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Segeå-projektet

Segeåns Vattendragsförbund
och Vattenråd
Segeåns Vattendragsförbund bildades 1988 för att övervaka vården och utnyttjandet av vattensystemet, att
vara kontakt- och rådgivande organ samt att ta initiativ
till planering och åtgärder. I Vattendragsförbundet sitter
representanter för kommuner, industrier och dikningsföretag. I samband med införandet av ramdirektivet för vatten
har alla EU-länder som mål att nå ”god vattenstatus” till
2015. Sverige har delats in i fem vattendistrikt där Skåne
och Segeåns avrinningsområde ingår i Södra Östersjöns
vattendistrikt. Inom vattendistriktet uppmanas bildandet av
lokala vattenorganisationer (vattenråd) där alla intressenter
i vattenfrågor ges möjlighet att komma till tals. Vid årsskiftet
2009/2010 ändrades Vattendragsförbundets stadgar, för att
kunna fungera som ett Vattenråd; Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
Vi arbetar idag med:
Recipientkontroll – kontrollprogram för vattenkvalitet kemi, bottenfauna och fisk i Sege å och i sjöarna
Segeå-projektet – vattenvårdsåtgärder i avrinningsområdet
Yttranden, utbildning och information
Medlemmar 2014
Malmö Stad, Burlövs, Lunds, Staffanstorps, Svedala, Vellinge och Trelleborgs kommuner, Swedavia, Akzo Nobel
Decorative Coating AB, Kronoslätts Företagspark AB,
Nordic Sugar AB, Sandviken AB, EON Värme Sverige AB,
SYSAV, samt följande dikningsföretag; Segeå-Torrebergabäcken 1889-91, Segeå 1895, Segeå 1929, Segeå 1951
och Nedre Segeån 1977.

Statusklassning Sege å
och Alnarpsån
Röd färg =
dålig status
Orange färg =
otillfredsställande status

Segeå-projektet
Segeå-projektet har tillkommit för att minska transporten
av näringsämnen till havet och gynna växt- och djurlivet i
Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. Kommunerna
(Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge) har tagit initiativet till samarbetsprojektet, vilket pågått
sedan 2000 och är planerat att pågå till 2021. Under 2014
pågår etapp 5 som avslutas 2017.
I arbetet med EU:s vattendirektiv har vattendragen och
sjöarna i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden delats
in i 10 vattenförekomster. Målet är att alla vattenförekomster
skall uppnå god status senast år 2015. Ingen av Segeåns
vattenförekomster uppnår 2014 god status och behovet
av åtgärder är stort för att minska påverkan från jordbruk,
enskilda avlopp, tätorter mm.
En av de viktigaste åtgärderna i Segeå-projektet har under tidigare etapper varit anläggning av dammar och våtmarker på
strategiska platser. Projektet har parallellt med detta också
jobbat med vattendragsrestaurering, borttagning av vandringshinder för fisk och utredningar för förbättrad vattenmiljö,
För ett bra vattenvårdsarbete behövs många markägare och
arrendatorer som är villiga att delta i projektet.

Kontakt
Är DU intresserad av att få en damm eller våtmark anlagd
på dina marker helt utan kostnad, eller har andra idéer eller
synpunkter när det gäller våra vattendrag och sjöar?
Ta då kontakt med Segeå-projektet genom: Torbjörn Davidsson eller Annika Ekström. torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com annika.ekstrom@ekologgruppen.com
EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B
261 32 Landskrona

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

Du kan också gå in på Segeåns Vattendragsförbunds och
Segeå-projektets hemsida: www.segea.se
Kontakta Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Vill du veta mer om Segeåns vattenråds verksamhet kontakta
sekreterare Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun,
telefon 040-626 80 00. Det går även att e-posta till
segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Våtmarksanläggning

Ny teknik i vattenvårdsarbetet

I Segeå-projektet har anlagts ca 60 dammar och våtmarker
mellan 2000 och 2014. Storleken på dessa varierar mellan 0,2
och 11,5 hektar. Våtmarkerna har huvudsakligen tillkommit
på privat mark i nära samarbete med markägarna. Lämpliga
lägen för anläggning av våtmarker är där marken är låglänt
och vattnet kan ledas in på en nivå som ligger nära marknivån. Våtmarken gör störst nytta för rening av fosfor och kväve
om tillrinningsområdet innehåller stora arealer åkermark. Vi
strävar efter att våtmarksytan skall bli 1 hektar eller större
och att anläggningen kan tillföras vatten som avvattnar minst
ca 100 ha jordbruksmark. Eftersom sådana platser kan vara
svåra att finna är vi även öppna för mindre anläggningar.
Kan dammen anläggas på ett billigt och enkelt sätt kan andra
lägen komma i fråga. Så har skett i flera fall under senare
etapper av projektet.

Efter snart 14 år av arbete i Segeå-projektet och över 80 ha
anlagda dammar och våtmarker blir det allt svårare att hitta
lägen för kostnadseffektiva våtmarker. Än är det dock långt
kvar till målet god ekologisk status i Segeåns vattensystem.

Åtgärder för strömvattenlevande djur
Sege å med tillflöden är i stort sett fritt från onaturliga vandringshinder. Under arbetet med Segeå-projektet har några
mindre sk partiella vandringshinder tagits bort. Det som
begränsar förekomsten av havsöring idag är vattnets kvalitet
och bristen på goda lek- och uppväxtmiljöer. Vid en av de få
strömsträckorna i Sege ås huvudfåra har mjuksediment grävts
upp och block, sten och grus lagts i samt alar planterats.

Filter för fosfor- och kväverening
Segeå-projektet har de senaste åren satsar på att utveckla
nya tekniker för att minska mängden näringsämnen i sjöar
och vattendrag.
Under 2012/13 anlades fyra sk filterbäddar där dräneringsvatten får passera genom ett filter bestående av träflis. Då
vatten rinner genom flisen sker denitrifikation varvid nitrat
omvandlas till kvävgas.
Kalkfilter för rening av fosfor har anlagts vid Havgårdssjön.
Fosfat binds hårt till kalken då pH höjs. Vid Börringesjön
har en kombinationsanläggning med både kalkfilter och
flisfilter anlagts.
Vid några av dessa anläggningar sker provtagningar på
vatten före och efter vattnet runnit genom filtret.

Segeå-projektet - vattenvårdsåtgärder 2011-2013
SEGEÅ-PROJEKTET är ett vattenvårdsprojekt som har tillkommit för att minska transporten av näringsämnen till havet och gynna växt- och djurlivet i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. Segeå-projektet
har pågått sedan 2000 och är planerat att pågå till 2021. Här visas foto på dammar och våtmarker som
anlagts mellan 2011 och 2013. Till höger visas exempel på övrigt praktiskt vattenvårdsarbete i projektet. Ytterligare foton på dammar och utförligare beskrivning av projektet finns på Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråds hemsida, där man även hittar tidigare informationsbroschyrer.
				
																
												
Läs mer: www.segea.se

Damm vid Vinninge
Åtgärdat vandringshinder vid Vismarlöv

Damm vid Tejarp

Biotopåtgärder i Sege å Vid Oxie
Damm vid Toppeladugård

Våtmarker vid Kolböra mosse

Våtmark vid Vismarlöv

Kalkfilter för fosforrening vid Havgårdssjön

Damm vid Djurslöv

Smådammar vid Fiedal

Damm vid Tittente

Våtmark vid Vismarlöv

Våtmark vid Bjärshög

Damm vid Aggarp

Damm vid Tittente

Våtmark vid Vismarlöv

Anläggning av flisfilter vid Börringesjön

