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Kort beskrivning av organisationens verksamhet och inriktning 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån har till uppgift att samordna vattenrådets vattenvårdsarbete. 
Besluten och ansvar för arbetsinriktning och ekonomi för Vattenvårdsprogram Kävlingeån innehas 
av vattenrådets styrelse. Styrelsens möten förbereds av beredningsgruppen för Kävlingeåns 
vattenråd. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder normalt fyra gånger per år. I 
partnerskapet ingår följande: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Sjöbo kommun samt 
dricksvattenproducenten Sydvatten AB. I vattenrådet finns sedan fler medlemmar. 
 
Kostnaden för Kävlingeåns vattenråd uppgick 2022 till 72 500 kronor. 
 

Valda representanter 
Camilla Källström är ledamot i vattenrådet med Lars-Olof Andersson som ersättare. 
Stämmoombud är Johan Svahnberg och ersättare enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
representationsordning.   
 

Aktuella frågor 
Höörs kommun har från och med 2022 ingått ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2027. Inom 
vattenrådet arbetar man för närvarande med att genomföra en vattenvårdsåtgärd i form av ett 
omlöp vid Rolsberga kvarn. Målsättningar i samarbetet är: 

• Uppnå god ekologisk status enligt Vattendirektivet i vattendragen inom 
avrinningsområdet och i Lommabukten 

• Minska risken för översvämningar inom avrinningsområdet 
• Minska tillförseln av näringsämnen till sjöar och vattendrag i området samt till 

Lommabukten och Öresund 
• Återskapa en mer naturlig hydrologi i vattendragen 
• Förbättra hushållningen med vatten 
• Utveckla och förstärka vattenanknutna ekosystemtjänster i avrinningsområdet 
• Skapa nya och utveckla befintliga natur- och rekreationsvärden i avrinningsområdet 
• Öka de landskapsbildsmässiga värdena i avrinningsområdet 
• Bidra till att berörda nationella miljömål uppfylls 

Syfte med medlemskapet/ägandeskap 
Genom medlemskapet samordnas insatser för att uppnå ovanstående målsättningar för den del av 
Kävlingeån som berör Höörs kommun, nämligen Braåns avrinningsområde vid Rolsberga. 
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Mål på kort sikt 
Medverka aktivt i vattenrådets tjänstemannagrupp, styrelse samt på den årliga stämman, och 
därigenom bevaka kommunens intressen i vattenrådet samt arbeta för att kostnadseffektiva 
vattenvårdsåtgärder väljs och genomförs inom avrinningsområdet så att ovanstående 
målsättningar för vattenvårdsprogrammet uppnås.. 

Mål på lång sikt 
Att tillämpa de kunskaper som Kävlingeåns vattenråd kan bidra med i Ringsjöns vattenråd. Utreda 
möjligheterna till ett samordnat kansli tillsammans med kommunens övriga vattenråd. Utvärdera 
medlemskapet inför nästa förlängning. 
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