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Nu får Kävlingeån hundratals unga vårdare 
 
Alla Kävlingebor borde veta mer om ån som rinner genom deras kommun och låta den bli en 
större del i deras liv. Det är målet för projektet ”1000 år längs ån” som nu väljer att börja med 
de unga. 
 
Bild (Mats Amnell): Utrustade med vattenkikare och håv försöker Hannes Pettersson och Wilmer 
Stålbrand göra fynd av vattendjur och borttappade föremål i vattnet.  
 
På tisdagen besökte barn från två klasser från Nyvångsskolan området vid kanotklubben i 
Löddeköpinge. De är de första bland 300–400 elever som under våren ska få lära sig mer 
Kävlingeåns natur och djur- och växtliv. 
 
På en brygga pågår fiske med håvar efter insekter och vattenlevande djur. Men eleverna Hannes 
Pettersson och Wilmer Stålbrand tycks för stunden mer fångade av möjligheten att hitta nyare 
eller äldre föremål som människor tappat i vattnet. 
 
– Kan det vara guld eller ett gammalt papper, funderar Hannes Pettersson medan han sträcker ut 
håven så långt det bara går efter något som förblir oåtkomligt på botten. 
 
Några ögonblick senare håvar han och kompisen Wilmer upp en golfboll. Den är varken av guld 
eller av papper, men inspirerar ändå till högljutt berättande om fyndet för omgivningen. 
 
Bild (Mats Amnell): Enesa Malagic, för dagen inlånad student från Lund, handleder en grupp 
elever som får lära sig att ta prover för att undersöka åvattnets kvalitet, temperatur och 
egenskaper.  
 
Ett stycke bort får en grupp andra elever lära sig att ta vattenprover. Syrehalt, ph-värde, siktdjup 
och temperatur är faktorer som ska fastslås. 
 
Samtidigt letar ytterligare en grupp barn efter löv, frön, kottar, insekter och smådjur för att lära 
sig mer om växt- och djurlivet på land. 
 
Mitt i all aktivitet kliver Ivar Sjögren, projektledare för ”1000 år längs ån”, omkring och 
dokumenterar med sin kamera. 
 
Vi vill lyfta fram ån i allas medvetande och göra den mer tillgänglig och levande, säger han och 
fortsätter: 
 
Efteråt får alla diplom och blir alla utsedda till å-vårdare. Det hoppas vi ska bidra till 
ansvarskänsla och en vilja att värna om ån och dess miljö. 
 
 
Bild (Mats Amnell): Projektledare Ivar Sjögren hoppas att Kävlingeån i framtiden ska få ett större 
utrymme om Kävlingebornas medvetande och hjärtan.  
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Tisdagens aktivitet var den första i en serie besök som skolor i Kävlinge kommun anmält sig till. 
Vid olika nedslag längs ån under våren och eventuellt i höst, ska skolungdomarna ta reda på hur 
vattendraget mår. 
 
Varje inbjuden skola får ansvar för provtagning vid en egen del av ån och besök kommer att göras 
på en rad olika platser. 
 
Aktiviteten möjliggörs genom medverkan Experimentexpressen, en uppsökande pedagogisk 
verksamhet från Lunds tekniska högskola, där studenter fungerar som handledare. 
 
Bild (Mats Amnell): Alla elever som deltagit i elevaktiviteten vid åkanten får en tygkasse och ett 
diplom som intygar att de numera tilldelats titeln ”Å-vårdare.” 
 
FAKTA 
 
Lärande, kultur, friluftsliv och broar målet med å-projekt 
Skolornas å-besök ingår i "1000 år längs ån", som är ett delvis EU-finansierat Leaderprojekt. 
Syftet är att genom olika insatser lyfta fram och tillgängliggöra ån för dem som bor i Kävlinge 
kommun och andra intresserade. 
Andra insatser är att själv eller tillsammans med andra ordna olika kulturevenemang och att göra 
vattendraget mer tillgängligt för vandrare, sportfiskare, kanotpaddlare och andra besökare. 
Projektet ska också undersöka möjligheterna att anlägga en eller flera broar över ån, exempelvis 
vid Borgeby slott och längre ut mot kusten för att förbinda Bjärred och Löddeköpinge.  
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