
Välkomna! 
Styrelsemöte  

Kävlingeåns vattenråd 

2016-04-21 



§ 6. Recipientkontroll 

Smutsvattensvamp i Kävlingeån 

 

- Tecken på organisk förorening i ån, vanligt  i 
mitten av 1900-talet 

- Miljöförvaltningarna i Eslöv och Lund har 
informerats 

- Bevakning om fenomenet återkommer i år 



§ 8. Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
etapp I 

• Kvarstående arbete 
Bilaga 2 

 

• Prognos för etapp I 
Bilaga 3 

 

etapp I 



Prognos för slutförande av etapp I 



§ 9. Vattenvårdsprogram Kävlingeån 
etapp II 

• Aktuella åtgärder 
Bilaga 2 

 

 

• Vandringshinder i Kävlingeån 
 



Vandringshinder i Kävlingeån 

• Som mest 8 aktiva möllor i Kävlingeån + Silverforsen 



Vandringshinder i Kävlingeån 

• Tillståndsansökan enligt Miljöbalken: 
– Kvarnvik 
– Bösmöllan 
– Lilla Harrie valskvarn 

• Länsstyrelsen kontakt med vattenrådet 
angående övriga dämmen 

• Möjlighet söka finansiering för utredning av 
möjligheter till utrivning 
– Steg 1: Sammanställa info gällande förorenade 

områden  
– Steg 2: Visionsplan 

 



Ersättning för ekosystemtjänster 

Bakgrund:  
- Landsbygdsprogrammet största källan till medfinansiering 
- I nya Landsbygdsprogrammet inte möjligt betala ut 

markersättning från vattenrådet 
- Markersättning förutsättning för att kunna anlägga t ex 

våtmarker 
- Skrivelse från vattenråden inskickad till Jordbruksverket 
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 Så hur löser vi detta problem??? 
 
  

 



Ersättning för ekosystemtjänster 

- Istället för att betala ut markersättning skulle vattenrådet 
kunna köpa ekosystemtjänster från markägarna 
 

- Finns idag inte någon marknad för ekosystemtjänster som 
produceras i våtmarker 
 

- Inte konstigare än att markägarna skulle sälja kött från djur 
som betar runt en våtmark 
 

- Ingen som provat detta tidigare 
 

- Skulle göra markägarna till producenter istället för att passivt 
ta emot ett bidrag 

 
  

 



§ 10. Reparation & underhåll 

• Assmåsa 

Kontroll av dräneringens funktion  har gjorts 

av Ekologgruppen och Bodeborn gräv 
 

• Övrigt 

Examensarbete: 

Underhåll i anlagda våtmarker 

Alexander Lindskog 



Våtmarkerna 



• Erosion 

• In- och utlopp 

• Vegetation 

– Strandvegetation 

– Trådformiga alger 

– Vattenpest 



Erosion 



Erosion 



In- och utlopp 



In- och utlopp 



Blomning av fintrådiga 
alger 



Vattenpest 

 



Vegetation 

• 43 våtmarker 

 

• Förebyggande 
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Vegetation 
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Vegetation 

• 43 våtmarker 

 

• Förebyggande 

 

• Stängsling? 

 
 

 



§ 10. Övriga frågor 
• Sammanträdestider 2016 
  
 Styrelsen: 
 22/9  09.00  Kävlinge 
 1/12  09.00  Lomma 
 
 Stämma och konstituerande styrelsesammanträde 
 26/5  09.00  Eslöv 
 
 Beredningsgrupp: 
 24/8  08.30  Tomelilla 
 9/11  08.30  Eslöv 
 



§ 10. Övriga frågor 

• KävlingeÅdag 
– 14 maj 

– Samarbete med fiskevårdsområdet 

– Planeringsgrupp: Anna, Jonas, Anders E. Patrik L. 

 

• Projekt VillageWaters 
 

• Publicering av protokoll 
 



Tack för idag! 

 


