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Preliminärt förslag till innehåll i Vattenorganisationernas riksmöte 2014
Bakgrund
Höje å, Sege å och Kävlingeåns vattenråd planerar att arrangera Vattenorganisationernas
riksmöte 2014 förutsatt att finansiellt stöd erhålls från Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
eller HaV. Ett första utkast till program för dagarna presenteras här.
Program seminareidag
Ett urval av preliminära programpunkter:
 Råvatten - Sydvatten presenterar sitt forskningsarbete i råvattentäkten Vombsjöns
avrinningsområde och sitt engagemang i Kävlingeåns vattenråd
 20 års vattenvårdsarbetet - Ekologgruppen, vattenvårdskonsult, berättar om ca 20 års
erfarenheter från kommunalt vattenvårdsarbete
 Vattenstrategiskt planeringsunderlag - Höje å vattenråd presenterar sitt arbete med ett
tvärkommunalt vattenstrategiskt planeringsunderlag för Höje å avrinningsområde
 Brunifiering, Limnologiska avdelningen, Lunds universitet presenterar senaste
forskningen kring brunifiering av sjöar och vattendrag
 Markägarperspektivet, en av markägarna i Kävlingeåns avrinningsområde ger sitt
perspektiv på frivilligt vattenvårdsarbete
 Hotade arter – Länsstyrelsen berättar om arbetet med att återinplantera hotade arter i
anlagda dammar och våtmarker
Program fältdag
Vi åker med buss österut från Lund till Hemmestorps mölla som ligger vackert belägen vid
Klingavälsån, ett biflöde till Kävlingeån. Vid möllan fikar vi och får information om ett EUlife projekt som syftar till att förbättra situationen för den hotade tjockskaliga målarmusslan.
Vi tittar odlingar av musslor och studerar även den återmeandrade sträckan av Klingavälsån.
Vid möllan finns även ett av det Skånska storkprojektets hägn och projektledaren berättar den
fascinerande historien om storken i Skåne och om arbetet med att återetablera en vild
storkpopulation i Skåne.
Efter det åker vi vidare ca 8 km norrut till Vombverket, Sydvattens vattenverk vid Vombsjön.
På Vombverket äter vi lunch och efter lunchen visar och berättar platschefen om
anläggningen.
Vi avslutar dagen i ett annat av Kävlingeåns biflöden, Bråån, en å med höga naturvärden. Vi
besöker en ravin där ån skurit sig ner genom skifferlagren och bildat en ravin som kallas
Rövarkulan. Några km från Rövarkulan besöker vi platsen för ett av Kävlingeåprojketets
många åtgärdsobjekt. Konsulten som projekterat åtgärden med våtmarker och vattendragsrestaurering berättar om projektet.
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