
Vattenvårdsplan Kävlingeån 
etapp II 2018

Våtmark vid Bjärred i Lomma kommun (Löddesnäs, Holländarehusen, 767)



Justeringar av tidigare projekt: Björka översilningsanläggning och Sularpsbäcken (omprövning)



Finansieringsläget

2018 2019 2020 2021

LBU (3 objekt) ?

LOVA 1 projektering (okt 2018)

LOVA 2 ?

LONA ansökan 10/3 och 1/10 ?

Medfinansiering vattenvårdsprogram Kävlingeån

Grönare städer (Boverket 30/4 och 14/9)*
SÅP (HaV)?

Nya LOVA?

*SFS 2017:1337 (21 dec 2017)
1 § Boverket får ge statligt stöd i form av bidrag till kommuner enligt denna förordning för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer.
2 § Med stadsgrönska avses i denna förordning
1…., och
2. stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor i urbana miljöer.



Intresseanmälan/inledande utredning

Projektering/entreprenad pågår

Klart 

Aktuella åtgärdsprojekt Kävlingeåns Vattenvårdsprogram

796 tvåstegsdike

767 våtmark
776 rekreation

781 våtmark

Vattendrags-
restaurering

789 rekreation

794 vandringshinder m.m.

795 bevattningsdamm

(776 mindre våtmarker)

793 vandringshinder

777 våtmark, 
rekreation,
avfasning

786 våtmark

796 tvåstegs-
dike

(762 bevattningsdamm)

750 damm

790 tvåstegsdike

792 utökad översilning.



Nr 789 Gångbro över Kävlingeån vid Vadmöllan, 
Fladevadsmöllan 1:6 (Eslövs kommun) , Örtofta 21:1 (Lunds kommun)

• Medeltida läge för vad, tidvis bro
• Nuvarande brofästen från sekelskiftet
• Intresseanmälan från bybor i Vadmöllan. Skötsel ev. 

vägföreningen
• Fältbesökt, finansiering via LBU prövas
• Finns som förslag i rekreationsplan för Kävlingeån



Nr 793, Högseröd 13:11, 17:11, Eslövs kommun

Ca 100 m långt omlöp

• Åtgärdande av partiellt 
vandringshinder (laxtrappa)

• Markägare positiva
• Skiss framtagen
• FältbesöktBråån



Nr 794, Övedskloster 2:23 (Sjöbo kommun)

Utloppet från dammen, fallhöjd knappt 4 m.

Ny bäck, ca 3 m bred
Lutning ca 0,5 - 0,7 %
Djup ca 1-1,5 m 

Ny trumma under vägen
Ca 2,5 m bred 2 m hög

• Utrett inom ramen för 
fiskevårdsmedel (Länst.)

• Ca 0,8-1 Mkr , entreprenad
• Finansiering oklar



Nr 786 Östraby 12:1 (Hörby kommun)

• Damm ca 1 ha
• Tillrinningsområde ca 85 ha
• Markägare positiv
• Oklar finansiering



Veberödsbäcken – åtgärdsarbete i samarbetet med VA-Syd?

• Ca 1,7 km
• Åtgärder i bäck?
• Åtgärder i 

närområdet?
• Helhetsgrepp –

Veberödsbäcken?



Nr 777 Sandby 67:2(Lunds kommun)

• Finansieras med Miljöinvesteringsstöd
• Dialog med VA-syd och Lunds kommun
• Möte med dikningsföretag inom kort
• Fältbesökt av Länsstyrelsen
• Markägare  Lunds kommun, arrendator informerad
• Skötsel diskuteras med Lunds kommun

Vattenyta ca 5 ha
Varierande vattennivå
Två dämningsnivåer



Förslag - nytt fokusområde



• Ca 2100 ha (ca 80 % åker) stort 
avrinningsområde

• Inga vattenvårdsprojekt genomförda
• Mynnar i Tolånga by
• Del av Vombsjöns tillrinningsområde
• Medelvattenföring 200 liter per sekund

Nytt faunavårdsprojekt – omlöp vid sågverk

Den bortglömda bäcken?
Orsak: 
-bäcken saknar namn
-avrinningsområdet är lite bredare och lite 
mindre smalt (vattendraget < 15 km långt = 
ingen vattenförekomst) 

-ligger i östra Skåne

Med ett herresäte i skymundan: Vanstadtorp
som drivs av Vanstatorp Jordbruks AB, 
Tyko Arensparr

Bäcken ges namn efter herrgården:

Vanstadtorpbäcken



Aktuell arbetsplanering
1) Fortsatt utredning och projektering av objekt enligt lista ”Aktuell åtgärder 2018” 
(bilaga 2B – levande…)

2) Fortsatt arbete med Vassen:

- Projektering av vandringsväg för fisk och modifierat utlopp

- Fördjupad utredning av hur Vassen påverkar fosforhalterna i 
Torpsbäcken nedströms

- Förutsättningar för alternativa åtgärder (dvs ej borttagning av 
sediment) – t ex fiskreduktion, växtetablering, kemisk bindning 
av fosfor…

- Utredning av gränsvärden för sediment som återförs till 
åkermark

3) Start fokusområde Vanstadtorpbäcken

- Intressesondering (inklusive finansiering och samarbete med Sydvatten)

- Mötesförberedelser

- Åtgärdsförslag

4) Fortsatt arbete med ansökan om externa stöd (LONA, Boverket…)


