SEGEÅ-PROJEKTET
går vidare

SEGEÅ-PROJEKTET är ett samarbete mellan de sju kommunerna, Burlöv, Lund, Malmö,
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge, som ﬁnns inom Segeåns avrinningsområde.
Tillsammans har kommunerna gjort upp ett åtgärdsprogram som syftar till att minska miljöproblemen i avrinningsområdets vattendrag och sjöar samt gynna växt- och djurliv i området.
Är DU intresserad av att få en damm eller våtmark anlagd på dina marker, helt utan kostnad eller i
vissa fall till reducerad kostnad? Ta då kontakt med Segeå-projektet genom: Torbjörn Davidsson
eller Karl Holmström
EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B
261 32 Landskrona

tel: 0418 - 767 50
fax: 0418 - 103 10

E-post: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com
Du kan också gå in på Segeåns vattendragsförbund och Segeå-projektets hemsida och titta:
www.svedala.se/segea/

Broschyren är framtagen av Ekologgruppen i april 2004
Omslagsbild: maj 2003, Johan Hammar, Ekologgruppen. Damm vid Aggarp, Svedala kommun, anlagd 2002.
Akvarell: Anna Hagerberg, Ekologgruppen

Nu har du chansen att bidra till renare
vattendrag och ett rikare landskap!
SEGEÅ-PROJEKTET har kommit till för att minska miljöproblemen i hav, vattendrag och sjöar. Tillsammans har kommunerna i avrinningsområdet gjort upp ett
åtgärdsprogram. Inom projektet anläggs dammar och våtmarker på strategiska
platser, för att minska transporten av näringsämnen till havet och gynna växt- och
djurlivet i åkerlandskapet.
Sedan 2000 har det inom ramen för Segeå-projektet anlagts ca 20 ha dammar/
våtmarker. De nya vattenmiljöerna har en storlek på mellan 0,3-2,5 ha, och är spridda
i avrinningsområdet. Projektet går nu vidare med målsättningen att anlägga ytterligare
25 ha dammar/våtmarker fram till och med år 2006. För att kunna nå målet behövs
många markägare och arrendatorer som är villiga att delta i projektet.

Nyttan med dammar och våtmarker
• I dammar och våtmarker sker en
naturlig rening av vattnets innehåll av
kväve och fosfor. Även många andra
ämnen och vattenföroreningar minskar
vid passage genom dammar och
våtmarker.

Ekonomisk ersättning och avtal
I normalfallet betalar Segeå-projektet alla anläggningskostnader. Finansieringen
sker genom kommunala medel och statliga bidrag (miljöstöd och bidrag till s k
lokala investeringsprogram, LIP). Till dammen/våtmarken knyts normalt också
ett statligt skötselstöd. Omfattningen på detta skötselstöd påverkar i sin tur
markersättningen som regleras i ett markupplåtelseavtal. Detta avtal, som
gäller i 30 år, skrivs mellan berörd kommun och markägare/arrendator. I denna typ
av avtal ändras inte ägandeförhållandena och markägaren har t ex kvar sin jakt och
ﬁskerätt.

• Dammar och våtmarker är värdefulla miljöer för djur, fåglar och växter
som är beroende av vattenmiljöer.
• Dammen/våtmarken fungerar som sedimentfälla.
• I vissa fall kan en damm utnyttjas till bevattning vilket innebär mindre
vattenuttag från vattendragen.

Lämpliga lägen
För att Segeå-projektet skall engagera sig i ett damm/våtmarksprojekt bör ytan vara stor - helst 1 ha eller större.
Viktigt är också att man kan tillföra anläggningen vatten
som avvattnar minst ca 100 ha mark, som domineras av
jordbruksmark. Kan dammen anläggas på ett billigt och enkelt
sätt kan även andra lägen komma i fråga.
Dammar och våtmarker kan anläggas:
• vid en stamledning som tar emot vatten från ett större
dräneringssystem.
• i anslutning till större kulvertar.
• intill större diken eller vattendrag där vatten leds in till
dammen genom grävda kanaler eller rör.
• genom att utvidga ett dike till en damm.

Markersättningen varierar och bestäms utifrån markens användning och
bördighet. För den bästa åkermarken utgår för närvarande en ersättning på ca
70 000 kr/ha för hela avtalsperioden. Hela beloppet utbetalas när åtgärden är
genomförd.
Gräsfrön och plantor för vegetationsetablering och stängsling för bete runt
dammar bekostas också av projektet.

