresseanmälan/inledande utredning

Projektering pågår

Klart 

Aktuella åtgärdsprojekt Kävlingeåns vattenvårdsprogram
2017-2018…

808 bevattningsdamm





804 Tvåstegsdike nedströms Dösjebro

• 12 000 m3 (1:3) respektive ca 21 500 m3 (1:6).
• Möjligt att finansiera via miljöinvesteringsstöd



Intresse bro ( nr 789)

Högt 
rekreationstryck

Bro vid Vadmöllan, 
rekreation för Eslöv, 
Kävlinge och Lund

806 Våtmark och bevattningsdamm, Örtofta 21:1, 
Söder om Väggarp, Eslövs kommun, 



777 
Den multi-funktionella 
våtmarken

- Dagvattenrening
- Bevattning
- Grundvattenbildning
- Flödesdämpning
- Biologisk mångfald
- Rekreation



Vattenvårdsprogrammet - nuläge

Samarbetsavtal för Vattenvårdsprogrammet

Kommunal 
medfinansiering

Statlig finansiering (LOVA, LONA)

Landsbygdsprogrammet 
(EU)

Inom ramen för Handlingsplanen med anpassning till 
finansieringsmöjligheter , vattenförvaltning, m.m.

2018 2019 2020 2021 ?

Vattenvårdsåt-
gärder

Organisation

Finansiering



LONA 2018-2021
• Genomförande av vattenvårdande åtgärder (dammar, våtmarker, tvåstegsdiken 

m.m) 8,9 Mkr (ca 75 %)
• Lokala flödesdämpande åtgärder 300 tkr
• Vattendialog i ett mindre avrinningsområde 200 tkr
• Utredning flödesdämpande åtgärder i befintliga anläggningar 200 tkr
• Ombyggnad av dämme i Vassen, inkl. ansökan om tillstånd till MD 2,3 Mkr

6 Mkr, 50%, är beviljat som statligt LONA-stöd



Bevattningsdammar

• Möjligt att delfinansiera med LONA

• Riktlinjer beslutade 2013-02-28 (KVVP AU)

Riktlinjer
• Ingen markerersättning utgår vid anläggning av bevattningsdammar 
• Vattenrådet står för hjälp med projektering, samråd, ansökningar om stöd och eventuella tillstånd, upphandling 

av entreprenör och efterkontroll
• Brunnar och pumpanordningar som är nödvändiga för bevattningsändamålet bekostas av markägaren
• Schakt till större djup än 1,5 m bekostas i normalfallet av markägaren, avvägningar mellan olika intressen (t.ex. 

flödesutjämning och näringsretention görs dock)

Bevattningsdamm norr om Harlösa



Boverket – grönare städer
Helhetsperspektiv - Veberöd 

Bidrag enligt denna förordning ska främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i 
syfte att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Ett bidrag som uppfyller kravet i första stycket får också främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv 
stadsgrönska, förbättra städernas robusthet och resiliens genom stadsgrönska (t.ex. våtmarker) och förbättra 
städernas motståndskraft mot höga temperaturer eller översvämning.

Kävlinge  – Grön-/blåstruktur

600 ha 
tillrinning



Nr 790, Stora Harrie 25:12 m.fl. (Kävlinge kommun)

• Tvåstegsdike (ca 700 m) i 
St. Harrie mosse

• Ca 80 ha tillrinningsområde
• Dikningsföretag
• Finansiering oklar




