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Bakgrund 
LOVA-projektet ”Avfasning av kanter och tvåstegsdiken i anslutning till Sege å eller dess bi-

flöden”, dr 1353-2014, är en direkt fortsättning på ett tidigare LOVA-projekt som var en utred-

ning om var i Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden det är kostnadseffektivt att av-

fasa dikeskanter och anlägga tvåstegsdiken (Ekologgruppen 2014). Syftet med föreliggande 

projekt är att hitta lägen för, och projektera tvåstegsdiken eller avfasning av dikeskanter i 

Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden. Anläggning av tvåstegsdiken eller avfasning 

av dikeskanter har inte varit aktuell i föreliggande projekt utan avsikten har varit att finansiera 

åtgärden med medel från landsbygdsprogrammet när ansökningar för tvåstegsdiken öppnat. 

Enligt uppgift kommer detta att ske under januari 2016 och villkor för finansiering av anlägg-

ning och skötsel är ej kända i skrivande stund. En förhoppning var att villkoren skulle bli fast-

ställda under projekttiden men detta har inte skett, vilket i realiteten omöjliggjort färdiga över-

enskommelser mellan Segeå-projektet och markägare/dikningsföretag. Materialet i denna rap-

port får spridas fritt och kommer även att finnas tillgängligt i uppdaterad version på Segeå-

projektets hemsida www.segea.se. 

Arbetssätt 
Arbetet har innefattat uppsökande verksamhet, informationsspridning, fältkartering och projek-

tering.  

Utskick 2014 
Ett upprop skickades i november 2014 till utvalda markägare som tidigare varit involverade i 

Segeå-projektet att anmäla intresse för anläggning av tvåstegsdike. Materialet skickades till ett 

femtiotal markägare och redovisas i bilaga 1. Utskicket resulterade i följande tre intresseanmäl-

ningar: 

Sege å mellan Björkelundadammen och Almåsa fritidsby 

Intresseanmälan kom från företrädare för Malmö Stad som är markägare av en del av sträckan. 

Markägaren söder om ån har antytt att man är positiv till att vara med i ett tvåstegsdikesprojekt 

medan en tredje markägare är mer tveksam. 
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Figur 1.   Undersökt vattendragssträcka - Sege å mellan Björkelundadammen och Almåsa fritidsby 

Klågerupsbäcken nedströms Klågerups samhälle 

Intresseanmälan kom från en av tre markägare längs Klågerupsbäcken mellan Klågerups tätort 

och sammanflödet med Torrebergabäcken 1,7 km nedströms. Övriga två markägare är mindre 

intresserade men avvaktar villkor i landsbygdsprogrammet. 

 

 
Figur 2.   Undersökt vattendragssträcka norr om Klågerup 

Dikessystem söder om Spångholmen, Bara 

Intresseanmälan har kommit från en (av två) markägare att anlägga tvåstegsdike längs en ca 

1000 m lång sträcka. Motiv för anläggning är att man har översvämningsproblem i området. 
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Figur 3.   Undersökt vattendragssträcka söder om Spångholmen 

Projektering 

Två av de ovanstående objekten har projekterats vidare. Sträckan Björklundadammen till Al-

måsa har utretts och projekterats under 2015. Information har förmedlats vid dikningsföretagets 

årsmöte och ett beslut har tagits att dikningsföretagets styrelse har mandat att företräda företaget 

vid förhandlingar och överenskommelser. Vattennivåmätningar och modellering har genomförts 

vilka mynnat ut i ett förslag till utformning som berör de tre fastigheterna. 

Ursprungligen har vi tittat på två utformningar; klassiskt tvåstegsdike där terrasser anläggs på 

vardera sidan om diket och ett anpassat tvåstegsdike där terrasser i huvudsak anläggs på ena 

sidan av diket men byter sida för att följa omgivande topografi och naturliga svämplanet. Områ-

det är kuperat och en mer naturlig utformning av tvåstegsdiket där terrassen anläggs på det na-

turliga svämplanet kommer underlätta anläggningen ekonomiskt då mindre schaktmassor gener-

eras. Det kommer också bidra till rekreation då utformningen blir mer naturlig och tilltalande. 

Vattenståndsberäkningar och schaktuppskattningar är utförda med modelleringsverktyget HEC-

RAS 4.1.0. Förslaget är fortfarande under utredning och bifogas därför ej denna rapport. Nästa 

steg i processen är att diskutera utformning och villkor med fastighetsägarna för att sedan gå 

vidare med omprövning av dikningsföretag och ansökan om medel för projektering och anlägg-

ning. 

Anläggning av tvåstegsdike längs Klågerupsbäcken utreddes och projekterades av Linus Karls-

son (praktikarbete under utbildning inom ekosystemteknik LTH). Enligt förslaget anläggs 

tvåstegsdike längs 450 m av bäcken innan denna når Torrebergabäcken. Det framtagna förslaget 

är ett arbetsmateriel och bifogas ej denna rapport. 

Dikeskartering 
I Segeå-projektets GIS-material finns sedan tidigare drygt 19 mil å-, bäck, och dikessträckningar 

i Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden. För att komplettera detta har Lantmäteriets 

höjddata Grid2+ använts för att identifiera ytterligare diken i landskapet. Som ytterligare hjälp 
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har data över dikningsföretagens sträckning och äldre kartmaterial använts. Totalt har ytterligare 

7 mil diken identifierats och med detta får materialet anses någorlunda komplett när det gäller 

öppna rinnande vattendrag (vägdiken undantagna). 

 

 
 

Figur 4.   Vattendrag i Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden (blå). Smådiken identifierade 
med Lantmäteriets höjddata Grid2+ (lila). 

 

Utvalda dikessträckor har fältkarterats för att identifiera nytta och teknisk/topografisk lämplig-

het för tvåstegsdiken eller avfasning av dikeskanter. Data för de karterade sträckorna har be-

dömts och objekten sorterats i prioritetsordning. Totalt har 43 sträckor med en sammanlagd 

längd på 60 km karterats. Resultatet från karteringen redovisas översiktligt i bilaga 2 där sträck-

orna även prioriterats med utgångspunkt från miljönytta och tekniska förutsättningar. Markägare 

har kontaktats för de intressantaste sträckorna för att utröna eventuellt intresse för anläggning av 

tvåstegsdike. 

 

 

 
 

Figur 5.   Karterade vattendrag och diken i Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden (röda 
linjer). 
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Utskick och Informationsmöte 2015 
Under september 2015 gjordes ett utskick om Segeå-projektets arbete till ca 1000 markägare i 

Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden. Innehållet i utskicket redovisas i bilaga 1. I 

korthet innehöll detta följande: 

 

 Information om Segeå-projektet och beskrivning av genomförda åtgärder. 

 Ett upprop om att anmäla intresse för dammar, våtmarker, tvåstegsdiken eller andra vat-

tenvårdsåtgärder.  

 Inbjudan till ett informationsmöte om ovanstående 

 

Syftet med utskicket och informationsmötet är att projektet skall ha intresseanmälningar att 

jobba utifrån när landsbygdsprogrammet öppnar för ansökningar om miljöinvestering för dam-

mar, våtmarker, tvåstegsdiken och andra vattenvårdsåtgärder. I skrivande stund har ca 25 intres-

seanmälningar fr a gällande anläggning av dammar kommit in. Informationsmötet bevistades av 

ca 25 markägare och andra intresserade. 

Diskussion 
Anläggning av tvåstegsdike är en vattenvårdsåtgärd som kommer att kunna sökas medel för i 

nuvarande landsbygdsprogram (2014-2020) medel för tvåstegsdiken öppnar för ansökningar i 

januari 2016. Villkor för finansiering och vilket miljöstöd som aktuellt, är aktuellt är inte känt i 

skrivande stund. Detta faktum har medfört att inga slutgiltiga överenskommelser med markä-

gare har kunnat göras under projekttiden.  

 

Miljönyttan med avfasade dikesslänter och tvåstegsdiken redovisas utförligt i den tidigare 

LOVA-rapporten ”Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken i Segeåns och 

Alnarpsåns avrinningsområden” (Ekologgruppen 2014) och i bilaga 1. I korthet handlar det om 

 

 Minskad erosion i dikesslänter 

 Minskad översvämning eftersom diket rymmer mer vatten 

 Sedimentation av partiklar på terrasser (tvåstegsdiken) och i en flackare gräsbevuxen 

slänt (avfasad dikessänt) 

 Denitrifikation och växtupptag av näringsämnen på terrasser och slänter som står under 

vatten. 

 Biotop för vatten- och fuktkrävande djur och växter. 

 

Markägarens eller brukarens primära intresse för åtgärden är att erosionsproblemen i dikesslän-

ter minskar och att man kan få dämpande effekt på flöden vilket kan resultera i färre översväm-

ningar. Huruvida denna nytta står i proportion till upplåten mark och en eventuell egen delfinan-

siering är osäkert och det är i detta sammanhang som den offentliga finansieringen blir viktig. 

 

Flera markägare uttrycker farhågor om att skötsel av tvåstegsdikets terrasser kan vara ett pro-

blem om dessa blir för breda för att nås från ovan slänten eller om de blir så blöta att de inte har 

bärighet för maskiner. En omständighet som gör arbetet med tvåstegsdiken tungrott är att flera 

markägare oftast är inblandade längs en lämplig dikessträckning, och att ett eventuellt diknings-

företag måste omprövas.  

 

Det är därför ännu för tidigt att gör antaganden om hur huruvida tvåstegsdiken kommer att vara 

ett kostnadseffektivt framtida vattenvårdsalternativ. 
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Källor 
Lindmark, P. 2013. Tvåstegsdiken – ett steg i rätt riktning? Jordbruksverket Rapport: 2013:15.    

http://www.jordbruksverket.se/download/18.7c4ce2e813deda4d30780001175/PL+Rapport+

Tv%C3%A5stegsdiken.pdf 

Ekologgruppen, 2014. Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken i Segeåns och Alnarpsåns 

avrinningsområden - utredning av lägen, kostnader och potentiell miljönytta. På uppdrag av 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.                               

http://www.segea.se/E4_Avfasning_2-stegsdiken.pdf 
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Markägare och dikningsföretag i Segeåns och Alnarpsåns 
avrinningsområden 

Intresseförfrågan gällande tvåstegsdike 

 

Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund arbetar med vattenvårdsåtgärder i Segeåns och 

Alnarpsån avrinningsområden. Vattenrådet har fått medel från Havs- och Vattenmyndigheten 

(HaV) för att undersöka intresset för och genomföra sk tvåstegsdiken. Vattenrådet söker därför 

markägare och dikningsföretag inom Segeåns avrinningsområde som vill veta mer och 

eventuellt anlägga ett tvåstegsdike. Genomförande bekostas helt och hållet av Segeåns 

Vattenråd och Vattendragsförbund med medel från HaV för lokala vattenvårdsåtgärder 

(LOVA). Detta uppdrag görs av Ekologgruppen i Landskrona AB. 

 

Tvåstegsdiket utformas så att det efterliknar ett naturligt vattendrag med en mittfåra och ett sk 

svämplan. Anläggningen innebär att man gräver fram terrasser med en bredd som ungefär 

motsvarar åfårans bredd på sidorna av den befintliga mittfåran. Terrasserna läggs på en nivå så 

att de svämmas över vid höga vattenflöden.  

 

 
 
Metoden som vattenvårdsåtgärd är ganska obeprövad i Sverige, men projekt har genomförts i 

Västervik och ett projekt pågår i Kävlingeåns avrinningsområde. Det har däremot gjorts en del 

försök i USA och erfarenheter visar att tvåstegsdikets utformning bidrar till stabilare 

konstruktion än konventionella trapetsformade diket, lägre flödeshastighet på terrasser, samt 

större vegetationsyta som vattnet kommer i kontakt med.  
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Miljöeffekterna förväntas vara: 

- minskad slänterosion som då minskar underhåll i mittfåran  

- minskad sedimenttransport 

- minskad transport av näringsämnen  

- minskad översvämningsrisk 

- ökad biologisk mångfald med fler gömställen och födoplatser för djur 

 

Tvåstegsdiken kan anläggas i både stora och små vattendrag. Om ett dikningsföretag berörs kan 

detta komma att behöva omprövas. Utformningen innebär att mark tas i anspråk. Bredden på 

terrasserna kan variera mellan 1-4 meter beroende på skötselform och dikets/vattendragets 

storlek. Huruvida skötselbehovet ökar eller minskar är inte uppenbart. Skötseln av vattendragets 

mittfåra anses minska, medan skötseln på slänter och terrasser förmodligen ökar. 

 

Den mark som tas i anspråk kan få en markersättning från Segeåns Vattenråd och 

Vattendragsförbund. Skötselstöd finns eventuellt att söka hos Länsstyrelsen från 2016 om 

tvåstegsdiket ingår som stödform i det nya landsbygdsprogrammet.  

 
Vi kommer gärna ut och informerar om åtgärden till enskilda eller grupper eller t ex på ett 

dikningsföretagsmöte. Hör av Er på telefon eller mail senast januari 2015.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ea Baden 0418-767 55 

Torbjörn Davidsson 0418-767 56 

 

Ekologgruppen i Landskrona AB 

Torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com 

 

På internet finns ytterligare information om tvåstegsdiken. Skriv tvåstegsdike i sökfältet och du 

finner både pdf-dokument och en film som beskriver tvåstegsdiket i träfflistan. 
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Inbjudan till informationsmöte om tvåstegsdiken och andra 
vattenvårdsåtgärder i Segeåns och Alnarpsåns 

avrinningsområden 
 

Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund arbetar med vattenvårdsåtgärder i Segeåns 

och Alnarpsån avrinningsområden. I samarbete med Ekologgruppen i Landskrona 

bjuder Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund in till ett informationsmöte om 

främst tvåstegsdike men även andra vattenvårdsåtgärder kommer diskuteras.  

 

Plats: Naverlönnsalen, Svedala kommunhus 
Tid: 20/10 kl 16.30 
 

Anmälan till mötet sker till rebecka.nilsson@ekologgruppen.com el. 0418-767 68 

senast den 13/10.  

 

 

 

Vad är ett tvåstegsdike? 

Tvåstegsdiket utformas så att det efterliknar ett naturligt vattendrag med en mittfåra och 

ett sk svämplan. Anläggningen innebär att man gräver fram terrasser med en bredd som 

ungefär motsvarar åfårans bredd på sidorna av den befintliga mittfåran. Terrasserna 

läggs på en nivå så att de svämmas över vid höga vattenflöden. Terrasserna hjälper till 

att stabilisera slänterna, men har man ofta problem med erosion är det lämpligt att även 

göra slänterna flackare.  

 

 

 

 

Miljöeffekterna förväntas vara: 

- minskad slänterosion som då minskar underhåll i mittfåran  

- minskad sedimenttransport 

- minskad transport av näringsämnen  

- minskad översvämningsrisk 

- ökad biologisk mångfald med fler gömställen och födoplatser för djur 
 

  

Torbjörn
Text Box
Bilaga 1



  Sid 2 (2) 

 

Tvåstegsdiken är inte underhållsfria men underhållet behöver troligen inte ske lika ofta 

som traditionell dikesrensning. Underhållsbehovet för ett tvåstegsdike är annorlunda än 

för ett vanligt dike och beroende på näringsförhållanden, jordarter, vattenförhållanden 

mm och även på syftet med åtgärden. 

 

Utformningen på tvåstegsdiket innebär att mark tas i anspråk. Bredden på terrasserna 

varierar beroende på skötselform och dikets/vattendragets storlek. Den mark som tas i 

anspråk kan få en markersättning från Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund. Från 

2016 kan man söka stöd för anläggning av tvåstegsdiken inom landsbygdsprogrammet. 

Villkor och stödnivåer är ännu ej fastslagna. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Torbjörn Davidsson, Ekologgruppen 

Rebecka Nilsson, Ekologgruppen 

Jenny Ahlqvist, Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund 

 

 

På jordbruksverkets hemsida finns mer information om tvåstegsdike.  
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Ta då kontakt med Segeå-projektet genom:  

Torbjörn Davidsson: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com 

Rebecka Nilsson: rebecka.nilsson@ekologgruppen.com  

 

EKOLOGGRUPPEN 

Järnvägsgatan 19 B  

261 32 Landskrona  

tel: 0418 - 767 50    

 

Vill du veta mer om Segeåns vattendragsförbunds verksamhet 

kontakta förbundets sekreterare Christel Strömsholm Trulsson, 

Svedala kommun, telefon 040-626 80 00 eller ordförande Göran 

Jeppson, Svedala, telefon 040-626 80 00. Det går även att e-posta 

till segeans.vattendragsforbund@svedala.se 

Produktion 2015-09  

Är DU intresserad av att få en damm, våt-
mark, tvåstegsdike eller någon annan  
vattenvårdsåtgärd utförd på dina marker? 

Segeåns Vattendragsförbund           
och Vattenråd 

Vattenrådet söker dig som: 
- Vill anlägga en damm eller en våtmark 
- Har problem med återkommande översvämningar 
- Har problem med med ras och erosion i diken  
- Vill bidra till en bättre vattenmiljö 

Segeå-projektet har sedan 2000 arbetat med åtgärder för att förbättra  

vattenmiljön i avrinningsområdet. Detta har gjorts i samarbete med mark-

ägare som upplåtit lämplig mark i anslutning till sjöar och vattendrag. I 

bifogade broschyrer finns foton och beskrivningar av de anläggningar som 

färdigställts hittills. Segeå-projektets åtgärdsarbete har fram till idag 

främst berört: 

 

 Dammar och våtmarker 

 Fiskevård 

 Filteranläggningar för fosfor och kväverening 

 Tvåstegsdiken och/eller avfasning av dikeskanter 

 

Under höst 2015 och 2016 kommer vi i första hand att arbeta 

med tvåstegsdiken och dammar/våtmarker. 

mailto:segeans.vattendragsforbund@svedala.se
Torbjörn
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Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 
Under hösten 2015 och våren 2016 öppnar det nya landsbygdsprogram-

met för ansökningar rörande miljöinvesteringar och miljöersättningar. 

Miljöinvesteringar har tidigare varit en viktig del i finansieringen av 

Segeå-projektets åtgärdsarbete och förblir förhoppningsvis det även i 

framtiden. 

För ett lyckat vattenvårdarbete behöver vi markägare/brukare som kan 

tänka sig att ha en damm, en våtmark eller en annan anläggning/åtgärd 

på sin fastighet.  

Miljo investeringar i landsbygdsprogrammet (urval) 

 Förbättrad vattenkvalitet (installation av kalkfilterbrunnar, åt-

gärder för att minska erosion, skapa fria vandringsvägar, skapa 

nya biotoper längs med och i vattnet) (öppnar sept. 2015) 

 Anlägga och restaurera våtmarker och dammar (öppnar sept. 

2015) 

 Anlägga tvåstegsdiken (öppnar 2016) 

 Reglerbar dränering (öppnar 2016) 

 

Miljo ersa ttningar i landsbygdsprogrammet (urval) 

 Skötsel av våtmarker och dammar  

 Minskat kväveläckage (2016) 

 Skyddszoner (2016) 

Ekonomi  
Grundprincipen är att Segeå-projektet står för anläggningskostnader och 

betalar ut en intrångsersättning om anläggningen tar produktiv mark i 

anspråk. Om markägaren själv vill driva ett vattenvårdsprojekt t ex an-

lägga en damm, kan denne ansöka om ett bidrag från Segeå-projektet. 

Markägaren/brukaren kan gå in i ett skötselåtagande som ger möjlighet 

till en årlig ersättning för skötsel av en damm/våtmark. För närvarande 

är stödnivåerna följande: 

God åkermark:  7000 kr/ha år 

Magrare åkermark: 5000 kr/ha år 

Övrig mark:  4000 kr/ha år 

 

Mer information 
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds hemsida www.segea.se 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/miljoinvesteringar/forbattradvattenkvalitet.4.6ae223614dda2c3dbc473d7.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/miljoinvesteringar/vatmarker.4.6ae223614dda2c3dbc473c9.html
http://www.sjv.se
http://www.segea.se
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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: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com   
Annika Ekström: annika.ekstrom@ekologgruppen.com 

EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B tel: 0418 -  767 50 
261 32 Landskrona  fax: 0418 - 103 10  

Du kan också gå in på Segeåns vattendragsförbund och 
Segeå-projektets hemsida och titta: www.segea.se

Kontakta Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd
Vill du veta mer om Segeåns vattendragsförbunds verksam-
het kontakta förbundets sekreterare Christel Strömsholm 
Trulsson, Svedala kommun, telefon 040-40 80 00. Det går 
även att e-posta till: segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Kontakt

Anläggning – Projektering, entreprenad och annat som har 
med anläggningen att göra finansieras av Segeå-projektet 
tillsammans med annan finansieringskälla, vilket i de flesta 
fall är s k miljöersättning som projektet söker från Länssty-
relsen. Markägare bekostar normalt inget av anläggningen.

Ekonomisk ersättning och avtal – Markägaren har i de 
flesta fall rätt att få en statlig miljöersättning - skötselstöd - 
för anläggningen. Utöver detta skötselstöd betalar Segeå-
projektet ut en markersättning. Mellan markägare och be-
rörd kommun upprättas ett markupplåtelseavtal som gäller i 
30 år. I denna typ av avtal ändras inte ägandeförhållandena 
och markägaren har t ex kvar sin jakt och fiskerätt. Gräsfrön 
och plantor för vegetationsetablering och stängsling för bete 
runt dammar bekostas också av projektet.

Bidragsdammar och bevattningsdammar kan också fi-
nansieras med hjälp av miljöersättning, men endast för den 
del av anläggningskostnaderna som är miljömässigt moti-

Finansiering av
våtmarksanläggning

verade. Ingen marker-
sättning utgår vid anlägg-
ning av bevattningsdam-
mar. Ibland uppfyller inte 
platsen där en markäga-
re vill anlägga en damm 
de villkor som Segeå-
projektet ställer. Orsaken 
kan vara för liten upplå-
ten areal eller ett för litet 
tillrinningsområde. Dam-
men kan då anläggas 
som en ”bidragsdamm” 
med ett visst ekonomisk 
ersättning från Segeå-
projektet.

Lämpliga lägen – Segeå-projektet anlägger dammar och våt-
marker i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområde. I ideala 
fall finns ett markområde som lämpar sig för våtmark där:

• markägaren vill ha en damm eller våtmark
• miljönyttan är stor
• tekniska förutsättningar är goda
• inga andra konflikter finns

Helst skall ytan vara 1 hektar eller större och anläggningen 
kan tillföras vatten som avvattnar minst ca 100 ha jordbruks-
mark. Kan dammen anläggas på ett billigt och enkelt sätt kan 
även andra lägen komma i fråga. Så har skett i flera fall under 
senare etapper av projektet.

Dammar och våtmarker kan anläggas:

• i anslutning till större kulvertar/stamledningar.
• intill större diken eller vattendrag, där en del av vattnet 

leds in till dammen genom grävda kanaler eller rör – 
sidodamm.

• genom att utvidga ett dike till en damm.

En damm eller våtmark behöver alltså inte ligga direkt i 
anslutning till ett dike eller en bäck. Avgörande för vilken pla-
cering och utformning som väljs beror på bl a höjdförhållan-
den, dräneringssystem, tillrinningsområdets storlek, jordarts-
förhållanden, arrondering och naturligtvis markägarens egna 
önskemål.

Våtmarksanläggning
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I Segeå-projektet har sammanlagt 65 ha våtmarksyta,  
fördelat på 45 objekt, utspridda i avrinningsområdet 
anlagts under perioden 2000-2011.

Storleken på de 45 anlagda dammarna/våtmarkerna  
varierar mellan 0,2 och 11,5 ha, med en medelareal 
på 1,4 ha. I några fall ingår flera mindre dammar i ett 
projekt.

De lägen som har valts ut för våtmarksanläggning ligger 
för det mesta i anslutning till större och mindre tillflöden 
till Sege å, samt i större kulvertsystem. I samtliga fall 
har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har 
man kompletterat med en viss uppdämning av vatten-
nivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas billigare 
med en mindre schaktinsats.

Sedan 2010 ingår även delar av Alnarpsån i Segeå-
projektet.

Innan Segeå-projektet startade, under 1990-talet, med-
verkade Segeåns Vattendragsförbund till anläggandet 
av Skabersjödammen i Segeå (ca 1 km VNV Skabersjö 
slott) och Torupsvåtmarken vid Spångholmsbäcken 
(knappt 1 km N Torups slott).

Läs mer: www.segea.se

Anlagda dammar i Segeå-projektet 2000-2011Alnarpsån

Damm vid Sege å, Burlövs kommun

Dammar vid Sege å, Kvissle

Damm vid Fridentorps ridhus, Malmö kommun

Damm nära Sege å, Ebbarp

Damm vid Sege å, N Oxiedammen

Damm vid Roslätt

Dammar nära Sege å, Svenstorp

Damm vid Sege å, Bosarp

Damm vid Robotskjutfältet, Malmö kommun

Damm vid Virängarna, nära Lönnslätt

Damm vid Sege å, V Kärrstorp

Damm vid Lyngby

Damm vid Hässleberga

Damm vid Vissmarlöv

Kvarndamm vid Risemölla, Torup

Damm mellan Hyby och Holmeja

Damm vid Börringe

Damm vid Tittente

Damm vid Månstorp Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp Damm vid Lindholmen

Damm vid Åttebäcken, Lilla Svedala Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp Damm vid Fru Alstad, Trelleborgs kommun Damm vid Sege å, Nygård

Damm vid Sege å, Kölnans fritidsby Damm vid Klågerups slott Damm vid Mossheddinge

Rensad damm - Musiken” vid Särslöv Dammar vid Bjärshög/Lilla Mölleberga Dammar vid Torreberga Kvarndamm vid Stridsmölla

Sege å

0                 2                 4

                 km                

Våtmarksområde vid BörringeDagvattendamm vid Harakärr, SvedalaSmåvatten vid V Kärrstorp

Dammar vid Sege å, Törringe

Damm vid Sege å, Lönnslätt

Damm vid Sege å, Bjärshög

Damm vid Arlövsgården Damm vid Kolböra mosse, Djurslöv
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501 Spångholmsbäcken Spångholmen-Lönnslätt 1500 1 >2 m < 1 m 1:1 - 1:2 TD < 5 % Åker/industri HV Ja Ja 3

502 Sege å Törringe Kyrka 2900 1 >2 m > 2 m < 1:2 D 5-50 % Bete/Åker HV Ja Ja 3

503 Sege å Svedala Tätort 1420 1 >2 m > 2 m 1:1 - 1:2 TD, D 5-50 % Åker/bebyggt HV Nej Nej Nej 2

504 Risebergabäcken Järnvägen - Sofiedalsvägen 1000 1 >2 m TD < 5 % Golfbana/väg Saknas - Ja 4

505 Sege å Börringesjön - Nygård 2600 1-2 m 1-2 m 1:1 - 1:2 TD 5-50 % Bete/Åker H - Nej Ja 5

506 Diken runt Aggarp 500 + 650 1 <1 m < 1 m < 5 % Bebyggelse/åker Saknas - Nej 2

507 Sjuspännegropen syd 1400 2 1-2 m 1-2 m >1:1 < 5% Åker H/V Ja Nej Nej 2

508 Sjuspännegropen norr 1500 6 >2 m 1-2 m D, TD < 5% Åker H/V - Nej Ja 2

509 Kärrstorpsbäcken 1600 2 >2 m >1:1 D, TD < 5% Åker H/V - Nej Nej 3

510 Sege å Möllebergaområdet 3600 1 >2 m > 2 m >1:1 TD < 5% Åker H/V Ja Ja Ja 4

511 Torrebergabäcken Mosshedding 2900 2 >2 m TD < 5% Åker H/V - Ja Nej 4

512 Alnarpsbäcken Uppåkra 1300 1 1-2 m < 1 m TD < 5% Åker HV Ja Ja 4

513 Oxiediket uppstr Björkelundadammen 500 1-2 m > 2 m 5-50 % Ja Ja 5

514 Alnarpsbäcken Hjärup - Åkarp 1600 1 >2 m 1-2 m TD < 5% Åker H/V Ja Ja 3

515 Åkarp 1050 1-2 m 1-2 m >1:1 < 50 % Åker Saknas - Nej 2

516 Sege å Björkelunda - Ebbarpsbron 1000 1 <1 m > 2 m 1:1 - 1:2 < 5 % - Ja 5

517 Sege å Almåsa 1700 <1 m > 2 m 1:1 - 1:2 5-50 % - 4

518 Risebergabäcken Sofiedal Fosie 1400 2 >2 m > 2 m varierande TD 5-50 % Golfbana/Åker H - Ja 4

519 Risebergabäcken Glostorp 1230 1 1-2 m 1-2 m 1:1 - 1:2 TD < 5 % Åker H/V - Nej Ja 2

520 Klågerupsbäcken-Torreberga 1800 1 >2 m TD Åker H/V - Ja 4

521 Lönnslätt_Virängarna 1500 1 Åker H - Nej Ja 3

522 Görslöv 600 1 1-2 m < 1 m >1:1 TD 5-50% Åker H/V Ja Nej Ja 1
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523 Särslöv 1000 1 >2 m < 1 m >1:1 TD 5-50% Åker H/V Ja Ja Ja 1

524 Sjödiken Ryggasten 950 2 1-2 m 1-2 m >1:1 D 5-50% Bete/Skog Saknas - Nej Ja 1

525 Sjödiken Norrskog 700 2 1-2 m 1-2 m 1:1 - 1:2 D < 5 % Åker Saknas Ja Nej Ja 2

526 Torrebergabäcken Torreberga gård 3140 2 1-2 m > 2 m >1:1 D < 5 % Äng/Åker Saknas - Nej Ja 3

527 Torrebergabäcken Anderstorp 2400 1 1-2 m 1-2 m >1:1 D, TD 5-50 % Åker/Äng/Bete H - Ja Ja 2

528 Torrebergabäcken Mölleberga 3580 2 1-2 m > 2 m >1:1 TD 5-50 % Åker/Bete H/V Ja Nej Ja 3

529 Smådike Mölleberga 400 1-2 m < 1 m 1:1 - 1:2 TD < 5 % Åker V - Nej Nej 1

530 Sjödiken Stengård 150 <1 m 1-2 m 1:1 - 1:2 TD > 50 % Äng/Bete Saknas - Nej Ja 1

531 Segeå Kalkemaden 2640 1 1-2 m 1-2 m >1:1 TD,D 5-50 % Åker H/V Ja Ja Ja 3

532 Grevie 1290 1 1-2 m 1-2 m 1:1 - 1:2 TD 5-50 % Åker/bebyggt Saknas - Nej Nej 1

533 Lindholmen 740 1 >2 m < 1 m >1:1 > 50 % Åker Saknas - Ja Nej 1

534 Nedströms Börringesjön till bron 610 1 <1 m < 1 m 1:1 - 1:2 D 5- 50 % Bete Saknas - Nej Ja 2

535 Lyngby_Äspet 440 1-2 m < 1 m 1:1 - 1:2 TD 5- 50 % Åker Saknas - Nej Nej 1

536 Lilla Mölleberga 3:3 170+580 1 1-2 m < 1 m 1:1 - 1:2 TD 5-50 % Åker Saknas - Ja Nej 2

537 Nedströms Lilla Svedala 2800 2 1-2 m > 2 m >1:1 TD,D < 5% Åker/Bete H/V Ja Ja Nej 2

538 Diket väst Hyltarp 4000 2 1-2 m 1-2 m >1:1 TD, D 5-50 % Åker/Bete H/V Ja Ja Ja 5

539 Börringe dike uppstr pump 750 1 >2 m 1-2 m >1:1 TD 5-50 % Bete/Ohävdad mark Saknas - Ja Nej 2

540 Fjällfotadiket 840 1-2 m 1-2 m 1-2 m D 5-50 % Skog/Ohävdad mark Saknas Nej Nej Ja 1

541 Diket syd Klågerup 1150 1 1-2 m 1-2 m 1:1 - 1:2 TD 5-50 % Äng, park Saknas Ja Nej Ja 2

542 Dike vid Länsmansgården 1 540+260 2 1-2 m < 1 m >1:1 <5% Åker Saknas Nej Nej Nej 2

543 Dike vid Länsmansgården 2 500+150 1 1-2 m < 1 m >1:1 TD < 5% Åker H/V Nej Ja Nej 5

Sträckorna som tilldelats betyg 5 prioriteras i fortsatt arbete




