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Presentation av Segeå-projektet
Allmänt
Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge kommuner. Samarbetet vilar på ett samarbetsavtal mellan kommunerna.
Projektet skall främst arbeta med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i vattendrag
och sjöar och för att öka den biologiska mångfalden och den allemansrättsliga arealen inom
avrinningsområdet. Åtgärdsarbetet inriktas på att anlägga dammar och våtmarker på platser där
de kan göra stor miljönytta. Under projektets första etapp har även andra potentiella vattenvårdande åtgärder varit under utredning, såsom förutsättningar för utfiskning av vitfisk i
sjöarna, förutsättningar för anläggning av stora våtmarker längs Segeå och större tillflöden samt
behovet av att arbeta aktivt för etablering av skyddszoner. Under etappen har åtgärdernas
miljönytta undersökts i ett uppföljningsprogram bestående av två utredningar baserade på
litteraturuppgifter och beräkningar, samt ett provtagningsprogram för 50 dammar i
Sydvästskåne.

Uppgifter om Segeåns avrinningsområde
Segeåns avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne (figur 1). Större sjöar är Börringesjön,
Yddingesjön, Fjällfotasjön, och Havgårdssjön. Segeåns avrinningsområde omfattar totalt 333
km2, varav Torrebergabäckens tillrinningsområde i norr utgör 73 km2, Spångholmsbäckens, som
avvattnar Yddingesjön, utgör 45 km2 och Risebergabäcken i väster avvattnar ca 30 km2.
Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade marker finns
framför allt i områdena runt sjöarna i den sydöstra delen av avrinningsområdet. I de västra

Figur 1.

Orienteringskarta – Segeåns avrinningsområde.
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delarna nära åns utlopp i Öresund passerar ån genom Malmö och Burlövs kommuner där
marken huvudsakligen är bebyggd. Intensivt odlade delar finner man längs åns huvudfåra från
nedströms Svedala till Malmö tätort, samt i de nedre delarna av Torrebergabäcken och
Spångholmsbäcken.
Tabell 1. Areal- och statistikuppgifter för Segeåns avrinningsområde.
Arealer (SCB: Na 11 SM 9501)

Näringsämneskoncentrationer (SRK)
2

Segeåns avrinningsområde

333 km

Åkermark

60 %

Kväve

4,8 mg/l

Betesmark

6%

Fosfor

0,15 mg/l

Skog

10 %

Ämnestransporter (SRK)

Tätorter

10 %

Huvudfåran Bulltofta, min-max, 1991-2002

Övrig mark

12 %

Kväve

240-850 ton/år

Sjöyta

2%

Fosfor

4,2-12,5 ton/år

Befolkning (SCB: Na 11 SM 9501)

Huvudfåran Bulltofta, medelhalter 2000-2002

Arealförluster (SRK)

Totalt

56 600

därav i tätort

49 600

Huvudfåran Bulltofta, medelvärde, 2000-2002
Kväve

13,5 kg/ha år

Fosfor

0,25 kg/ha år

Klimat, hydrologi (SMHI)
Årsmedeltemperatur
(1961-1990), Malmö
Årsmedelnederbörd (19611990), Malmö

7,8 °C
604 mm

Årsmedelavrinning

(1991-2000)

Medelvattenföring (1991-2002), PULSdata

2

8,2 l/s km
2,7 m3/s

Uppgifter inom parentes anger uppgiftskälla. SRK = samordnad recipientkontroll - Segeåns Vattendragsförbund

Målsättningar
Segeå-projektets målsättningar beskrivs i rapporten: Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Sege å (Slutförslag 25 januari 2000, Ekologgruppen). Målsättningen
för åtgärdsarbetet inom Segeå-projektet är att öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet,
öka den biologiska mångfalden samt öka den allemansrättsliga arealen. Åtgärderna skall också
reducera mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna. Transporten av dessa ämnen från Sege å
till Öresund skall minska med i genomsnitt 10-15 %. Uttryckt som mängder innebär detta
minskade kväve- och fosfortransporter på 50-75 ton respektive 1-1,5 ton per år. Omfattningen
på dessa åtgärdsmål är nerbantade med cirka 75 % jämfört med förslagen i Vattenvårdsplanen
(Segeåns Vattendragsförbund 1997). Detta motiveras bl a av en annorlunda syn på vad som är
möjligt och rimligt att uppnå med de aktuella åtgärdstyperna. Nerbantningen av åtgärdsmålen
inverkar i motsvarande grad på omfattningen på åtgärdsförslagen samt på kostnaderna för
genomförandet.
Som övergripande mål gällande de årliga transporterna av kväve och fosfor till Öresund från
Sege å föreslås en minskning på cirka 35 %. Uttryckt som mängder motsvarar detta en genomsnittlig minskning med cirka 175 ton kväve och 3,5 ton fosfor per år. Merparten av denna
minskning, eller cirka 2/3, bör uppnås genom åtgärder vid de betydande belastningskällorna,
dvs främst inom jordbrukssektorn och avloppsområdet. Detta arbete ligger tills vidare utanför
Segeå-projektets verksamhetsområde.
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Åtgärdsarbetets omfattning redovisas i sin helhet i rapporten Handlingsprogram för vatten- och
landskapsvårdande åtgärder i Sege å. Arbetet, som är begränsat till åtgärder i och vid
dräneringssystem, vattendrag och sjöar, kan sammanfattas enligt följande:
x anläggning av 50 hektar dammar/våtmarker.
Därtill föreslås utredning av:
x förutsättningar för genomförande av större våtmarksområden utmed huvudfårorna
x behovet av aktivt stöd för fortsatt skyddszonsetablering utöver det stöd till skyddszoner som
finns i t ex EU’s miljöstödsprogram
x förutsättningar för s k reduktionsfisken i sjöarna (främst Börringesjön)
x nya former för reduktion av näringsläckage/näringstransport genom t ex reglerad dränering,
s k kvävemurar etc
Åtgärder som först är föremål för utredning kan genomföras under den senare delen av
projektet. Beträffande utredningen av nya former för näringsämnesreduktion/ näringstransport
har denna lagts åt sidan p g a att detta arbete utförs inom ett svenskt-danskt s k Interreg-projekt
på initiativ från framförallt Helsingborgs kommun (se vidare under Arbete med andra åtgärder).
Åtgärdsarbetets effekter avseende näringsreduktion och biologisk mångfald studeras i ett
särskilt uppföljningsprogram inom projektet.
Den preliminära fördelning av åtgärderna mellan de olika kommunerna som tillämpats under
etapp 1 redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Preliminär fördelning av
damm/våtmarksyta under etapp 1 i Segeåprojektet.

Kommun

Damm/våtmarksyta
ha, etapp 1

%

Burlöv

1

4

Lund

1,5

6

Malmö

5,5

22

Staffanstorp

3

12

Svedala

12,5

50

Trelleborg

0,75

3

Vellinge

0,75

3

Summa:

25

100

Begreppen damm, våtmark och skyddszon
Med begreppet damm avses i detta sammanhang en permanent vattensamling som skapas med syftet
att rena inkommande vatten och att vara till gagn för växter, djur och människor. Den typiska dammen
har flacka släntlutningar och oregelbunden form, som anpassats till landskapet. Djupet kan variera
mellan en och tre meter och ytan ligger normalt på 0,3 till fem hektar. Med våtmark menas grundare
vattenområden där vattendjupet normalt inte är större än att man kan ta sig över området med stövlar.
Vid lågvatten kan vattennivån ligga strax under marknivån. Övervattensvegetation har en framträdande
roll i våtmarken. Våtmarker ingår normalt i dammens kantzoner, vilket innebär att damm- och
våtmarksmiljöerna ofta övergår i varandra.
Skyddszoner anläggs endast på åkermark intill öppna vattendrag och syftar till att fungera som buffert
mellan den odlade jorden och det öppna vattendraget. Skyddszonen har normalt en permanent grässvål,
som i en del fall kompletteras med träd och buskar. Gödsling eller besprutning får ej ske på skyddszonen. Bredden på zonen är idag oftast sex meter, eftersom det är den minimibredd som gäller för att
erhålla EU’s miljöstöd för åtgärden.
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Förväntade miljöeffekter vid anläggning av dammar och våtmarker
De positiva miljöeffekter som kan förväntas vid anläggning av dammar och våtmarker är:
x reduktion av kväve, bl a med hjälp av bakterier (denitrifikation), sedimentation och upptag i växter
x kvarhållning av fosfor genom sedimentation
x kvarhållning/nedbrytning av bekämpningsmedel, metaller och andra potentiellt skadliga ämnen
samt bakterier från dagvattenutsläpp, jordbruksmark och olika typer av punktutsläpp
x ökad vattenmagasineringsförmåga i landskapet, vilket ger utjämnande effekter på vattenföringen
x vattenmagasin som kan utnyttjas för bevattning under torrperioden, vilket ger mindre vattenuttag
från vattendragen under perioder då flödena är små
x ny- och återskapande av vattenområden, vilka utgör värdefulla miljöer för fåglar, övrigt djurliv och
växter
x ökad allemansrättslig areal och skapande av för människan tilldragande rekreationsområden och i
en del fall boendemiljöer med öppna vattenspeglar
x åter- och nyskapande av naturområden som är positiva för landskapsbilden

Allmänt om skyddszoner och miljönytta
Anläggandet av skyddszoner mellan den brukade åkermarken och öppna vattendrag och diken kan
förväntas ge en rad positiva miljöeffekter. Några av de viktigaste är:
x minskad tillförsel av partikelbundna näringsämnen, främst fosfor, till vattendragen genom minskad
ytavrinning, minskad erosion i strandbrinkar och minskad avspolning av marker som vid högvatten
är översvämmade
x minskad risk för direktdeposition av bekämpningsmedel vid besprutning nära vattendragen
x beskuggning av vattendraget där träd och buskar tillåts växa upp i kantzonerna, vilket bl a minskar
igenväxningstakten och därmed rensningsbehovet
x ny- och återskapande av naturområden, vilka utgör värdefulla miljöer för fältvilt, övrigt djurliv och
växter
x ökad allemansrättslig areal och skapande av vegetationsstråk utmed vattendrag, som fungerar som
förbindelselänkar mellan befintliga naturområden, och som på så sätt förbättrar möjligheterna att
vistas i jordbrukslandskapet
x åter- och nyskapande av naturområden som är positiva för landskapsbilden

Skyddszon utmed öppet
dike, biflöde till Sege å
väster om Svedala.
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Arbetssätt
I nedanstående figur illustreras det arbetssätt som används vid anläggning av dammar, våtmarker. De olika faserna kommenteras i texten nedan.
1. Information till markägare
2. Mottagande av intresseanmälningar
3. Åtgärdsplanering, val av projekt
4. Fältbesök
5. Projektering, avvägning
6. Samrådsansökan
7. Förhandsförbindelse
8. Upphandling av entreprenör
9. Anläggningsarbete
10. Besiktning, uppmätning
11. Kontraktsskrivning, markersättning
12. Vegetationsetablering
13. Eventuella efterarbeten

1.

Information till markägare. Information om projektet sprids till markägare (och
arrendatorer). Projektet har hittills arbetat med:
information genom möten (via LRF, dikningsföretag och andra föreningar)
aktivt kontakttagande genom brev eller telefonsamtal med markägare som har mark
som är intressant för damm/skyddszonsanläggning

2.

Mottagande av intresseanmälningar. Markägare och arrendatorer, som fått information om projektet och som via telefon eller skriftligen anmäler sitt intresse för att
deltaga i projektet, registreras och ges en preliminär prioriteringsklassning. Klassningen
görs med utgångspunkt från den information som framkommer vid anmälan samt
studier av kartor och annat underlagsmaterial.

3.

Åtgärdsplanering, val av projekt. Inkomna anmälningar gås igenom. Behov och
lämplighet för dammlokalisering bedöms bl a utifrån tillrinningsområdets storlek,
markanvändningen i tillrinningsområdet och relationen till eventuellt andra aktuella
projekt i området.
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4.

Fältbesök. Markägare med högt prioriterade lägen för damm- eller skyddszonsanläggning besöks. Vid dammprojekt görs en preliminär bedömning av den tekniska
möjligheten att anlägga en damm (omfattning på schaktmassor, deras placering mm).
Vid fältbesöken bedöms även naturvårdsförhållanden. Dessutom informeras markägaren om hur projektet kommer att gå vidare.

5.

Projektering, avvägning. Områden aktuella för dammar avvägs och i de flesta fall
genomförs en provgrävning. Diverse bakgrundsmaterial tas fram, t ex uppgifter från
eventuellt dikningsföretag. Projekteringen omfattar utformning, volymberäkning,
placering av schaktmassor mm samt utformning av diverse tillhörande konstruktioner
såsom brunnar, dämmen mm. Projekteringen resulterar bl a i ritningar över dammar
med tillhörande konstruktioner.

6.

Samrådsansökan. Ett preliminärt förslag för anläggning av damm skickas på samråd
till länsstyrelsen och markägare.

7.

Förhandsförbindelse. Markägaren skriver på en förhandsförbindelse att han/hon är
villig att avsätta mark och deltaga i projektet. Överenskommelse om markersättningens
storlek träffas.

8.

Upphandling av entreprenör. Anbudsunderlag enligt Mark AMA utarbetas och
skickas ut till entreprenörer för räkning. En anbudsförrättning och upphandling av
anläggningsarbetet sker.

9.

Anläggningsarbetet påbörjas då
samrådsbeslut erhållits från
länsstyrelsen. Anläggningsarbetet
utförs av entreprenören i nära samråd
med konsulten.

10.

Besiktning och uppmätning av
dammen med omkringliggande
område genomförs efter det att
entreprenören slutfört sitt arbete.

11.

Kontraktsskrivning,
markersättning. Kontraktskrivning
mellan kommun och markägare.
Avtalen gäller normalt i 30 år för
dammar och våtmarker. Utbetalning
av markersättning görs till markägaren.

12.

Vegetationsetablering (ev. sådd och plantering) görs oftast av markägaren. Fröer och
plantmaterial tillhandahålles av projektet.

13.

Eventuella efterarbeten. Efterarbeten kan bli nödvändigt vid vissa av projekten. Dessa
kan dels omfatta arbeten som ingått i entreprenadupphandlingen (t ex brunnar, dämmen,
mm) men som behöver justeras för att fungera tillfredsställande. Arbetet utförs och
bekostas av entreprenören, förutsatt att det sker inom garantitiden för arbetet (två år).
Det kan även innefatta arbeten som varit svåra att förutsäga när entreprenaden
handlades upp. Detta gäller t ex reparation av täckdikningssystem som varken markägaren eller beställaren känt till eller skador som uppkommit p g a svårförutsägbara
jordarts- eller grundvattenförhållanden. Dessa arbeten bekostas av projektet.

Underhåll av anlagda dammar och våtmarker kan bli nödvändigt i ett längre tidsperspektiv.
Detta arbete kan t ex omfatta rensning av in- och utloppsrör och delar av dammarnas bottnar.
Arbetet kan även innefatta reparation av vissa konstruktioner såsom dämmen och brunnar. Det
åvilar i dag respektive kommun att ansvara för detta arbete, eftersom dessa moment kan komma
att ligga efter projekttidens slut. Enligt skrivna avtal svarar markägaren för dammarnas och
våtmarkernas skötsel i övrigt.
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Normalt tecknar markägaren (eller arrendatorn) också ett avtal med staten om ett s k
Skötselstöd. Mer om skötselstödet och det ibland tillämpade projektstödet för anläggning av
småvatten och dammar finns under rubriken Finansiering. Dessa stöd är båda s k EU-miljöstöd.
Tidsmässigt hamnar ansökningarna om dessa stöd ofta vid punkt 6 ovan.

Förutsättningar för anläggning
Målsättningarna för projektet har varit att uppnå kostnadseffektiv närsaltreduktion, anpassning till landskapsbild och skapande av förutsättningar för rekreation och ökat livsutrymme för våtmarksanknutna
växter och djur i jordbrukslandskapet. I det praktiska arbetet konfronteras dessa mål med andra intressen i
landskapet och med de tekniska förutsättningar som råder.
Den effektiva dränering som skett i jordbrukslandskapet har medfört att yt- och markvattennivåer oftast
ligger betydligt lägre än de gjorde för 100-150 år sedan. De flesta öppna vattendrag har rätats eller
kulverterats och omgivande marker har avvattnats genom täckdikning.
Att anlägga dammar och våtmarker genom att enbart dämma innebär oftast att man kommer i konflikt
med markavvattningsintresset. De flesta dammar och våtmarker har därför anlagts genom utgrävning ner
till befintliga vattennivåer. Om de topografiska förhållandena varit gynnsamma har utgrävningen kunnat
kombineras med dämning och på så vis har schaktvolymerna minskats. Dessa förutsättningar påverkar
naturligtvis utseendet på dammarna och våtmarkerna och hur de smälter in i landskapet.

Något om utformningen av anlagda dammar och våtmarker
Varje damm och våtmark som anläggs är unik. Vissa grundläggande mål för utformningen har dock
eftersträvats för att uppfylla funktionen som närsaltfälla och livsrum för växter och djur.
En varierad och lång strandlinje eftersträvas, liksom mjuka flacka slänter med varierande lutning (1:41:20). Vattendjupet växlar mellan djupare partier (1-2 m) för sedimentation (vid inloppet) och grundare
partier (0,3-1m) som ger förutsättningar för ett varierande växt och djurliv. En dominans av grunda områden förekommer sällan då det finns en risk för snabb igenväxning och sedimentation i dessa områden,
något som markägarna ofta är negativt inställda till. I de fall som det varit möjligt att få till stånd bete,
vilket minskar risken för igenväxning, har större grunda områden anlagts och våtmarkskaraktären
dominerar.
Ut- och inlopp kan konstrueras som öppna diken eller med hjälp av rör och ofta finns ett reglerbart
dämme eller en brunn vid utloppet. Det är viktigt att det vatten som kommer till dammen/våtmarken
sprids över så stor del av bottenytan som möjligt. Dess denitrifikationskapacitet kan då utnyttjas
maximalt. En bättre vattencirkulation åstadkoms genom att placera in- och utlopp samt grund- och
djupområden strategiskt i förhållande till varanda.
Dammar konstruerade för bevattning har oftast ett större djup och därmed en större vattenvolym. Vattnet
samlas i dammen under vinterhalvårets högflödesperioder och används under sommarens torrperioder.
Vid lågvattenföring leds vattnet förbi dammen och därmed innebär inte bevattningsuttaget att vattendraget nedströms torkar ut.
För att erhålla en tillräckligt hög belastning på dammen/våtmarken och därmed utnyttja dess reduktionskapacitet, är det viktigt med ett tillräckligt stort tillrinningsområde i förhållande till damm/våtmarksytan. Minst 75-100 ha jordbruksmark bör dräneras till anläggningen.
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Tidsplan
Segeå-projektet planeras att genomföras under åren 2000 till 2009. Projektet är indelat i tre
etapper, med etappbyten år 2003 och 2006. Vid etappbytena är det inplanerat en utvärdering av
utfört arbete och en översyn av målsättningar och projektuppläggning inför fortsatt arbete.
Föreliggande rapport utgör del i utvärderingen av etapp 1.

Organisation
Av nedanstående figur framgår hur Segeå-projektet är organiserat.

Segeå-projektets organisation 2002

Segeåns
Vattendragsförbund
Medlemmar

Kommuner (7 st)

Kommuner (7 st)
Burlöv
Lund
Malmö
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge

Arbetsgrupp (tjänstemän och
LRF-repr.)
Kommuner (7 st)
LRF Representanter

Industriföretag (3 st)

Konsult

Dikningsföretag (4 st)

Markägare
Myndigheter
Entreprenörer
Figur 2.

Ledningsgruppen för Segeåprojektet (politiker)

Konsult för SegeåProjektet Etapp 1
Ekologgruppen, Landskrona
Karl Holmström
Torbjörn Davidsson

Administration
Projektsekreterare
Christel Strömsholm Trulsson
Projektassistent
Gunila Jexmark

Segeå-projektets organisation 2002.

Ledningsgruppen för Segeå-projektet är det styrande organet inom projektet och består av
politiska representanter från de sju kommunerna. Under ledningsgruppen står en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från de sju kommunerna, LRF-representanter samt konsulten.
Arbetsgruppen bereder ärenden till Projektgruppen. Administrationen sköts av projektsekreterare och projektassistent, anställda vid Svedala kommun. Konsulten (Ekologgruppen)
arbetar med det praktiska genomförandet av projektet, t ex åtgärdsplanering, projektering,
uppföljning utredning och rapportering. Konsulten sköter också kontakten med markägare,
Länsstyrelsen (samråd), entreprenörer m fl.
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Finansiering och kostnader
Segeåprojektet har under etapp 1 arbetet med en budget på lite drygt 10 miljoner kr.
Kommunerna har stått för drygt hälften av finansieringen. Vad gäller extern finansiering har
statliga s k LIP-medel (Lokala InvesteringsProjekt), stått för nästan 40 % av kostnaderna.
Projekten i Svedala, Staffanstorps och Burlövs kommuner har delfinansierats med dessa medel.
I Lunds och Vellinge kommuner är det främst det statliga miljöstödet (projektstöd i LBUprogrammet), som söks via Länsstyrelsen, som delfinansierat projektering och entreprenadarbeten. Flertalet dammar har också beviljats statligt s k skötselstöd, vilket är ett stöd som
betalas ut en gång per år till brukaren. Skötselstöden, 3000 kr/ha och år, är beviljade för en
tioårsperiod med möjlighet till förlängning med ytterligare tio år. Region Skåne har delfinansierat uppföljningsarbetet.
Entreprenadarbeten, dvs anläggningen av dammar och våtmarker står för ca två tredjedelar av
kostnaderna. Projekteringsarbetet står för ca 16 % av kostnaderna, medan markersättningar,
utredningsarbete och administration står för en mindre andel. Finansiering och fördelning av
kostnader framgår av figur 3.

Segeåprojektet, finansiering, etapp 1
1%

7%

0,5%

Kommunerna
Staten - LIP
Staten - projektstöd
54%
38%

Region Skåne
Segeåns Vattendragsförbund

Segeåprojektet, kostnader, etapp 1
8%

5%

16%

Administration
Projektering, markägarkontakter,
entreprenadupphandling mm
6%

Utrednings och uppföljningsarbeten
Entreprenadkostnader
Markersättningar

65%

Figur 3.

Finansiering och kostnadsfördelning gällande Segeåprojektet, etapp 1.
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Genomfört arbete under etapp 1
Anlagda dammar och våtmarker
Under etapp 1 av Segeå-projektet har sammanlagt 18,9 ha våtmarksyta anlagts fördelat på 16
objekt. Ytterligare ett objekt i Burlövs kommun är projekterat (yta 1 ha), men man avvaktar ett
beslut om en intilliggande golfbana innan igångsättningen. Med denna våtmarks färdigställande
uppnår man under etappen en våtmarksareal på 19.9 ha, vilket uppfyller målen för fem av de sju
kommunerna.
De kommuner där målet ej uppnåtts är Trelleborg och Malmö. Trelleborgs del i Segeåns
avrinningsområde är liten och berör främst Börringesjöns och Sjuspännegropens tillrinning.
Eftersom området ligger i kanten av avrinningsområdet är tillflödena små och avvattnar små
arealer. I detta område har det varit svårt att hitta konkreta lägen för våtmarksanläggning, och de
lägen som undersökts har av olika anledningar fallit bort. Det finns idag inget konkret
våtmarksläge i detta område.

Figur 4.

Anlagda dammar och våtmarker under etapp 1 i Segeå-projektet.
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Segeå-projektet, etapp I
damm/våtmarksareal
14

14

Kvar till mål
Klara
Pågående
Mål, etapp I

12

hektar

10

12
10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
Burlöv

Lund

Malmö

Staffanstorp

Svedala

Trelleborg

Vellinge

Figur 5. Anlagda dammar och våtmarker under etapp 1 i Segeå-projektet fördelat på olika
kommuner och i jämförelse med preliminära målsättningar för respektive kommun.
I Malmö kommun är det stora problem att hitta lägen för våtmarker. Orsakerna är att många
motstående intressen finns för tätortsnära mark, vilket även gäller för mark lämplig för
våtmarksanläggning. Markpriserna är därtill ofta mycket höga, vilket försvårar arbetet med att
få fram kostnadseffektiva projekt.

När? Var? Hur?
Alla 16 färdigställda dammar/våtmarker har grävts mellan juni 2002 och mars 2003. Storleken
varierar mellan 0,4 och 2,7 ha, med en medelareal på 1,2 ha. De lägen som har valts ut för
våtmarksanläggning ligger för det mesta i anslutning till större och mindre tillflöden till Segeå
och Torrebergabäcken samt större kulvertsystem. Tre dammar har anlagts i öppna dikens
huvudfåra och tre som sidodammar. I samtliga fall har schaktarbeten varit nödvändiga, men i
några fall har man kompletterat med en viss uppdämning av vattennivån, vilket har lett till att
våtmarksyta skapats med mindre schaktinsats och på ett kostnadseffektivt sätt. Våtmarker har
anlagts på åkermark, betesmark, energiskog, slåttervall och ohävdad mark.

Anläggningskostnad
Kostnaden för våtmarksanläggningen under etapp 1 har varierat beroende på topografiska och
anläggningstekniska faktorer. I medeltal har anläggningskostnaden legat på 320 000 kr per
anlagd hektar damm/våtmarksyta.

Markersättning
Intrångsersättningen som utgår i Segeå-projektet bestäms utifrån intrångets omfattning. Störst
ersättning utgår för anläggning på produktiv åkermark. Då Länsstyrelsen skötselstöd har utgått
har markersättningens storlek sänkts. Medelersättningen för den areal som omfattas av avtalen
(våtmarksarealen med kringområde) har under etapp 1 legat på 18700 kr/ha. Beräknat per ha
våtmarksyta (utan kringområde) har markersättningen legat på 36700 kr/ha.

Ekologgruppen i Landskrona AB

Segeå-projektet
Etapp 1 - slutrapport

12

Utredningar
Under Segeå-projektets etapp 1 har tre utredningar genomförts med syfte att tjäna som underlag
för fortsatta åtgärdsarbeten under Segeå-projektets etapp 2 och 3;
- Skyddszoner inom Segeåns avrinningsområde (2001)
- Börringesjön, Yddingesjön och Havgårdssjön - Vattenkvalitet och åtgärdsförslag (2003)
- Förutsättningar för anläggning av stora våtmarker (2003)
Rapporterna har författats av Ekologgruppen i Landskrona AB.

Skyddszoner
I denna rapport redovisas nuvarande befintliga skyddszoner inom Segeåns avrinningsområde för
vilka statliga miljöstöd (EU-stöd) betalats ut under år 2000. Uppgifterna om skyddszonerna är
framtagna via uppgifter från Jordbruksverkets databaser.
Med ledning av dessa uppgifter kan konstateras att skyddszonsetableringen i Segeåns
avrinningsområde varit omfattande. En mycket stor del av de öppna vattendragen i
jordbruksbygden kantas idag av skyddszoner. Ca 10 mil skyddszon med EU-stöd fanns
etablerad 2000 inom avrinningsområdet. Detta motsvarar drygt 25 % av totala längden
strandzon mot öppet vattendrag som finns i avrinningsområdet. En mycket stor del av de
strandzoner som tidigare brukats som åker har idag en skyddszon med gräsvegetation. Mot
denna bakgrund föreslås att:
x Segeå-projektet under etapp 1 och inledningen av etapp 2 inte ska arbeta med, eller ge
bidrag till, avsättandet av ytterligare skyddszoner längs Segeån med biflöde
x den fortsatta lokaliseringen av EU-skyddszoner, och miljökvaliteten på dessa, följs upp
under etapp 2 då behovet av aktivt åtgärdsarbete i Segeå-projektet åter bedöms.
Beträffande EU-stöden bör projektet verka för:
x att jordbruksstöd som innebär konkurrens om marken ej skall utgå för marker som är
aktuella som skyddszoner, dvs andra stöd än skyddszonsstöd skall ej beviljas om marken
ligger intill öppet vattendrag
x

att skyddszoner tillåts få en mer permanent karaktär, där t ex aktiv etablering av buskar och
träd kan ingå i stödet

Förutsättningar för större våtmarker
Utredningsarbetet syftar till att beskriva vilka förutsättningar som finns för anläggning av stora
våtmarksområden utmed huvudfårorna med hänsyn till anläggningstekniska förutsättningar,
markägarintresse, natur- och kulturvårdsaspekter, erfarenheter av natur- och vattenvårdsnytta,
rättsliga aspekter och kostnadsaspekter.
Med utgångspunkt från den 1997 presenterade Vattenvårdsplanen för Segeåns avrinningsområde (Segeåns Vattendragsförbund 1997) har 17 förslag på stora damm- och våtmarksområden (5-57 ha), totalt med en areal på 275 ha, studerats med avseende på praktiska förutsättningar för genomförande.
Ett generellt dilemma i sammanhanget är att i de områden där fallet är litet i vattendragen,
saknas ofta förutsättningar för att höja vattennivåerna genom dämning, utan att dräneringen på
stora markarealer uppströms påverkas negativt. I de områden där det finns ett fall i vattendraget
kan det finnas förutsättningar för dämning, och där negativa effekter på markdräneringen
Ekologgruppen i Landskrona AB
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uppströms kan begränsas till rimliga arealer. Problemet är då istället att vattendragssträckorna
med fall ofta också representerar värdefulla lekbiotoper för laxfisk och värdefulla miljöer för
strömvattenfauna i övrigt.
Av genomgången framgår att två av områdena direkt berörs av nya våtmarksprojekt. Detta
gäller den anlagda Torupsdammen vid Spångholmsbäcken och en del av Torreberga ängar där
planering och projektering pågår för att restaurera betesmarker och anlägga våtmarker. För båda
områdena gäller att de genomförda och planerade åtgärderna upptar betydligt mindre
våtmarksarealer än vad som föreslagits i Vattenvårdsplanen.
Sju av de 17 föreslagna damm/våtmarksområdena bedöms ej vara realistiska att genomföra med
hänsyn till rådande schaktkostnader och/eller pga att stora områden med åkermark skulle
påverkas. De avskrivna områdena omfattar ca 50 procent av den damm- och våtmarksareal som
kopplats till större damm- och våtmarksprojekt i Vattenvårdsplanens förslag.
För åtta av de föreslagna projekten föreslås att de tas med som potentiella damm/våtmarksområden i Segeå-projektets fortsatta arbete. I dessa områden bedöms det lämpligt att gå vidare
med markägarkontakter, avvägningsarbete och ytterligare genomgång av dikningsföretagshandlingar. För några områden (bl a våtmark vid Börringesjön) gäller dessutom att särskilt
kontrollera huruvida projekten kan samordnas med befintliga natur- och kulturvårdsintressen.
För flera av dessa sk utredningsområden gäller att de damm- och våtmarksarealer, som angivits
för dessa områden i Vattenvårdsplanen, sannolikt kommer att krympas vid ett eventuellt
anläggande.
Projekt som anläggs i huvudfårorna, och ej som s k sidodammar, bör få en rättslig prövning
(Miljödomstolen).

Förutsättningar för åtgärder i sjöarna
Utredningen syftar till att undersöka förutsättningar för att, genom aktiva åtgärder, förbättra
vattenkvaliteten i avrinningsområdets sjöar. De positiva resultaten från reduktionsfisken som
genomförts bl a i Finjasjön och Ringsjön har fött tankar om att den typen av åtgärder även kan
användas för dessa sjöar. I vattenvårdsplan för Segeån (Segeåns Vattendragsförbund 1997) har
reduktionsfiske förts fram som en kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i
Börringesjön och därmed även för Segeå nedströms sjön. Initialt var därför Börringesjön
tillsammans med Yddingesjön i fokus för denna utredning, då ju båda sjöarna är viktiga ur
rekreationssynpunkt och har dokumenterat låg vattenkvalitet. Under arbetets gång har dock information om Havgårdssjöns tillstånd visat sig så intressant att även denna utvärderats. Den
fjärde av de stora Segeå-sjöarna, Fjällfotasjön, har på grund av att dess form gör den mindre
lämplig för trålning ej behandlats i denna rapport. För Fjällfotasjön har heller inga provfiskedata
varit tillgängliga. Ur eutrofieringsperspektiv är dock Fjällfotasjöns utveckling oroande, med
höga fosforhalter och litet siktdjup, samt en dokumenterad försämring idag jämfört med värden
från mitten av sjuttiotalet.
Genomgången visar att Börringesjöns dåliga vattenkvalitet troligen ej är orsakad av fisksamhällets sammansättning. Fiskbiomassan är liten och andelen rovfisk är hög vilket inte stämmer
med en sjö i grumlighetsfas enligt teorierna för biomanipulering och reduktionsfiske. Orsakerna
till det låga siktdjupet, planktonblomningarna och de höga fosforkoncentrationerna beror uppenbarligen på andra faktorer. Det ligger dock en osäkerhet i bedömningen då endast ett provfiske
genomförts, och då det inte finns tillgängliga uppgifter om undervattensväxter, växt- och framförallt djurplankton.
Yddingesjöns dåliga vattenkvalitet kan mycket väl bero på den stora andelen vitfisk som finns i
sjön. Även här är bedömningen dock osäker då bristen i tillgängligt datamaterial är samma som
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i Börringesjön. Det har dessutom framförts teorier om att Yddingesjöns grumlighet beror på
upprörning av sediment p g a sjöns vindutsatta läge.
Uppgifter om Havgårdssjön gör gällande att det skett en förändring till det sämre under 1990talet beträffande vattenkvalitet. Vattenkvalitetsförändringarna verkar ligga i fas med förändringar i undervattensväxternas utbredning, planktonblomningar och fisksamhällets utseende.
Det provfiske som genomfördes 1998 visade på en liten andel rovfisk. Det är således troligt att
Havgårdssjöns vattenkvalitet skulle kunna förbättras med ett reduktionsfiske. Dess status som
”nationell referenssjö” gör dock åtgärden tveksam.
Inget av de reduktionsfisken som har drivits i Skåne har genomförts med så lite underlagsmaterial som det som finns för Segeå-sjöarna. I diskussioner med personer involverade i utredningar om reduktionsfiske i Ringsjön, Finjasjön och Vombsjön har ett program för kompletterande undersökningar tagits fram vilka presenteras nedan.
Förslag till kompletterande undersökningar
Kompletterande undersökningar föreslås för Börringesjön och Yddingesjön. Havgårdssjöns
status som nationell referenssjö medför att åtgärder i sjön är olämpliga.
Planktonundersökningar
Dessa ger svar på frågor om zooplanktonsamhället som är nyckeln i födovävsteorin, samt hur
stor del av vattengrumlingen som består av växtplankton. Planktonundersökningar ingår ej i
Segeå-sjöarnas recipientkontroll.
Undervattensvegetation
En av förutsättningarna för att sjön skall övergå i klarvattensfas är hur väl undervattensvegetationen etableras på bottnarna. Inga undersökningar finns idag.
Upprepat provfiske
Det enda provfiske som genomförts ger ett för litet underlag för att uttala sig säkert om huruvida
ett reduktionsfiske ger önskvärd effekt, eller hur stor fiskeinsats som krävs.
Mätningar av sjöarnas fosforbelastning och fosforfrisläppande förordas ej då det innebär ett
omfattande och kostsamt arbete.
Undersökningarnas omfattning
Provfiske 16 nät under en natt i två sjöar
Planktonprovtagning 5 prov i 2 sjöar
Planktonbestämning 10 prov
Undersökning av undervattensväxter
Utvärdering av undersökningarna.

Åtgärdernas miljönytta
Under etapp 1 har ett uppföljningsarbete genomförts med syftet att beskriva miljöeffekterna av
de åtgärder som utförs inom projektet. Detta arbete har resulterat i rapporterna:
- Våtmarkers reningsförmåga - Metaller, Bakterier, Pesticider, Toxiska substanser och
Läkemedelsrester (2003)
- Våtmarker och hydrologiska effekter (2003)
Rapporterna har författats av Ekologgruppen i Landskrona AB.
Ytterligare en rapport är under utarbetande: Uppföljning av 50 dammar.
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Inför fortsatt arbete med etapp 2 bör inriktning och omfattning av uppföljningsarbetet ses över.
Utgångspunkt för översynen bör vara de förslag som presenterats i Handlingsprogrammet
(Ekologgruppen 2000).

Effekter på näringstransport
Undersökning av närsaltreduktion i 50 västskånska dammar.
Undersökningarna har som syfte att ge en bredare kunskap om närsaltreduktion i olika typer av
dammar. Resultatet förväntas belysa hur t ex ålder, vegetation, belastning och utformning styr
närsaltreduktionen. Under perioden sommaren 2002 till våren 2003 har 4 provtagningsomgångar genomförts. Dessa fyra provtagningstillfällen har valts för att belysa olika flödessituationer. Fältarbetet avslutades i mars 2003 och en preliminär rapport har färdigställts (juni
2003). Rapporten skall kompletteras med material från intensiv-mätdammarna i Höje- och
Kävlingeåprojekten samt mätdata från dammar i Saxåns och Rååns avrinningsområden.
Dessutom skall datamaterialet behandlas statistiskt. Totalt har 50 dammar och våtmarker i
Sydvästskåne undersökts. Dessa ligger i Vegeåns, Rååns, Kävlingeåns och Höjeåns avrinningsområde. Efterhand som dammar blivit färdigställda i Segeå-projektet har 5 av dessa fasats in i
provtagningsserien och ersatt provtagningsdammar som visat sig mindre lämpliga för provtagning. En utvärdering av resultaten beräknas bli klar i augusti 2003.
Bottenvegetation
I samband med vattenprovtagningen har även undervattensvegetationen undersökts i de dammar
som ingår i undersökning av närsaltreduktion. Detta gjordes under november månad 2002.

Hydrologiska effekter
I denna rapport har vi försökt att på ett översiktligt sätt redovisa vilka hydrologiska effekter
anlagda våtmarker och dammar kan ge. I samband med översvämningar på kontinenten, men
även här i Sverige, har diskussioner förts om orsakerna till de höga flödena och vilken betydelse
människans ingrepp i landskapet haft för översvämningarna.
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Sege å, SO Törringe. Foto: Johan Hammar, juni 2003.
Trots att mycket kunskap finns samlad om landskapets hydrologiska förändring saknas idag
kunskap och sammanställningar om hur människans omdaning av landskapet, med t ex omfattande markdräneringar och avsänkning av sjöar, påverkat avrinningen och grundvattenförhållandena vid olika situationer och i olika områden. Nya frågor som väcks är nu också vilken
betydelse återskapandet av småvatten och våtmarker har för landskapets hydrologi. Flera av
dessa frågor diskuteras i rapporten.
Nyanlagda våtmarker innebär att andelen ytvatten i landskapet ökar, men de kan också ha andra
effekter på landskapets hydrologi. När det gäller flödet i de små vattendragen och biflödena
kan dammarna, främst vid normal vattenföring eller kortvariga högflöden, ha en dämpande
effekt på flödena nedströms. Vid högflödessituationer har de anlagda dammarna i allmänhet för
liten reglervolym för att de under en längre tid ska kunna dämpa och jämna ut flödet.
Ser man till de lite större vattendragen har dammarna mindre betydelse för flödessituationen.
För att vattenmagasin, av typen våtmarker, dammar och sjöar, skall ha reell betydelse för flödesregimerna även under högflödessituationer i större vattendrag krävs normalt mycket stora
magasinsvolymer och vattenarealer på 10 % eller mer av avrinningsområdets yta.
Vid lågvattenföring sommartid gör avdunstningen från en våtmark, samt eventuell grundvatteninfiltration genom botten och slänter, att vattenföringen i vattendraget blir lägre än vad
den skulle ha varit i ett vattendrag utan våtmarker. Om ett vattendrag däremot används för
bevattning, kan anläggandet av en bevattningsdamm istället innebära att lågvattenföringen i
vattendraget ökar. En ökning av lågvattenföringen förutsätter dock att bevattningsdammen
anläggs som en sidodamm där ett minimiflöde alltid leds förbi dammen. I diskussionen om
dammars och våtmarkers betydelse för lågflödessituationer är det viktigt att komma ihåg att
avdunstningen bara är en hydrologisk aspekt och att ökad vattenmagasinsvolym samtidigt
generellt ger utjämning av flödena med långsammare övergång från högflöden till
lågvattenflöden.
Nya våtmarker innebär inte bara att man ökar andelen ytvatten i landskapet. Vid dämning och
förhöjning av ytvattennivån påverkas också grundvattennivån i dammens närmaste omgivning. I flacka områden kan det innebära en förhöjning av grundvattenytan som påverkar ett
område väsentligt mycket större än ytan för själva dammen, vilket oftast är mycket positivt i
naturrestaureringssammanhang. Det är naturligtvis mycket viktigt att sådana förändringar sker
under kontrollerade former och att inte åtgärder görs som leder till oförutsedda skador på t ex
åkermark.

Effekter på toxiska ämnen mm
Denna rapport, Våtmarkers reningsförmåga - metaller, bakterier, pesticider, toxiska substanser
och läkemedelsrester, är en kunskapssammanställning över dammar/våtmarkers förmåga att
rena vatten från föroreningar av metaller, patogener (sjukdomsalstrare), pesticider (bekämpningsmedel), läkemedel samt andra giftiga ämnen såsom oljor, fetter, fenoler, och ammonium.
Arbetet har utförts inom Segeå-projektets uppföljningsprogram, och har till syfte att ge mer
argument för nyttan av våtmarker i detta och liknande projekt. Generellt gäller att våtmarker har
en renande effekt på alla ovanstående grupper av ämnen, och ofta är den dokumenterade
reningseffektiviteten anmärkningsvärt hög. Reningen sker antingen genom att ämnena bryts ned
eller omvandlas, eller genom att de stannar i våtmarken och lagras i sedimentet. Metallers och
bakteriers fastläggning i våtmarker har undersökts i relativt stor omfattning, medan kännedomen
om övriga ämnen är mer begränsad.
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Metaller är grundämnen och genomgår ingen nedbrytning. Reningen är därför beroende av
upptag i vegetation och inbindning till partiklar, följt av fastläggning i sediment. Fastläggningen
har visat sig vara effektiv i dammar som mottar dagvatten från vägar och stadsmiljöer. Effektiviteten är beroende av inloppskoncentrationer, hydrologiska förhållanden och dammarnas
storlek. Följden av fastläggningen är att metallerna lagras i sedimentet, vilket bör beaktas då
dammen rensas. Höga koncentrationer i vatten och sediment kan också vara giftiga för växt och
djurliv.
Dammar och våtmarker kan vara effektiva för rening av patogener (sjukdomsalstrare), fr a
bakterier och virus. Detta beror på att miljön utanför värdorganismen vad gäller t ex temperatur,
ljus och kemi är ogynnsam. Våtmarker som anläggs i anslutning till avloppsreningsverk har
uppvisat mycket goda reningsegenskaper. Retentionen är dock beroende av inloppskoncentrationerna av patogenerna. Om våtmarken är öppen för djurliv kan det ske en produktion av
bakterier och virus, dvs koncentrationerna i utloppsvattnet är högre än i inloppsvattnet.
Våtmarkers förmåga att tillbakahålla bekämpningsmedel är lite studerat. Resultat från Norge
tyder på att en rening sker i våtmarken. Liksom för andra organiska ämnen sker omvandling och
fastläggning i våtmarker genom bakteriell, kemisk eller fotokemisk nedbrytning. Exempelvis
har rening av vatten innehållande petrokemiska föreningar visat sig effektiv i våtmarker. Hur
läkemedel omvandlas och tillbakahålls i våtmarker har ej studerats. Troligt är att mekanismerna
är samma som för andra komplexa organiska ämnen.
Ammonium, som vid hög temperatur och pH kan omvandlas till toxiskt ammoniak, kan i en
våtmark omvandlas till nitrat eller direkt tas upp av växtlighet. Eftersom våtmarker även kan
producera ammonium är retentionen starkt beroende av inflödeskoncentrationerna.

Erfarenheter och synpunkter på fortsatt
arbete
Behovet av fortsatta åtgärder
Tidigare redovisade problembeskrivningar och målsättningar (Handlingsprogrammet 2000) för
minskade uttransporter av näringsämnen från Sege å och miljöer för ökad biologisk mångfald i
jordbrukslandskapet i Segeåns avrinningsområde bedöms fortfarande relevanta. Målsättningarna
har stöd i internationella överenskommelser, i de nationellt antagna miljömålen och i de
regionalt föreslagna miljömålen. Det finns tendenser till avtagande fosforhalter och i viss mån
kvävehalter i de västskånska åarna, inklusive Segeån. Detta är positivt men trenderna är ännu så
länge svaga, särskilt avseende kväve, och det finns stort behov av fortsatta åtgärder om uppsatta
målsättningar skall kunna uppnås. Länsstyrelsen bedömer i sin senaste årsredovisning (2002) av
miljötillståndet i Skåne att det inte är troligt att miljömålet för ingen övergödning kan uppnås till
år 2020.

Aktuella åtgärders relevans
Segeå-projektet arbetar i huvudsak med anläggning av dammar och våtmarker för att uppnå de
miljömål projektet formulerat (se vidare under Målsättningar). Dessa åtgärder bedöms ha starkt
stöd nationellt och regionalt. Dels är en ökad våtmarksareal i sig ett miljömål (myllrande
våtmarker) och dels anges våtmarksanläggning som en viktig åtgärd för att minska övergöd-
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ningsproblematiken och uppnå målet ingen övergödning. En kraftig statlig satsning på dammoch våtmarksanläggning har skett genom LIP-bidrag till intresserade kommuner och under
senare år genom miljöstöden för våtmarker och småvatten (projektstöd och skötselstöd).
Genomförda studier, inte minst inom systerprojekten i Kävlingeån och Höjeå, har också visat att
dammar och våtmarker har förväntad effekt som näringsfällor och att de snabbt blir livsmiljöer
för en lång rad vatten- och våtmarksberoende växter och djur. Betydelsen som
rekreationsmiljöer kan beroende på läge och tillgänglighet, också vara stor. (Rapporter med
uppföljningsresultat i pdf-format kan hämtas på adressen
www.ekologgruppen.com/htmlife/rapporter.htm ). Även de studier och kunskapssammanställningar som tagits fram inom Segeå-projektet (se under Åtgärdernas miljönytta) ger ytterligare stöd för att dammar och våtmarker har en god funktion som reningsverk för jordbrukslandskapets vattendrag.
Under senare år har vid bl a några prövningar av dammprojekt i Miljödomstolen framförts
farhågor om olika negativa miljöeffekter vid anläggning av nya dammar och våtmarker. Dessa
farhågor och frågor kan i huvudsak sammanfattas i följande punkter:
x dammar och våtmarker innebär sommartid ökad avdunstning och minskade vattenflöden i
anslutande vattendrag nedströms
x dammar och våtmarker kan sommartid innebära ökade vattentemperaturer och lägre
syrgashalter i anslutande vattendrag nedströms
x dammar och våtmarker innebär risk för ökad predation på utvandrande öringungar (smolt),
eftersom dammar och våtmarker kan bli goda habitat för rovfisk, främst gädda
x dammar och våtmarker kan utgöra vandringshinder för vattenlevande organismer, t ex fisk
x dammar och våtmarker kan ge negativ påverkan på kulturmiljön
Det är naturligtvis mycket viktigt att medvetenhet finns om dessa frågor och att hänsyn tas vid
lokalisering och utformning av dammar och våtmarker så att inte oförutsedda negativa
miljöeffekter uppstår. I flertalet fall bedöms att miljövinsterna med dammar och våtmarker vida
överstiger eventuella negativa effekter. Det är i sammanhanget också viktigt att ha ett historiskt
perspektiv på dagens våtmarksprojekt. I förhållande till de vatten- och våtmarksytor som
dränerats bort i landskapet innebär de åtgärder som nu genomförs nu bara en mycket begränsad
återställning.

Förutsättningar för fortsatt arbete med dammar och
våtmarker i avrinningsområdet
Med undantag av två kommuner, Malmö och Trelleborg har projektets mål uppnåtts beträffande
antal hektar anlagd damm/våtmarksyta.
I Svedala kommun föregicks etapp 1 av Segeå-projektet av en informationsträff anordnad av
Agenda 21-rådets arbetsgrupp för Sege å i Svedala kommun. Intresserade markägare tecknade
sig här på en lista, och dessa har kontaktats tidigt under etapp 1. Flera av dessa har idag en
damm på sina ägor. I Vellinge, Lund, Staffanstorp, Burlöv och Malmö har platser för våtmarksanläggning kanaliserats via markägare, grannar och/eller kommunrepresentanter.
Trelleborgs del i Segeåns avrinningsområde är liten och berör främst Börringesjöns och
Sjuspännegropens tillrinning. Eftersom området ligger i kanten av avrinningsområdet är
tillflödena små och avvattnar små arealer. I detta område har det varit svårt att hitta konkreta
lägen för våtmarksanläggning, och de lägen som undersökts har av olika anledningar fallit bort.
Erfarenheterna har visat att det i Burlöv, Lund, Staffanstorp och Svedala kommuner är relativt
lätt att hitta våtmarkslägen och intresserade markägare. Därför föreslås att Segeå-projektets
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etapp 2 fortsätter med samma arbetssätt som etapp I. Det är lämpligt att inleda etapp 2 med en
informationskampanj riktad till markägare. Denna kan utgöras av massutskick, möten eller
annonsering.
I Vellinge kommun är det mer osäkert om det är möjligt att finna lägen för samma våtmarksareal under etapp 2. Vellinge kommuns yta i Segeåns avrinningsområde är liten och berör
huvudsakligen Åttebäckens övre delar, där det idag redan finns flera gamla och en nyanlagd
våtmark.
I Malmös och Trelleborgs kommuner kunde ej hektarmålen uppfyllas för etapp 1, och det
förefaller mycket svårt att uppfylla målen för etapp 2. En översyn över målen för dessa
kommuner bör göras inför etapp 2. Inom vissa områden får man eventuellt tillåta att åtgärderna
blir dyrare, eftersom konkurrensen om marken här är större. Delar av planerad våtmarksareal
kan också flyttas över till de områden och kommuner där förutsättningarna för våtmarksanläggning är bättre.

Arbete med andra åtgärder
Skyddszoner
Det rekommenderas att Segeå-projektet under etapp 1 och inledningen av etapp 2 inte ska arbeta
med, eller ge bidrag till, avsättandet av ytterligare skyddszoner längs Segeån med biflöden samt
att den fortsatta lokaliseringen av EU-skyddszoner, och miljökvaliteten på dessa, följs upp
under etapp 2 och där behovet av aktivt åtgärdsarbete i Segeå-projektet åter bedöms.

Utredning av stora våtmarker
För åtta av de föreslagna projekten i utredningen om "Förutsättningar för större våtmarker" (se
ovan) föreslås att de tas med som potentiella damm/våtmarksområden i Segeå-projektets
fortsatta arbete. I dessa områden bedöms det lämpligt att gå vidare med markägarkontakter,
avvägningsarbete och ytterligare genomgång av dikningsföretagshandlingar.

Mötet mellan Segeå, i förgrunden, och Torrebergabäcken. Foto: Johan Hammar,
Ekologgruppen, december 2002.
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För några områden (bl a våtmark vid Börringesjön) gäller dessutom att särskilt kontrollera
huruvida projekten kan samordnas med befintliga natur- och kulturvårdsintressen. För flera av
dessa s k utredningsområden gäller att de damm- och våtmarksarealer, som angivits för dessa
områden i Vattenvårdsplanen (VBB, Segeåns Vattendragsförbund 1997), sannolikt kommer att
krympas.

Sjöarnas vattenkvalitet
Börringesjöns och Yddingesjöns biologi bör undersökas ytterligare innan beslut om eventuellt
reduktionsfiske tas. De undersökningar som föreslås är plankton, undervattensväxter och
upprepat provfiske.

Arbete med andra vattenvårdande åtgärder i landskapet
Under etapp 1 fanns avsikter att göra en genomgång av alternativa vattenvårdande åtgärder, t ex
reglerad dränering, kvävemur, utnyttjande av befintliga småvatten i landskapet etc. Avsikten var
att ta ställning till hur Segeå-projektet bör hantera "övriga åtgärder" i det fortsatta arbetet.
Från Helsingborgs Stad har en ansökan ställts till Interreg IIIA – ett EU-program som skall
främja utvecklingen i Öresundsregionen – om finansiering för ett projekt "Resurssnåla och
kostnadseffektiva lösningar för att rena vatten på näringsämnen som är förorenat av diffusa
källor eller av mindre punktkällor". Projektets syfte är att ta fram ett operativt instrument som
kan användas av vattenvårdande myndigheter och organisationer för att välja optimala reningslösningar i syfte att minska övergödningsproblemen. Arbetet är tänkt att vara ett samarbete
mellan kommuner i Danmark och Sverige, Fredriksborgs AMT, Länsstyrelsen i Skåne, Region
Skåne, Universiteten i Lund och Köpenhamn, Campus Helsingborg samt konsulter i båda
länderna. Projektets innehåll överlappar i stort den planerade utredningen "Övriga åtgärder" som
ursprungligen var tänkt att genomföras under Segeå-projektets etapp 1. Beslut togs därför att
Segeå-projektet (som även inbjudits att deltaga i projektet) avvaktar utgången av
projektansökan.

Externa stöd, lagstiftning och erfarenhetsöverföring
Våtmarksanläggningar i kommuner som ej har delfinansiering från LIP har delfinansierats med
Länsstyrelsernas "Projektstöd". Efter projektstödet följer ett 10-årigt skötselstöd. Våtmarkerna i
Lund och Vellinge har finansierats på detta sätt. Segeå-projektet har uppmuntrat markägarna i
”LIP-kommunerna” att söka Länsstyrelsens stöd för skötsel av våtmarker. Utfallet har i de flesta
fall varit positivt. De statliga stödformerna bör dock utvecklas (se nedan).
Projektet har ett stort ansvar för att projektets erfarenheter tas till vara i den nationella
våtmarkssatsning som nu sker. Under genomförandet av etapp I har projektet vunnit värdefulla
erfarenheter och kunskaper samtidigt som vissa problem och intressekonflikter i samband med
våtmarksanläggning har uppmärksammats. Det är av största vikt att projektets erfarenheter tas
till vara, av såväl myndigheter på lokal, regional och nationell nivå som av utförare inom det
praktiska våtmarksarbetet. Erfarenheterna av att arbeta samlat inom ett helt avrinningsområde
bör även tas till vara vid det kommande arbetet med införandet av EU:s Vattendirektiv.
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Projektet bör arbeta för samt verka för att förändra gällande lagstiftning och regler inom bl a
följande områden:
x att utveckla ett statligt skötselstöd gällande redan anlagda våtmarker
x att förändra lagstiftningen avseende våtmarksarbetets ställning gentemot
avvattnings- och laxfiskeintresset
x att det görs en översiktlig planering där våtmarksintresset finns med både på
kommunal och regional nivå
x att skyddszoner som anläggs med EU-stöd skall kunna få en mer permanent
karaktär, där etablering av träd och buskar uppmuntras
x att bidragssystemet blir mer differentierat för att optimera lokaliseringen av
våtmarker till de områden där de ger störst effekt
x att trädesbidrag eller andra likartade stödformer styrs till erosionskänsliga områden
x att jordbruksstöd (andra än stöd för skyddszoner och våtmarker) som innebär
konkurrens om marken ej skall beviljas för marker som är aktuella som
skyddszoner eller våtmarker
x att länsstyrelsen i samrådsskedet samordnar de olika intressen som berörs, gärna
med en internt upprättad våtmarkspolicy som grund
x att en marknadsmässigt konkurrenskraftig ersättning utgår till markägare eller
brukare som upplåter åkermark för våtmarksanläggning
x att Segeå-projektet och liknande samarbetsprojekt skall kunna söka en större samlat
anläggningsstöd (eller projektstöd) för flera våtmarker och inte behöva söka
projektstöd för varje enskilt våtmarkobjekt
x att initiera ökat statligt forskningsarbete kring våtmarker och våtmarkers
miljöeffekter

Sammanfattning av erfarenheter och synpunkter inför
Segeå-projektets etapp 2
 Behovet av vattenvårdande åtgärder kvarstår
 Återskapandet av damm- och våtmarksareal i jordbrukslandskapet framstår alltjämnt
som effektiva åtgärder
 Handlingsprogrammet från 2000 är fortfarande relevant avseende målsättningar,
åtgärdsförslag, organisation och tidsplan.
 Vad gäller extern finansiering är s k LIP-medel (Lokala InvesteringsProjekt) aktuella
för åtgärder i Svedala kommun under åren 2003-2005, medan det för övriga kommuner
främst är de statliga miljöstöden (projektstöd och skötselstöd) som finns till hands
 En översyn av intäkts- och kostnadsbudgeten bör göras inför uppstarten av etapp 2
 Tidigare (Handlingsprogram 2000) redovisad preliminär fördelning av
damm/våtmarksyta mellan berörda kommuner bör ses över och omfördelas med hänsyn
till faktiska förutsättningar för anläggning av dessa
ß Förutsättningarna för att infria tidigare preliminär åtgärdslokalisering bedöms som
relativt goda i Staffanstorps, Lunds, Burlövs och Svedala kommuner
ß Svårigheterna att infria tidigare preliminär fördelning är störst i Malmö, Trelleborg
och Vellinge kommuner.
 Fortsatt arbete med Segeå-projektet bör inledas med en informationskampanj med syfte
att få in fler intresseanmälningar från markägare med potentiella våtmarkslägen.
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 Behovet och inriktning på fortsatt uppföljningsarbete bör ses över.
 Arbetet med att studera förutsättningen för anläggning av stora våtmarker i enlighet
med gjord utredning (2003) utförs tidigt under etapp 2.
 Upprepad undersökning av utvecklingen av skyddszoner inom avrinningsområdet bör
göras under etapp 2.
 Ställningstagande till liggande förslag rörande fortsatt sjöutredning bör göras tidigt i
etapp 2.
 Resultat och erfarenheter från det svensk-danska Interregprojektet rörande miljöåtgärder
i jordbrukslandskapet bör följas upp under etapp 2.
 Segeå-projektet bör, i samarbete med systerprojekt, verka för att de statliga miljöstöden,
lagstiftning och tillståndsprövning utvecklas för att bättre svara upp mot aktuella
åtgärdsbehov och miljömålsättningar
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Rapporter redovisade inom Segeå-projektet
Utredningar om åtgärder
- Börringesjön, Yddingesjön och Havgårdssjön - Vattenkvalitet och åtgärdsförslag, 2003
- Förutsättningar för anläggning av stora våtmarker, 2003
- Skyddszoner inom Segeåns avrinningsområde, 2001
Utredningar och undersökningar gällande dammars och våtmarkers miljöeffekter
- Våtmarkers reningsförmåga - metaller, bakterier, pesticider, toxiska substanser och
läkemedelsrester, 2003
- Våtmarker och hydrologiska effekter, 2003
Rapporterna har författats av Ekologgruppen i Landskrona AB.
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Bilaga 1

Projektkatalogblad – presentation av dammar och våtmarker anlagda inom
Segeå-projektet, etapp 1
Bilagan innehåller 16 projektkatalogblad
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Svedala kommun

Nr 1

Segeå-projektet

Lilla Svedala

Fastighet:
L Svedala 3:3
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,8 ha
Vattenvolym (max):
7 700 m3
Djup (max):
1,5 m
Tillrinningsområde (ha): 200
Schaktmassor:
7 600 m3
Anläggningskostnad: 295 700 kr
Läge:
1 km sv. L Svedala
Färdig:
oktober 2002
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En damm har skapats i Åttebäckens huvudfåra ca 600 m uppströms utflödet i Sege å. Dammen har
skapats genom en kombination av schakt och dämning. Nivåreglering kan ske med hjälp av
brädsättar i utloppsdämmet.

Genomförda undersökningar:
Vattenkemi.

Svedala kommun

Nr 2

Segeå-projektet

Västra Kärrstorp/Hyltarp

Fastighet:
V Kärrstorp 4:13, Hyltarp 2:13
Kommun:
Svedala
Dammyta:
2,3 ha
Vattenvolym (max):
12 800 m3
Djup (max):
1,2 m
Tillrinningsområde (ha): 200
Schaktmassor:
8 700 m3
Anläggningskostnad: 322 640 kr
Läge:
3 km v. Svedala
Färdig:
mars 2003
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
Ellabäcken som bl a avvattnar delar av Svedala tätort kan efter regn uppvisa höga flödstoppar.
Dessutom är fallet svagt och omkringliggande mark låglänta. Detta har lett till avvattningsproblem och
behov av täta rensningar. Idag har en damm öppnats upp i bäckens huvudfåra. Dammen förväntas
verka utjämnande på vattenflödet och fungera som en fälla för slam och närngsämnen. Dämmet har
försetts med nivåreglering vilket gör att man kan anpassa vattenivån till årstiden. Området kommer att
betas.

Svedala kommun

Nr 3

Segeå-projektet

Bjärshög

Fastighet:
Bjärshög 4:1
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,5 ha
Vattenvolym (max):
2 600 m3
Djup (max):
1,1 m
Tillrinningsområde (ha): 100
Schaktmassor:
4 300 m3
Anläggningskostnad: 169 369 kr
Läge:
Nordost om Bjärshögs Kyrka
Färdig:
juni 2002
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
Aktuell damm har anlagts genom att öppna upp ett större dräneringsrör. Dräneringssystemet
avvattnar ett intensivt brukat jordbruksområde. Dammens utlopp går ut i ett öppet dike norr om
dammen. Dikessystemet löper norrut och ansluter till Sege å. Platsen för dammen har tidigare brukats
som åker men har under de senaste åren legat som träda. Träd- och buskplantering har gjorts vid
dammen.
Genomförda undersökningar:
Vattenkemi.

Svedala kommun

Nr 4

Segeå-projektet

Damm vid Aggarp

Fastighet:
Aggarp 3:30
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,9 ha
Vattenvolym (max):
13 000 m3
Djup (max):
2,0 m
Tillrinningsområde (ha): Delflöde av Sjuspännegropen
Schaktmassor:
8 000 m3
Anläggningskostnad: 398 000 kr
Läge:
1 km v. Aggarps by
Färdig:
oktober 2002
Tidigare markanv:
Betesmark/Ohävdad öppen

Beskrivning:
Dammen har anlagts på låglänt och tidvis mycket fuktig mark i anslutning till den huvudsakligen
kulverterade "Sjuspännegropen". Ett delflöde av bäcken leds in i dammen som även mottar vatten
från två dräneringar från öster. Flöde och vattennivå regleras med brädsättar vid in- och utlopp. En
befintlig damm med en ö har inkorporerats i den nya dammen. Området kommer att betas.

Svedala kommun

Nr 7B

Segeå-projektet

Damm vid Sege å, V Kärrstorp

Fastighet:
V Kärrstorp 15:1
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,48 ha
Vattenvolym (max):
3 200 m3
Djup (max):
1,4 m
Tillrinningsområde (ha): 40
Schaktmassor:
5 000 m3
Anläggningskostnad: 215 000 kr
Läge:
1 km ö. V. Kärrstorp
Färdig:
december 2002
Tidigare markanv:
Våtmark/Åker

Beskrivning:
En kulvert som avvattnar ca 40 ha åkermark och dagvatten från V. Kärrstorps by har dragits om och
letts in i en befintlig damm om 0,05 ha som utökats i storlek. Vattnet förs sedan ut i den gamla
kulverten som efter ca 100 m mynnar i Sege å.

Vellinge kommun

Nr 11

Segeå-projektet

Månstorp

Fastighet:
Månstorp 1:13
Kommun:
Vellinge
Dammyta:
1,1 ha
Vattenvolym (max):
4 500 m3
Djup (max):
1,1 m
Tillrinningsområde (ha): 170
Schaktmassor:
8 400 m3
Anläggningskostnad: 452 500 kr
Läge:
2 km ö. Månstorps Kungsgår
Färdig:
augusti 2002
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
I Åttebäckens övre delar har en damm grävts i ett låglänt parti i en betesmark. Svackorna har tidigare
sannolikt utgjorts av en slinga i bäckfåran som senare rätats. Idag leds hela bäckens vattenflöde
genom dammen. Slänter och kringområde betas.

Svedala kommun

Nr 12A

Segeå-projektet

Törringe

Fastighet:
Törringe 11:1/4:1
Kommun:
Svedala
Dammyta:
1,2 ha
Vattenvolym (max):
10 000 m3
Djup (max):
2,1 m
Tillrinningsområde (ha): 400
Schaktmassor:
12 000 m3
Anläggningskostnad: 524 750 kr
Läge:
1 km s. Törringe Kyrka
Färdig:
oktober 2002
Tidigare markanv:
Åkermark

Beskrivning:
Den helt kulverterade Bönnarpskanalen mynnade tidigare i ett dike ca 100 m från utloppet i Sege å.
En damm har schaktats ut i de låglänta partierna i och runt diket. Dammen mottar idag vatten från ett
mer än 400 ha stort tillrinningsområde med övervägande åkermark. Den ligger sålunda mycket
strategiskt ur vattenreningssynpunkt.

Genomförda undersökningar:
Vattenkemi.

Svedala kommun

Nr 13C

Segeå-projektet

Ängdala, Hyltarp

Fastighet:
Hyltarp 3:41
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,4 ha
Vattenvolym (max):
9 100 m3
Djup (max):
1,7 m
Tillrinningsområde (ha): 65
Schaktmassor:
4 000 m3
Anläggningskostnad: 129 000 kr
Läge:
3 km v. Svedala
Färdig:
juni 2002
Tidigare markanv:
Åkermark

Beskrivning:
En befintlig damm har utökats från 0,3 till 0,7 ha. Dammen ligger på mycket låglänt mark ca 400 m
från Sege å. Dammen mottar vatten från ett ca 65 ha stort tillrinningsområde som domineras av
åkermark.

Genomförda undersökningar:
Vattenkemi.

Svedala kommun

Nr 14A

Segeå-projektet

Nygård

Fastighet:
Svedala 315:1
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,84 ha
Vattenvolym (max):
6 200 m3
Djup (max):
1,4 m
Tillrinningsområde (ha): 65
Schaktmassor:
9 000 m3
Anläggningskostnad: 350 000 kr
Läge:
2 km ö. Svedala stn
Färdig:
februari 2003
Tidigare markanv:
Åker

Beskrivning:
En kulvert som avvattnar ca 65 ha åker och dagvatten mynnade tidigare i ett dike ca 100 m från Sege
å. Idag har en damm schaktats ut på låglänt mark i en före detta energiskog. En mindre damm har
dessutom inkorporerats i den nya och öar har anlagts för att styra vattenflödet runt i hela
vattenmassan. Vattennivån regleras i en utlppsbrunn och utloppet mynnar i Sege å.

Lund kommun

Nr 15

Segeå-projektet

Hässleberga/Vismarlöv

Fastighet:
Hässleberga 15:13
Kommun:
Lund
Dammyta:
0,8 ha
Vattenvolym (max):
9 000 m3
Djup (max):
1,6 m
Tillrinningsområde (ha): Delflöde av Torrebergabäcke
Schaktmassor:
9 000 m3
Anläggningskostnad: 358 000 kr
Läge:
1 km ö. Vismarlöv
Färdig:
juni 2002
Tidigare markanv:
Vall

Beskrivning:
En damm har grävts ut i ett låglänt område med gräsmark som ofta översvämmas. Anläggningen har
utformats som en sidodamm till den södra armen av Torrebergabäcken, som här utgör gräns mellan
Lunds och Svedala kommuner. Ett mindre kulvertsystem mynnar i dammen från öster. Vattenflöden
och vattenivåer regleras med brädsättar i in- och utlopp.

Svedala kommun

Nr 20

Segeå-projektet

Risemölla

Fastighet:
Risemölla 1:1 Torups kvarn
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,6 ha
Vattenvolym (max):
4 400 m3
Djup (max):
1,5 m
Tillrinningsområde (ha): 2500
Schaktmassor:
4 500 m3
Anläggningskostnad: 251 000 kr
Läge:
Torups rekreationsområde
Färdig:
oktober 2002
Tidigare markanv:
Våtmark

Beskrivning:
I Malmö Stads rekreationsområde Torup har en kvarndamm restaurerats invid den gamla
vattenkvarnen Risemölla. Planer finns på att restaurera delar av själva kvarnen med kvarnränna och
kvarnhjul senare. Dammkonstruktionen har utförts på sådant sätt att vattendraget, "Svartebäck" kan
ledas i sin gamla bäckfåra förbi dammen om vattenytan i dammen sänks av. Vid full dämningsnivå
ligger vallarna, som syns på fotot nedan, under vattenytan.

Svedala kommun

Nr 21

Segeå-projektet

Stridsmölla, "Möllesjön"

Fastighet:
Stridsmölla 1:3
Kommun:
Svedala
Dammyta:
2,7 ha
Vattenvolym (max):
21 000 m3
Djup (max):
1,4 m
Tillrinningsområde (ha): 1300
Schaktmassor:
8 300 m3
Anläggningskostnad: 452 471 kr
Läge:
3 km ö. Klågerup
Färdig:
juni 2002
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
Ända fram till mitten på 1900-talet fanns på denna plats en kvarndamm, den sk "Möllesjön". När
kvarnen togs ur bruk leddes Klågerupsbäcken om och området torrlades. Idag rinner åter en del av
vattnet i bäcken genom dammen, som har två utlopp. En mindre del av flödet leds genom den gamla
turbinkammaren, medan merparten leds tillbaka till Klågerupsbäcken.

Genomförda undersökningar:
Vattenkemi.

Svedala kommun

Nr 22

Segeå-projektet

Börringe

Fastighet:
Börringekloster 1:56
Kommun:
Svedala
Dammyta:
2,4 ha
Vattenvolym (max):
20 000 m3
Djup (max):
1,1 m
Tillrinningsområde (ha): 120
Schaktmassor:
4 000 m3
Anläggningskostnad: 215 000 kr
Läge:
Norr om Börringe skolby
Färdig:
mars 2003
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
En större kulvert har tidigare mynnat i ett dike som skar genom en tydligt avsatt svacka i landskapet.
En grund och stor damm har skapats genom dämning och mycket begränsade schaktinsatser.
Området öster om dammen har tidigare betats. I framtiden kommer betesmarken att utökas till
området väster om dammen.

Staffanstorp kommun

Nr 24

Segeå-projektet

Djurslöv

Fastighet:
Djurslöv 12:1
Kommun:
Staffanstorp
Dammyta:
0,8 ha
Vattenvolym (max):
3 200 m3
Djup (max):
,8 m
Tillrinningsområde (ha): 300
Schaktmassor:
6 000 m3
Anläggningskostnad: 320 000 kr
Läge:
Väster om Djurslövs by
Färdig:
februari 2003
Tidigare markanv:
Åker

Beskrivning:
Ett låglänt och fuktigt område mellan Kolböra mosse och Sege å har omskapats tll damm och
betesmark. Tidigre fanns en pump som tidvis pumpade ut och dränerade marken i hela området. Idag
finns en vattenspegel vars nivå kan regleras med brädsättar i utloppet.

Staffanstorp kommun

Nr 28

Segeå-projektet

Torreberga Ängar

Fastighet:
Torreberga 1:2
Kommun:
Staffanstorp
Dammyta:
2,5 ha
Vattenvolym (max):
19 900 m3
Djup (max):
1,0 m
Tillrinningsområde (ha): 100
Schaktmassor:
17 800 m3
Anläggningskostnad: 1 102 000 kr
Läge:
Torreberga Ängar
Färdig:
februari 2003
Tidigare markanv:
Energiskog

Beskrivning:
Tre dammar har anlagts i östra delen av Torreberga Ängar. Den västra, som syns på bilden, har
anlagts på betesmark. Denna damm mottar vatten från ett kulvertsystem från norr. Utflödet leds via
en utloppsbrunn till ett dike som slutligen mynnar i Torrebergabäcken. I öster har två dammar anlagts
på före detta energiskog, vilken omställts till betesmark. Här leds vatten in från flera kulertsystem. Via
reglerbara dämmen leds vattnet till dikessystem som mynnar i Torrebergabäcken. Dammområdena
kommer att betas.

Lund kommun

Nr 33

Segeå-projektet

Lyngby

Fastighet:
Lyngby 7:23
Kommun:
Lund
Dammyta:
0,75 ha
Vattenvolym (max):
8 000 m3
Djup (max):
2,7 m
Tillrinningsområde (ha): 70
Schaktmassor:
8 000 m3
Anläggningskostnad: 350 460 kr
Läge:
1 km n. Kongsmarken
Färdig:
november 2002
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
Denna damm har anlagts i en svacka i en betesmark. Pga underdimensionerad dränering har
området ofta översvämmats. Ett kulvertsystem har öppnats och letts in i dammen vars nivå regleras
med brädsättar. På bilden är dammen helt nygrävd.

