


Kävlingeåns avrinningsområde

 1200 km2

 10-15 m3/s

 Jordbruk 70 %

 Skog 15 %

 Tätort 3 %

 Nio kommuner







Miljöproblem

• Övergödning

• Fysisk påverkan

• Miljögifter 



Från vått till torrt i landskapet



Statusklassning – ekologisk status



Samarbete över kommungränser



Organisation – Kävlingeåns ARO

 Kävlingeåns vattenvårdsförbund 1958 - 2012

 Recipientkontroll

 Kävlingeåprojektet 1995 - 2011

 Åtgärdsarbete

 Kävlingeåns vattenråd 2010

 Vattenförvaltning

 Åtgärdsarbete

 Recipientkontroll 



Medlemmar i Kävlingeåns vattenråd

 Kommuner

Markägare

 Industrin

 VA-organisationer

Dikningsföretag

 Intresseorganisationer

 Privatpersoner





Ur KVR - stadgarna

§ 1. ÄNDAMÅL

• skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna,
• utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som 

berörs av vattenfrågor,
• verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas 

kvalitet,
• övervaka vården och utnyttjandet av Kävlingeån med 

hänsyn till kommunernas, industrins, jord- och 
skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga 
friluftslivets intressen,

• initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser 
för ån och vid behov administrera sådan verksamhet 
samt

• vara kontakt- och rådgivande organ angående 
kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön



Vattenvårdsprogram Kävlingeån
etap II, 2016-2018

• Dammar och våtmarker (min 20 ha)
• Reglerad dränering (minst ett pilotprojekt)
• Behovsanpassade skyddszoner (minst ett pilotprojekt)
• Reningsfilter (minst ett fosforfilter)
• Åtgärder vid källan – information med ”Greppa näringen”
• Skyddszoner (minst 1 km)
• Faunavårdande åtgärder i vattendrag (min 800 m)
• Avfasning av dikeskanter, tvåstegsdike (minst 600 m)
• Åtgärder för flödesreglering och minskade 

översvämningsproblem
• Rekreationsåtgärder i anslutning till vattenmiljöer
• Lokal samverkan – vattendialog (minst ett del-ARO)



Genomförda åtgärder totalt

 Drygt 170 st
dammar/ våtmarker 
ca 450 ha

 Ca 10 km 
återmeandring av 
vattendrag

 Rekreationsstråk

 Vattendialog 
”Torpsbäcken”

 Uppföljning och 
information





Återskapande av översilningsområde vid 
Björka



Återskapande av översilningsområde vid 
Björka



Återskapande av översilningsområde 
vid Björka



Vattendialog Torpsbäcken

Dialogmöten med markägare

Föreläsningar och diskussioner

Länsstyrelsen

Kommun

Hushållningssällskapet

SLU

VA-organisationer

m.m.



Vattendialog Torpsbäcken

Åtgärder i jordbrukslandskapet

Provtagning näringsämnen och bekämpningsmedel

Fosfordammar

Strukturkalkning

m.m.



Vattendialog Torpsbäcken

Effekter

Markägare som är positiva till åtgärder på sin 
mark

En ökad medvetenhet kring miljöfrågor i 
lantbruket

En ökad förståelse för lantbrukets utmaningar hos 
tjänstemän på kommun och i vattenrådet



Vattenatlas
Vattenstrategiskt planeringsunderlag
www.kartor.lund.se/vspu

http://www.kartor.lund.se/vspu


Slutnota ca 130 miljoner kronor
Vad har kostat och vem har betalat?

63%
7%

22%

8%

Kostnader etapp I-IV

Entreprenadarbeten

Markersättningar

Planering/projektering

Övrigt

49%

4%

10%

34%

3%

Finansiering etapp I-IV

Kommunerna

EU-Life

LIP

Investeringsstöd

Övrigt

• Drygt hälften till 
entreprenadarbeten

• Drygt 20% till planering och 
projektering

• Knappt 10% till markägarna

• Knappt hälften betalade 
kommunerna 

• Ca 65 miljoner kronor från 
staten och EU

KOSTNADER

FINANSIERING



Framgångsfaktorer

 Kommunernas engagemang

 Stabilt och långsiktigt

 Fast organisation

 Finansiering

 Intresserade markägare

 frivillighet

 Engagerad konsult

 Länsstyrelsen

 Intresseorganisationer



Nationella vattenmiljöpriset 

Sjöstjärnan 2015
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