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Presentation av Segeå-projektet
Allmänt
Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Burlövs, Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala,
Trelleborgs 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 har inriktats på att anlägga dammar och
våtmarker på platser där de kan göra stor miljönytta. Projektets första etapp avlöpte under åren
2000-2003. Under projektets etapp 2 (2004-2006), som behandlas i denna rapport, har arbetet
med dammar och våtmarker resulterat i tio nya anläggningar. Våtmarkers miljönytta har under
etappen belysts i studier av etablering av groddjur i nya dammar samt undersökningar av kväveoch fosforrening i Skabersjödammen. Inför miljööverdomstolsförhandlingar för
Skabersjödammens bibehållande har en mängd material tagits fram som belyser dammens och
Segeåns biotoper. Fisk, och bottenfaunaundersökningar, dokumentation av Segeåns och
Börringesjöns grumlighet samt sedimentens karaktär har gett underlag till domstolens
ställningstagande. Utredningen om Börringesjöns grumlighet som inletts under etapp 1 har
fortsatt under etapp 2.

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.

Figur 1.

Orienteringskarta – Segeåns avrinningsområde.
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Avrinningsområdet består till stor del av jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade
marker finns framför allt i områdena runt sjöarna i den sydöstra delen av avrinningsområdet. I
de västra 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 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

8,2 l/s km2
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
(VBB, 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 (Ekologgruppen 2000). Arbetet, som är begränsat till
åtgärder i och vid dräneringssystem, vattendrag och sjöar, kan sammanfattas enligt följande:
• anläggning av 50 hektar dammar/våtmarker.
Därtill föreslås utredning av:
• förutsättningar för genomförande av större våtmarksområden utmed huvudfårorna
• behovet av aktivt stöd för fortsatt skyddszonsetablering utöver det stöd till skyddszoner som
finns i t ex EU’s miljöstödsprogram
• förutsättningar för s k reduktionsfisken i sjöarna (främst Börringesjön)
• 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 med hänvisning till det svensk-danska Interreg-projektet Rent vatten
som genomförts på initiativ från framförallt Helsingborgs kommun (se vidare under Utredning
om alternativa och kompletterande vattenvårdsåtgärder).
I målsättningarna för projektet anges också att åtgärdsarbetets effekter avseende
näringsreduktion och biologisk mångfald bör studeras.
Den preliminära fördelning av åtgärderna mellan de olika kommunerna som tillämpats under
etapp 1 och 2 redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Preliminär fördelning av
damm/våtmarksyta under etapp 1och 2 i
Segeå-projektet (från Handlingsprogram,
Ekologgruppen 2000).

Kommun

Damm/våtmarksyta
ha

%

Burlöv

2

4

Lund

3

6

Malmö

11

22

Staffanstorp

6

12

Svedala

25

50

Trelleborg

1,5

3

Vellinge

1,5

3

Summa:

50

100

Arbetssätt mm
I rapporten Segeå-projektet, etapp 1 – slutrapport (Ekologgruppen, 2003) redovisas den
huvudsakliga arbetsgång som tillämpas vid anläggning av våtmarker och dammar. Häri ingår
t ex markägarkontakter, samråd, projektering upphandling av entreprenör och avtalsskrivning. I
nämnd rapport redovisas också hur begreppen damm, våtmark och skyddszon tillämpas och
vilka miljönyttor som kan förväntas av dessa anläggningar. Vidare redogörs för vilka
förutsättningar som normalt måste finnas för att kunna anlägga dammar och våtmarker inom
projektet. Utgångspunkter för utformning av anläggningarna diskuteras också liksom skötseloch underhållsaspekter.
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Tidsplan
Segeå-projektet planeras att genomföras under åren 2000 till 2009. Projektet är indelat i tre
etapper, med etappbyten år 2003/2004 och 2006/2007. 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 fram t o m etapp 2.

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

Segeå-projektets organisation 2006

Segeåns
Vattendragsförbund

Ledningsgruppen för Segeåprojektet (politiker)

Medlemmar

Kommuner (7 st)

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

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

Industriföretag (7 st)
Dikningsföretag (5 st)
Adjungerade: Länsstyrelsen,
Jorbruksverket

Markägare
Myndigheter
Entreprenörer

Figur 2.

LRF Representanter (3 st)
Konsult

Konsult för Segeåprojektet Etapp 1-2
Ekologgruppen, Landskrona
Torbjörn Davidsson
Karl Holmström

Administration
Projektsekreterare
Christel Strömsholm Trulsson

Segeå-projektets organisation 2006.

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 Ledningsgruppen. Administrationen sköts av projektsekreteraren, anställd 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 2 arbetet med en budget på cirka 10 miljoner kr, vilket är
detsamma som under etapp 1. Kommunerna har stått för mer än 60 % av finansieringen. I
Svedala kommun har statliga s k LIP-medel (Lokala InvesteringsProgram) stått för den externa
medfinansieringen vid anläggning av våtmarker och för uppföljningsarbetet. I övriga kommuner
där dammar/våtmarker anlagts, har dessa medfinasierats med statliga projektstöd (miljöstöd).
Sammanlagt har den statliga medfinansieringen uppgått till knappt 3 miljoner kronor, eller cirka
30 %. 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. Skötselstöden är ej medräknade i här
redovisade sammanställningar.
Entreprenadarbeten, dvs anläggningen av dammar och våtmarker utgör naturligt den största
kostnadsdelen i projektet. Projekteringsarbetet, kontakter med markägare, samråd, entreprenadupphandlingar, besiktningar mm står för nära en fjärdedel av kostnaderna, medan markersättningar, utredningsarbete och administration står för mindre andelar. Kostnaderna under etapp 2
har totalt uppgått till cirka 8 miljoner kronor.
Samtliga ekonomiuppgifter är preliminära eftersom bokslutet för etappen utförs efter 2006 års
utgång. Finansiering och fördelning av kostnader framgår av figur 3.
Segeå-projektet, finansiering, etapp 2
7%
5%

Kommunerna
Staten - LIP
26%

Staten - projektstöd
Överskott från etapp 1
62%

Segeå-projektet, kostnader, etapp 2
5%

10%

Administration
Projektering, markägarkontakter,
entreprenadupphandling mm
24%

Utrednings och uppföljningsarbeten
Entreprenadkostnader
Markersättningar

57%
4%

Figur 3.

Finansiering och kostnadsfördelning gällande Segeå-projektet, etapp 2.
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Genomfört arbete under etapp 1 och 2
Anlagda dammar och våtmarker
När var hur
Under Segeå-projektets etapp 2 som pågått mellan februari 2004 och december 2006 har
sammanlagt 24,2 ha våtmarksyta anlagts, fördelat på 10 objekt. Ytterligare 6 – 7 projekt med en
areal av ca 8 ha har projekterats under etappen, men genomförandet har skjutits upp, bl a orsakat
ett glapp i projektstödsfinansieringen (se nedan). Under etappen har även ett objekt färdigställts
i Burlövs kommun (yta 1 ha), vilket projekterats under etapp 1 men avvaktat ett beslut om en
intilliggande golfbana.

Figur 4. Segeå-projektets anlagda dammar och våtmarker under etapp 1 och 2 samt
planerade dammar inför kommande arbete. Notera att damm 37 i Burlövs kommun ingår i
etapp 1 men har anlagts under etapp 2.
Första halvan av etapp 2 präglades av osäkerhet. Som ett mörkt orosmoln svävade Miljö- och
Miljööverdomstolens tillståndsprövning av Skabersjödammen. Många fastighetsägare blev
tveksamma att anlägga våtmarker/dammar på sina marker till följd av de signaler som
miljödomstolens beslut och myndigheternas yttranden sände i ärendet innan det överprövades.
Vidare uppstod problem i våtmarksprojekteringen då samrådsprocessen och hantering av
biotop- och strandskyddsärenden tog orimligt lång tid för Länsstyrelsen att handlägga.
Ytterligare en motgång tillstötte då planerade våtmarker längs Torrebergabäcken i Staffanstorps
kommun hindrades av en utredning om skyddsområde för vattentäkten vilken pågått under hela
etappen. Arkeologiska hänsynstaganden har dessutom oväntat lett till att planerade projekt fått
läggas ned, minskas och modifieras. Dessa projekt var alla i en långt framskriden
projekteringsfas och låg samtliga i Malmö kommun, där bristen på våtmarkslägen är stor.
Ekologgruppen
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Andra halvan av etappen har arbetet däremot haft medvind. Skabersjödomen utföll positivt för
Segeåns Vattendragsförbund, och arbetet med ytterligare våtmarksanläggningar vid Skabersjö
kunde påbörjas. Flera stora våtmarksprojekt gick i lås, och samrådsprocessen på Länsstyrelsen
har snabbats upp.
De 10 färdigställda dammar/våtmarkerna på totalt 24,2 hektar har grävts mellan september 2005
och oktober 2006. Storleken varierar mellan 0,14 och 11,5 ha, med en medelareal på 2,4 ha
(eftersom objekten 68 - Kölnans fritidsby och 71 - Östra Kattarp består av totalt fem dammar är
det totala antalet dammar/våtmarker 13 och medelarealen 1,9 ha). De lägen som har valts ut för
våtmarksanläggning ligger för det mesta i anslutning till större och mindre tillflöden till Sege å
och Torrebergabäcken. Tre dammar har anlagts i system med öppna diken, medan resten anlagts
på kulvertsystem. Fyra av dammarna har utformats så att allt vatten tas in vid normalflöden,
men det som inte våtmarkens ledningssystem kan ta emot under högflöden led förbi. I samtliga
fall har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har de kompletterats 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, slåttervall och
ohävdad mark.
Under etappen har ambitionen att fördela våtmarksarealerna på de ingående kommunerna inte
kunnat infrias, då samtliga färdigställda våtmarker ligger i Svedala (22 ha) och Malmö
kommuner (2,4 ha). Anledningarna till detta är flera, men en viktig orsak är avrinningsområdets
geografi. Svedala kommun ligger centralt i avrinningsområdet, och här rör sig Segeåns huvudfåra och några av de större biflödena. Här har också varit relativt lätt att hitta våtmarkslägen
med god tillrinning. Trelleborg, Vellinge och i viss mån Lunds och Burlövs kommuner ligger på
randen av avrinningsområdet, vilket med automatik gör att antalet vattendrag med stora
tillrinningsområden är begränsade. I Malmö och Burlövs kommuner är exploateringstrycket på
marken högt och många intressen konkurrerar med våtmarksanläggandet på de platser som
bedöms lämpliga. I Staffanstorps kommun har våtmarker projekterats som ej har kunnat
genomföras under etappen (se nedan).

Anläggningskostnad
Kostnaden för entreprenadarbetena under etapp 2 har varierat, beroende på topografiska och
anläggningstekniska faktorer. Generellt har priserna för entreprenadarbeten varit höga, särskilt
under 2006. I medeltal har dock anläggningskostnaden legat på 190 000 kr per anlagd hektar
damm/våtmarksyta, vilket kan jämföras med medelkostnaden för dammarna under etapp 1 på
320 000 kr/ha. Den relativt låga kostnaden beror fr a på den 11,5 ha stora våtmarken i Börringe
(94), som anlagts med relativt liten schaktinsats.

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 11 400 kr/ha. Beräknat per ha
våtmarksyta (utan kringområde) har markersättningen legat på 15 500 kr/ha. För etapp 1 var
motsvarande kostnader 19 000 respektive 37 000 kr/ha. Den låga kostnaden under etapp 2 beror
på att mindre värdefull mark tagits i anspråk.

Projekteringsarbete som ej lett till färdiga våtmarker
Mycket projekteringsarbete har under etapp 2 genomförts utan att leda till färdiga
våtmarksanläggningar. Anledningarna är flera och redovisas kommunvis nedan. Flera av
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projekten kommer dock sannolikt att leda till våtmarker under etapp 3, och kan ses som en
investering inför framtiden.
Trelleborgs kommun
Ett projekt har varit aktuellt i Trelleborgs kommun under etapp 2. Tyvärr har
dammanläggningen inte uppfyllt villkoren för projektstöd pga liten tillrinning.
Vellinge kommun
Under etapp 2 har ett projekt varit aktuellt i Vellinge kommun. Våtmarken var planerad att
anläggas på två fastigheter på gränsen mellan Svedala och Vellinge kommuner. Förutsättningen
för anläggningen var att hela markområdet kunde utnyttjas, men någon överenskommelse gick
inte att nå.
Lunds kommun
Tre projekt som utretts inom Segeå-projektet har utgått på ett tidigt stadium pga av avslag på
projektstödsansökan, med motiveringen ”litet tillrinningsområde” och ”extensiv
markanvändning i tillrinningsområdet”. Ett större dämningsprojekt med flera inblandande
markägare har utgått pga att man inte kan acceptera påverkan/intrånget. Här hade dock
projektstöd beviljats.
Staffanstorps kommun
Två projekt i Torrebergaområdet har diskuterats under etappen, men har lagts vilande pga en
konflikt med en pågående utredning om skyddsområde för Grevie vattentäkt, vilken inte blivit
klar under etappen. Ett av dessa projekt hade nått långt i projektering och markägardiskussioner.
Ytterligare ett projekt har projekterats under etapp 2, beläget i Särslöv. Entreprenaden visade sig
vara svår pga mycket låg bärighet och har inte kunnat genomföras under 2006. Förhoppningsvis
kan dessa tre projekt gå vidare under etapp 3.
Malmö kommun
Malmö kommun har under etapp 2 fått de första dammarna inom Segeå-projektet. Ytterligare
dammar har projekterats under etappen men har fått utgå pga arkeologiska hänsynstaganden.
Dessa ingick i totalt tre våtmarksprojekt i området runt Sallerup och Östra Kattarp där samråd
med Länsstyrelsen resulterat i krav på arkeologisk förundersökning. Denna undersökning
resulterade i modifiering av vissa dammar och att två dammar om drygt 1 hektar har fått utgå.
Burlövs kommun
Det begränsade området har under etappen finkammats i jakt på våtmarkslägen, men arbetet har
ej lett till några konkreta uppslag. Segeå-projektet har tillsammans med Burlövs kommun
engagerats i diskussionen om skötseln av Bernstorps Mosse, i samband med exploatering av
Bernstorpsområdet. Det konstaterades att vattenbrist är det största hotet mot mossen och arbetet
har resulterat i ett förslag om hur dagvattnet kan utnyttjas i våtmarksområdet.
Svedala kommun
Utöver de våtmarker som har anlagts i kommunen under etappen har ytterligare 4 projekterats
fram i olika stadier. Ett olyckligt glapp i stödperioden har gjort att inga dammar kunnat anläggas
med projektstöd under senare delen av hösten 2006 (arbetet i innevarande period måste
slutfaktureras 15/9, och det nya stödet kan sökas först 2007). Beslut togs i Segeå-projektet att
arbeta fram projekten så långt det gick under etappen, för att slutföras under etapp 3. Ytterligare
ett projekt, en dagvattendamm, är planerad i samarbete med kommunens VA-avdelning.
Dammen är färdigprojekterad med genomförandet avvaktar i väntan på samråd med
dikningsföretag.
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Skabersjödammen - miljöprövning
Skabersjödammen anlades 1993, dvs innan Segeå-projektet påbörjats. Initiativ till dammen kom
från Segeåns Vattendragsförbund. Ett tidsbegränsat tillstånd för dammanläggningen erhölls
1992. Under etapp 2 har Segeåns Vattendragsförbund ansökt om tillstånd för att behålla
Skabersjödammen. Rent formellt har sökande varit fastighetsägare Peder Thott. Vattendragsförbundet lämnade 2002 in en ansökan om att få vidmakthålla dammen. 2004 beslöt dock
Miljödomstolen att Skabersjödammen skulle rivas ut med motiveringen att dammen kunde
orsaka skada på fisk i Sege å och att nyttan med dammen var otydlig. Senare samma år
överklagar Segeåns Vattendragsförbund denna dom till Miljööverdomstolen. I november 2005
avger Miljööverdomstolen sin dom och meddelar tillstånd för att bibehålla dammen. I
domskälen anges att risken för skada på fisk är begränsad samtidigt som bibehållande av
dammen bedöms ge en betydande fördel från miljösynpunkt.
I samband med domstolsprövningen tog Segeåns Vattendragsförbund fram omfattande
utredningsmaterial och genomförde också nya undersökningar av Skabersjödammen och Sege å
för att förbättra beslutsunderlaget. Delar av undersökningarna gjordes inom ramen för Svedala
kommuns LIP och Segeå-projektet. Allt utredningsmaterial och alla undersökningar presenteras
nedan under rubriken Utredningar och undersökningar.

Utredningar och undersökningar
Segeå-projeket Etapp 2
Under Segeå-projektets etapp 2 har tre utredningar genomförts med syfte att tjäna som underlag
för fortsatta åtgärdsarbeten under Segeå-projektets etapp 3:
- Börringesjön - undersökningar och utredningar inom Segeå-projektet 2004 – 2006.
- Segeåns avrinningsområde – avgränsning av delavrinningsområden.
- Våtmarkslägen i Segeåns avrinningsområde – utvärdering av förslag i Vattenvårdsplan för
Sege å..
Flera undersökningar har genomförts för att belysa våtmarker och dammars miljöeffekter. Några
av dessa innehåller material som har tagits fram i samband med tillståndsprövningen av
Skabersjödammens bibehållande (se ovan).
- Gässens inverkan på näringsreduceringsdammar i Sydvästskåne - Kan lokala gåsbestånd bidra
till en ökning av kväve och fosfor i mindre vattensamlingar? Examensarbete 2005 av Lisa
Dessborn vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Genomfört med delhandledning och
ekonomiska bidrag från Segeå-projektet.
- Vattenkemi i Skabersjödammen - Uppföljning av reduktionen av näringsämnen 2005 – 2006.
- Groddjur i Sege å - Inventering av nyanlagda dammar inom Segeå-projektet.
- Våtmarkers påverkan på rinnande vatten – bottenfauna.
- Förekomst av fisk i Segeåns övre del – studier av fiskfaunan i Sege å och Oxiebäcken 2005.
MS Naturfakta.
Några utredningar och undersökningar har tagits fram inom arbetet med överklagandet av
miljödomen för Skabersjödammen och innehåller material som ej redovisats i andra rapporter.
Detta gäller:
- MKB - Skabersjödammen (Ekologgruppen 2004-11-23). Ingående i inlaga till
Miljööverdomstolen 2004-11-24.

Ekologgruppen

Segeå-projektet
Etapp 2 - slutrapport

12

- Kompletterande bedömningsunderlag avseende påstådd skada vid Skabersjödammen, Bilaga
4: Förekomst av öring upp- och nedströms Skabersjödammen (Ekologgruppen 2005-09-20).
Inlaga till Miljööverdomstolen vid förhandling 2005-09-22.
Nedan följer sammanfattningar av de rapporter som producerats under etappen

Börringesjön - undersökningar och utredningar inom Segeåprojektet 2004 – 2006
Under Segeå-projektets etapp 1 gjordes en utredning om Börringesjön, Yddingesjön och
Havgårdsjöns vattenkvalitet, med syftet att utröna orsaker till sjöarnas vattenkvalitet, samt
föreslå åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten (Ekologgruppen, 2003). Utredningen hade som
målsättning att belysa förutsättningarna för vattenkvalitetsförbättrande åtgärder genom
utfiskning av vitfisk, ett förslag som lagts fram i vattenvårdsplanen (VBB, 1997).
Utredningen 2003 visade att Börringesjöns dåliga vattenkvalitet sannolikt 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 är
därför troligen kopplade till andra faktorer. Det förelåg dock en osäkerhet i bedömningen då
endast ett provfiske genomförts, och då det inte finns tillgängliga uppgifter om vindens
påverkan, undervattensväxter, växt- och framförallt djurplankton.
Inför Segeå-projektets etapp 2 föreslogs ett antal fördjupade undersökningar och arbetet har
därför gått vidare med nya studier av Börringesjön. Dessutom har diskussioner förts med
Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet och Avd för Teknisk Vattenresurslära vid
Lunds Tekniska Högskola, vilket mynnat ut i givande samarbete med forskare och
examensarbetare. De olika undersökningarna, vilka listas nedan, är gjorda med olika
frågeställningar, ambitionsnivå och rapportform. I rapporten (Ekologgruppen 2006) summeras
resultatet från delstudierna och slutligen görs en sammanfattning av kunskapsläget och ges
rekommendationer för fortsatt arbete. Fyra delstudier har bilagts rapporten.
Följande studier har genomförts under Segeå-projektets etapp 2:
Mekanismerna bakom Börringesjöns grumlighet
Tobias Andersson, Examensarbete Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet.
Studien fokuserar på fisksamhället. Provfisken och vattenanalyser har utförts.
Undersökningar av vindinducerad resuspension
Charlotta Borell Lövstedt, doktorand vid Avd för Teknisk Vattenresurslära vid Lunds Tekniska
Högskola.
Vindmätningar, grumlighetsmätningar och modellberäkningar har genomförts.
Undersökningar av växt- och djurplankton i Börringesjön och Yddingen, 2004
Provtagning av Ekologgruppen i Landskrona, artbestämning av Gertrud Cronberg,
Limnologiska avdelningen, Lunds Universitet.
Planktonsamhället i Yddingesjön och Börringesjön har undersökts under 5 sommarmånader
2004.
Utvärdering av befintligt datamaterial
Genomförd av Ekologgruppen.
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Undersökningar av Börringesjöns och Segeåns sediment och vattenkvalitet
Undersökningar genomförda av Ekologgruppen i anslutning till faktainsamlande inför
Miljööverdomstolsförhandlingar för Skabersjödammens tillståndsprövning.
I studierna ingår grumlighetsmätningar samt karaktärisering av strand- och djupsedimentens
innehåll.
Äldre källmaterial
Uppgifter från Södra Sveriges Fiskeriförening mm.
Genomförd av Ekologgruppen.
Kart- och bildmaterial
Studie av kart och bildmaterial genomförd av Ekologgruppen.
Slutsatser
Utredningen visar att Börringesjön intar en särställning bland Segeåns och Skånes sjöar när det
gäller grumligheten. Mätningar visar att turbiditen (grumligheten) är hög, i stort sett hela året,
utom då det ligger is på sjön. Detta antyder att grumligheten sannolikt härstammar från vindens
och vågornas omrörning av de lösa bottensedimenten, vilket även visas i arbeten av Charlotta
Borell Lövstedt vid LTH (bilaga 1). Fiskens roll för vattenkvaliteten är mindre tydlig. Provfisket
som genomförts i juni 2000, har under hösten 2005 kompletterats med ett provfiske ingående i
Tobias Anderssons examensarbete. Undersökningen visar i stort sett samma resultat, nämligen
att fiskbiomassan generellt är låg och att andelen gös är hög. Enligt resultat från examensarbetet,
vilket är under bearbetning, fångades ett antal stora braxnar, vilka har potential att tillföra
vattnet viss grumlighet genom sitt bökande i bottensedimenten. Oavsett om det är fisken,
vind/vågor eller en kombination av dessa som rör upp sedimenten är effekten densamma.
Sedimenten med sitt innehåll av finpartikulärt material grumlar vattnet och ger ett litet siktdjup.
Till detta kommer den näring som tillförs från bottnarna vilket ger ökad planktontillväxt. Under
etapp II har växt- och djurplanktonprov tagna i Börringesjön och Yddingesjön 2004 analyserats
beträffande artantal och biomassa (bilaga 2). Undersökningen understryker tidigare resultat, dvs
att blågrönalger dominerar och att formerna är små. Små former av plankton ger relativt mer
grumlighet/siktdjupsförsämring än större former med samma biomassa. Några få mätningar som
gjorts på vattnets partikelinnehåll visar att mellan en tredejedel och en fjärdedel av partiklarna är
av minerogent ursprung. En genomgång av data över siktdjup, grumlighet och klorofyllmätningar bekräftar Börringesjöns avvikande mönster från andra skånska sjöar.
Fotografier, kartor, gamla litteraturkällor, mätningar och uppgiftslämnare vittnar om att
Börringesjöns vatten varit grumligt under en lång tid (100 år). Sporadiska mätningar visar att
det som att vatten som rinner in i sjön ofta är relativt klart medan vattnet i praktiskt taget hela
sjön och i utloppet är grumligt.
Fortsatt arbete
Den ursprungliga frågeställningen om reduktionsfiske av vitfisk som en möjlig ågärd för att
förbättra vattenkvaliteten i Börringesjön är ännu ej fullständigt besvarad. Mycket pekar dock på
att andra orsaker, fr a vind och vågpåverkan är av större betydelse, och detta står kanske än
klarare idag än vid utredningen 2003 (Ekologgruppen, 2003). För att ytterligare höja
kunskapsnivån kring braxens och vindens påverkan på grumlingen har genomförandet av
fältexperiment föreslagits. Enligt limnolog Anders Hargeby kan man i Börringesjön sätta ut
enclosures (burar med täta sidoväggar) där fisk, vind, och tillgång till sediment manipuleras.
Genomförandet av detta är dock midre lämpligt att genomföra i Segeå-projektets och Segeåns
Vattendragsförbunds regi. Samarbete med forskare bör sökas under etapp 3.

Ekologgruppen

Segeå-projektet
Etapp 2 - slutrapport

14

Äldre kartmaterial visar att Börringesjöns historiska utlopp har legat i sundet mellan
Klosterviken och Börringesjön. Vid tiden före sjösänkningarna var dessa båda bassänger delar
av samma sjö. Vid någon tidpunkt, gissningsvis vid tillkomsten av järnvägen 1874 har sjöns
huvudutlopp flyttats till dagens läge vid borgruinen vid Södra Lindved. En något kontroversiell
åtgärd som skulle avlasta Sege å från en stor del av Börringesjöns grumliga vatten, är att leda ut
vatten från Klosterviken via det historiska utflödet, vilket då behöver fördjupas. Av
Börringesjöns 3700 hektars tillrinning kommer ca 3000 hektar via Klosterviken. Genom en
omledning skulle 80 % av vattnet från tillrinningsområdet mynna i Sege å med betydligt mindre
innehåll av partiklar. Man skall dock ha klart för sig att Börringesjöns vattenomsättningstid och
näringsbelastning förändras radikalt genom en sådan åtgärd, och det är inte uppenbart hur detta
påverkar sjöns vattenkvalitet. Åtgärden torde ge Sege å ett klarare vatten men det är oklart hur
närsaltinnehållet i ån påverkas. Ett ingrepp av detta slag måste föregås av en större utredning,
där man även undersöker hur mycket av grumligheten i Sege å som härstammar från
Börringesjön och hur mycket som tillförs via tillflöden runt Svedala.
Under Segeå-projektets etapp 3 föreslås ett diskusionsmöte med intressenter såsom fiskare,
forskare, markägare, länsstyrelsen, vattendragsförbund och kommunrepresentanter.

Segeåns avrinningsområde – avgränsning av delavrinningsområden
Under arbetet med att utvärdera och söka efter våtmarkslägen i Segeåns avrinningsområde har
behovet av en detaljerad indelning i delavrinningsområden blivit tydligt. Under 2005 och 2006
kompletterades existerande uppgifter och kunskaper om mindre tillrinningsområden med en
systematisk genomgång av kartor, dikningsföretagsakter, fältbesök och personkontakter.
Undersökningarna resulterade i ett kartmaterial som dokumenterats i en rapport samt i GISdatafiler (MapInfo). Arbetet exemplifieras nedan med Segeåns avriningsområde uppdelat i
mindre områden på den mest detaljerade nivån.
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Utvärdering av förslag i ”Vattenvårdsplan för Sege å”
Under etapp 1 genomförds en utredning som syftade till att beskriva vilka förutsättningar som
finns för anläggning av stora våtmarksområden utmed huvudfårorna. Som utgångsmaterial
användes ”Vattenvårdsplan för Sege å” (VBB, 1997) där potentiella områden för våtmarker
pekats ut. Under etapp 2 har en systematisk genomgång av samtliga 216 punkter gjorts. Flertalet
platser är sedan tidigare kända i arbetet med Segeå-projektet och på 23 av dem har redan anlagts
dammar/våtmarker inom Segeå-projektet eller av någon annan aktör. På 14 platser har någon
annan åtgärd genomförts. 97 (45 %) av platserna bedömdes vara kostnadsineffektiva för
våtmarksanläggning, vilket innebär att schaktvolymen blir stor, rördragningarna blir långa eller
att andra intressen måste kompenseras ekonomiskt. 25 lägen har införlivats i Segeå-projektet där
de utreds/förhandlas eller ligger vilande, och ungefär lika många kan läggas till. Det skall
tilläggas att ett flertal förutsättningar måste uppfyllas (tekniska, topografiska, ekonomiska), och
förhandlingar med markägare och myndigheter måste gå i lås innan ett objekt som utreds kan
leda till en färdig damm/våtmark. I nedanstående tabell redovisas utfallet av genomgången.
Tabell 3. Dammarnas fördelning i de olika kategorierna.
Kategorier
Olämplig
Kostnadsineffektiv
Ointresse markägare, granne, myndighet
Genomförd av Segeå-projektet
Genomförd av annan
Annan åtgärd på samma plats
Under utredning
Bör utredas
Summa

Antal dammar
15
97
12
9
14
14
25
30
216

Gässens inverkan på näringsreduceringsdammar i Sydvästskåne Kan lokala gåsbestånd bidra till en ökning av kväve och fosfor i
mindre vattensamlingar?
Examensarbete 2005 av Lisa Dessborn vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Genomfört
med delhandledning och ekonomiska bidrag från Segeå-projektet.
Bakgrunden till detta projekt är att man i Svedalaområdet uppfattat gässens mängd och deras
påverkan på gröda som ett stort problem. Dessutom finns det ur vattenvårdssynpunkt farhågor
att gäss som uppehåller sig vid dammar, vars syfte är att rena vattnet från näringsämnen, istället
tillför vattnet näring via avföringen. Syftet med examensarbetet har varit att få en uppfattning
om gässens mängd och rörelsemönster samt hur mycket näring gässen kan tillföra vattnet.
Nedanstående text är hämtad ur Lisa Dessborns sammanfattning.
De flesta svenska gåsbestånden har ökat kraftigt de senaste decennierna, och de stannar ofta
längre i Skåne innan och under flytt än vad de tidigare gjort. Detta har lett till ett ökat tryck på
landskapet, särskilt i områden där stora flockar samlas som till exempel vid vattendrag.
Syftet med studien är att illustrera vikten av gässens avföring med hänsyn till näringstillförsel i
jämförelse med andra lokala näringskällor. Fyra dammar inventerades mellan maj 2004 och
mars 2005. Gäss identifierades och räknades och avföringsdensiteten runt dammen
uppskattades. Gässen betade i anslutning till dammarna och tog därför upp näringsämnen lokalt.
De bidrar inte med näringsämnen till området i sin helhet. Däremot ökar de mängden lättlösliga
näringsämnen som de sedan kan transportera ut i vattensamlingen. Näring som gässen medförde
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till dammen och den näring som hamnade i angränsande områden räknades separat.
Vegetationen vid stränderna uppskattades ta upp mellan 40 % och 90 % av näringsämnena.
Bidraget av kväve från gässen i förhållande till andra lokala källor är lågt. Den avföring som
hamnar direkt i dammen beräknas till 0,3 % av dammens totala årliga kvävetillskott. Från
omkringliggande stränder kommer mellan 0,1 % och 0,6 % beroende på hur mycket
växtligheten tar upp. Bidraget av fosfor är betydligt högre i relation till övriga källor. Det
relativa bidraget av fosfor som hamnar direkt i dammen är i genomsnitt 3,9 %. Avföringen från
strandområdet kan bidra med mellan 1,2 % och 6,6 % av det totala fosforbidraget. Om fosfor är
det begränsade näringsämnet i dammarna kan gässen öka primärproduktion och övergödningen
lokalt, men trots att det relativa bidraget är högt bidrar gässen med ganska små mängder fosfor.
Vid den damm där majoriteten av alla gäss observerades bidrog gässen sammanlagt med 8,3kg
under ett helt år. Det är därför inte troligt att gässen har någon effekt i landskapet som helhet.

Våtmarkers påverkan på rinnande vatten – bottenfauna
Syftet med undersökningen är att belysa dammars påverkan på bottenfaunan i vattendraget.
Vattnet nedströms en damm kan förväntas skilja sig från det uppströms på flera sätt. Halter av
näringsämnen i löst och partikelbunden form är generellt lägre pga sedimentation och
biologiska reningsprocesser. Innehållet av plankton är dock normalt högre nedströms en damm.
Temperatur och syrgashalter kan både öka och minska vid vattnets passage genom dammen,
beroende på årstid och tid på dygnet. Undersökningen genomfördes i två dammar i Segeåns
avrinningsområde i oktober 2005, Skabersjödammen i Segeåns huvudfåra och
Björkelundadammen, anlagd i Oxiediket.
Bottenfaunaundersökningarna vid Skabersjödammen visade på mycket höga individantal både
upp- och nedströms dammen, vilket avspeglar hög näringstillgång i vattnet. Nedströms
noterades så många som 13 000 individer/m2. Framförallt var vissa arter massutvecklade, t ex
skalbaggen Elmis aenea, filtrerande nattsländor samt kräftdjuret Gammarus pulex. Den rika
förekomsten av Elmis tyder på att syrgashalten är tillfredställande. Det totala artantalet var
däremot ungefär detsamma upp- och nedströms dammen. Enligt Danskt Faunaindex kan
uppströmslokalen betraktas som måttligt och nedströmslokalen som betydligt påverkad av
organiskt-eutrofierande föroreningar. Vid Björkelundadammen noterades fler individer och
arter på nedströmslokalen än på uppströmslokalen. Båda lokalerna var betydligt påverkade av
organisk-eutrofierande föroreningar enligt Danskt Faunaindex. En ovanlig art hittades
uppströms dammen och tre ovanliga arter nedströms. Generellt visar undersökningen alltså på
vissa skillnader mellan upp- och nedströmslokalerna som avspeglar näringstillgång och därmed
förutsättningar för förekommande djur i vattendraget. Hög näringstillgång resulterar i hög täthet
av djur, men behöver inte nödvändigtvis vara negativt för det totala artantalet.

Vattenkemi i Skabersjödammen - Uppföljning av reduktionen av
näringsämnen, 2005 – 2006
I rapporten redovisas resultaten från den kemiska uppföljning som gjorts i Skabersjödammen
från juni 2005 till och med maj 2006. Syftet med uppföljningen var att få en uppskattning av
dammens förmåga att reducera kväve, fosfor och suspenderat material. Vattenprov togs
kontinuerligt med batteridrivna slangpumpar vid dammens in- och utlopp och analyserades två
gånger per vecka. Vattenståndet registrerades kontinuerligt med en mekanisk pegel varvid
vattenföringen beräknats med hjälp av avbördningskurvor. Mängden näring som rann in i och ut
ur dammen kunde därmed beräknas.
Kväve uppvisade en tydlig retention i dammen. Enligt beräkningarna renade dammen drygt 2,1
ton totalkväve under året, vilket motsvarar 480 kg/ha dammyta eller 2,1 % av belastningen.
Den reducerade mängden nitratkväve (NO3-N) uppmättes till 660 kg/ha, vilket tyder det på att
denitrifikation är den viktigaste reningsprocessen, medan organiskt bundet kväve under
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perioden haft ett nettoutflöde från dammen. Fosforbalansen var mycket varierande under året
med både perioder av tillbakahållande och frisläppande. Nettoreningen av totalfosfor under året
var 1,2 kg/ha för totalfosfor, medan fosfatfosforreningen var 6,3 kg/ha. Massbalansen för
suspenderat material visar på ett nettoutflöde av suspenderat material på 615 kg/ha (-1,1 % av
belastningen).
Resultaten visar att partikelavskiljningen är väldigt variabel vilket även påverkar totalfosfor och
totalkväveresultaten. Med de osäkerheter som är förknippade med beräkningar av transporterade
mängder och avskiljning av suspenderat material är det svårt att säga hur representativt
resultatet från undersökningsåret är. Stora skillnader kan ses i reduktionen mellan t ex två på
varandra följande månader, (mars 5700 kg/ha, 26 %) och (april 2900 kg/ha, -29 %), vilket
antyder att det i det summerade årsresultatet ligger en mycket stor osäkerhet. Utflödet av
suspenderat material har huvudsakligen förekommit under växtsäsongen vilket kan tyda på att
ett stort bidrag till utflödet består av plankton och växtdelar som producerats i dammen.
Sträng vinter, upprepad skadegörelse och olovlig förändring av vattenstånd tillförde ytterligare
osäkerhet till resultaten.

Groddjur i Sege å - Inventering av nyanlagda dammar inom Segeåprojektet
Under våren 2005 gjordes en inventering av groddjur i de då 19 grävda dammarna inom Segeåprojektet. Syftet var att undersöka förekomsten av olika arter, uppskatta antalet samt huruvida
dessa föryngrat sig, och därmed få en överblick över hur lämpliga dammarna är som livsmiljö
för denna djurgrupp. Resultaten från studien ämnar bidra med kunskap om hur utformning,
skötsel och lokalisering av dammar/våtmarker påverkar etablering av groddjur. Inom
avrinningsområdet är känt totalt åtta arter av groddjur, varav sex är allmänna. Löv- och lökgroda
är så pass känsliga för föroreningar och fisk, att chansen är liten att de skulle kolonisera någon
av dammarna. Övriga sex arter fanns i undersökta dammar (figur 5).
Antal dammar med förekomst
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I stort sett alla dammar hyste groddjur. I endast tre av totalt 19 besökta dammar hittades inga
alls. Ätlig groda fanns i 14 av dammarna vilken tillsammans med vanlig groda och vanlig padda
var de mest förekommande arterna. Flera av dammarna hade konstaterad föryngring av grodor.
Förekomst av fisk, kräftor samt graden av isolering bedömdes vara viktiga faktorer för
grodarternas förekomst och föryngring.

Förekomst av fisk i Segeåns övre del – studier av fiskfaunan i Sege
å och Oxiebäcken 2005. MS Naturfakta
Under etapp 2 har fiskfaunan i Segeåns avrinningsområde undersökts vid flera tillfällen. Denna
rapport har tillkommit med syfte att belysa anlagda dammars påverkan på förekomst och
reproduktion av fisk. I undersökningen ingår ett elfiske som genomfördes på flera ställen längs
Sege å och i Oxiebäcken under senare delen av augusti 2005, men rapporten sammanfattar även
elfiskeresultat från maj och juni 2005. Fiskena i maj och juni har genomförts för att få ökat
beslutsunderlag vid miljöprövning av Skabersjödammen.
Havsöringslek har enligt uppgift skett på åtminstone två av de undersökta lokalerna, men trots
detta var antalet fångade öringar i Sege å uppströms Skabersjödammen lågt. I juni fångades
totalt 5 öringar varav 4 var större stationära fiskar. På lokalen nedströms Lilla Svedala fångades
ett årsyngel. Enligt rapporten finns inga indikationer finns på att de övre delarna av Sege å hyser
ett självreproducerande bestånd av vandrande öring (havsöring). De låga tätheterna gör att det
dessutom är mycket tveksamt om beståndet av stationär öring är stabilt. I Oxiebäcken,
uppströms Björkelundadammen, noterades öringungar (0+) med relativt normal täthet.
Samtliga lokaler kan vid första anblicken te sig lämpliga eller mycket lämpliga för öring.
Bottenstruktur och strömningsförhållanden är rätt, och i de flesta andra sydskånska vattendrag
hade lokalerna kunnat hålla höga till mycket höga tätheter av öring. Vid närmare besiktning
upptäcktes att såväl transport som utfällning av finsediment var betydande och
strömvattenmiljöerna inte var så goda.
Förekomst av grönling är så gott som alltid en god indikator på att miljön passar för öring. Trots
detta var öringen påfallande fåtalig i fångsten medan grönlingen uppträdde extremt talrikt på de
två övre lokalerna och betydligt med lägre tätheter på de nedre lokalerna. Skillnaderna i
förekomst mellan de övre och de nedre delarna av den undersökta sträckan är så pass stora att de
tarvar en mera djuplodande undersökning. Utifrån de resultat som presenteras här är det mycket
svårt att dra några slutsatser kring vilken effekt dammar har på fiskfaunan i ett vattendrag.
Undersökningarna skall ses som en del i en mer omfattande kunskapsinsamling. Studier med
liknande inriktning bedrivs i Kävlingeån inom Kävlingeå-projektet. Inom Kävlingeån och Råån
pågår dessutom studier av vandringsbeteende hos öring och ål som drivs av Fiskeriverket och
Naturvårdsverket.

Utredning om alternativa och kompletterande vattenvårdsåtgärder
I Segeå-projektets etapp 1 fanns som målsättning att utreda vilka olika typer av vattenvårdande
åtgärder som står till buds. P g a att ett dansk-svenskt interreg III-projekt med just denna
frågeställning startades vid samma tid beslutades att invänta resultatet av interregprojektet.
Detta resultat föreligger nu och har redovisats i boken RENT VAND – Helt enkelt! En del av
underlagsmaterialet till boken finns samlat publikationen En åtgärdsinventering (Hellberg,
2004). Interreg-projektet Rent Vatten finns redovisat på hemsidan www.rent-vatten.com.
Inom den inventering som utförts har totalt 49 åtgärder identifierats, som tillämpas, eller som är
möjliga att tillämpa, för att minska utsläppen av näringsämnen till Öresund. Viktigast är
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åtgärder för att begränsa näringsämnesförlusterna vid källan och olika kretsloppsanpassade
lösningar. I boken behandlas också åtgärder som kan sättas in efter källan.
De synpunkter som redovisas kan sammanfattas enligt följande: Åtgärder som bedöms som
tveksamma att tillämpa är halmfilter, tillsättning av kornhalm till dammar, tillsättning av
bakteriekulturer (Terra Biosa) och tillsättning av lermineral. Till åtgärder som bedöms som bra
och där fortsatt arbete rekommenderas hör våtmarker (inklusive s k produktionsvåtmarker),
dammar, översilning, salixanläggningar och rotzonsanläggningar. Exempel på områden med
god potential, men där kunskaperna är bristfälliga och bör förbättras är kompaktfilter, filter med
fosforsorberande förmåga och avfasad strandzon

Information
Hemsida
Information om Segeå-projektet har under hela etapperioden funnits tillgänglig på projektets
hemsida: www.svedala.se/segea. Utöver allmän information om projektets målsättningar,
organisation och anlagda våtmarker finns utgivna rapporter att läsa eller ladda hem. Resultaten
från recipientprovtagningen i Sege å läggs kontinuerligt ut på hemsidan.

Broschyr
I samband med inledningen av etapp 2 (2004) producerades broschyren ”Segeå-projektet går
vidare”.

Exkursioner
17 juni 2005. Exkursion med Segeå-projektets arbets- och ledningsgrupp till projekt
”Tätortsnära natur” med Segeå-projektets damm 37 i Burlövs kommun.
16 jun 2006. Utflykt med Segeå-projektets arbets- och ledningsgrupp till våtmarksprojekt vid
Kölnans Fritidsby, i Malmö kommun.

Övrigt
Informationsmöte för markägare, kommuntjänstemän, politiker etc, Svedala Folkets hus, maj
2004.
Segeåns Vattendragsförbunds årsstämma 2004, 2005, 2006: Lägesrapportering av
Segeåprojektet.
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Tidningsartikel i Skånska dagbladet oktober 2006. Reportage från fältvandring hos Thorolf
Nilsson, Västra Kärrstorp”.
Inslag i Naturmorgon P1 4/11 2006. Fältvandring hos Thorolf Nilsson, Västra Kärrstorp.

Åtgärdernas miljönytta
Det är generellt en svår, och i vissa fall egentligen omöjlig uppgift att värdera miljö- och
naturvårdsåtgärder i kronor. Segeå-projektets våtmarksanläggningar ger miljönytta i form av
såväl förbättrad vattenkvalitet som ökad biologisk mångfald samt höjda estetiska och
rekreationsvärden. Ett sätt att värdera nyttan av förbättrad vattenkvalitet är att jämföra med vad
det skulle kosta att rena motsvarande mängd i reningsverk, eller med kostnader för åtgärder
inom jordbruket för att gödningsämnen ej skall hamna i vattendragen. Naturvårdsnyttan,
estetiska värden och rekreationsaspekter är betydligt svårare att värdera.
I ”Kvalitetskriterier för våtmarker i odlingslandskapet” (Jordbruksverket 2004) anges att
odlingslandskapets våtmarker ska ha en utformning och lokalisering som leder till en effektiv
reduktion av växtnäringsförluster samtidigt som den biologiska mångfalden kan gynnas och
hänsyn tas till platsens kulturhistoriska värden. Anlagda dammar och våtmarker under Segeåprojektets etapp 1 och 2 har kommit till med olika huvudsyften. Som exempel kan nämnas
dammen i Börringe (nr 94), vars huvudsyfte är att öka den biologiska mångfalden med stora
betade områden med blöt till fuktig mark. Utöver denna nytta tillkommer vattenreningsfunktionen som dock i denna våtmark bedöms som liten pga läget högt upp i Segeå-systemet
och relativt liten tillrinning. Ett annat exempel är dammen i Törringe (nr 12), som ligger
strategiskt, där vatten från ca 400 ha jordbruksmark mynnar i Sege å. Här är vattenreningen
huvudsyftet, men även övriga nyttor finns. T ex har buskar och träd planterats för att gynna
djurlivet. Ett tredje exempel är dammen vid Kölnans fritidsby (nr 68) där tillrinningen är liten
och vattenreningen förväntas vara relativt liten. Anläggningen har motiverats med ökad
biologisk mångfald samt att våtmarken ligger strategiskt vid fritidsbyn och längs utflyktsstigen
mellan Malmö och Torup. Området är därmed tillgängligt för många, både som en vacker utsikt
och för promenader i dammens närhet.
Kvävereningen har under det senaste decenniet varit ett huvudsyfte i nationella och regionala
åtgärdsprogram för våtmarksanläggningar (Jordbruksverket 2004). Om man beräknar en
miljövinst genom att omsätta investeringen för anläggning av en våtmark i kostnader per mängd
borttaget kväve, får man övriga nyttor t ex fosforrening ”på köpet”. Undersökningar av
våtmarkers reningsförmåga har genomförts i Segeå-projektet, i de angränsande Höje- och
Kävlingeå-projekten, inom den nationella utvärderingen av våtmarker skapade med statliga stöd
etc. Fältundersökningar är dock mycket tids- och kostnadskrävande och behäftade med en
mängd praktiska problem, och om uppskattningar skall utföras med stor tillförlitlighet krävs
frekventa mätningar av in- och utflödande vatten under en lång tidsperiod. Så har gjorts i fyra
våtmarker i Segeåns, Kävlingeåns och Höjeåns avrinningsområden. Här har kvävereningseffektiviteten uppmätts till mellan 400 och 2300 kg/ha år och fosforreningen till mellan 6 och 46
kg/ha år. Inom Segeå-projektets etapp I gjordes en stickprovsundersökning av 50 dammar i
Skåne, varvid kväve- och fosforreningen i medeltal uppskattades till 900 resp 32 kg/ha år.
Siffrorna har varierande grad av säkerhet och resultaten skiljer sig stort mellan olika våtmarker,
mycket beroende på den enskilda dammens utformning och belastning av föroreningar. I en
nationell utvärdering av våtmarker anlagda inom lokala investeringsprogram och LBU-stöd
(Svensson m fl, 2004), beräknades kväve- och fosforreningskapaciteten i våtmarker med en
förenklad matematisk modell som utgår från koncentrationer och tillflödets storlek. Med hjälp
av denna modell har våtmarker anlagda i Höjeåprojektet beräknats rena i genomsnitt 560 kg
kväve/ha år. Motsvarande siffra för Segeå-projektets anlagda dammar och våtmarker med
uppmätta och antagna kvävekoncentrationer blir ca 300 kg/ha år. Det skall poängteras att detta
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är ett medelvärde för alla dammar. Om man väljer ut de fem mest näringsämnesbelastade
dammarna som anlagts med vattenreningssyfte ger modellberäkningen ett reningsresultat på 800
kg N/ha år, och för de tre minst belastade, vilka anlagts med biologisk mångfaldssyfte, 70 kg
N/ha år.
I Höjeå-projeketets slutrapport etapp I-III (Ekologgruppen 2004) beräknas kostnadseffektiviteten för kväve i de 75,2 ha anlagda dammarna till 31 kr/kg kväve. Denna beräkning
utgår från en anläggningskostnad på 245 000 kr/ha (anläggningskostnad, markersättning, och
skördeskadeersättning), en kvävereduktionskapacitet på 560 kg/ha år, 6 % ränta och en
avskrivningstid på 30 år. Aktuella siffror för Segeå-projektets etapp 1 och 2 är 270 000 kr/ha för
anläggningskostnad, markersättning, och skördeskadeersättning (preliminärt vid slutet för etapp
2). Med ovanstående antaganden (6 % ränta och en avskrivningstid på 30 år) blir kostnaden för
kvävereningen i genomsnitt 60 kr/kg. I denna siffra ingår alltså även kostnader för de dammar
och våtmarker som anlagts med annat syfte än vattenrening, och görs beräkningar för enskilda
våtmarker varierar kostnaden mellan 17 och 270 kr/kg borttaget kväve. Liknande beräkningar
(Söderquist 1999) har visat på kostnader på 14-22 kr/kg för kvävereduktion i dammar/våtmarker
(5-7 % ränta, avskrivningsperiod 30-50 år). Dellien (1997) redovisar kvävereduktionskostnader
i dammar på 35-45 kr/kg (12 % ränta, avskrivningsperiod 30 år). Enligt danska beräkningar från
våtmarksanläggningen inom vandmiljöplan II ligger den genomsnittliga kvävereningskostnaden
på 10 DKK/kg avskilt N (Theil-Nielsen m fl 2005). Denna beräkning bygger på en
genomsnittlig reduktion på 265 kg/ha år, en anläggningskostnad (utan administration,
markersättning eller projektering) på 46 000 DKK/ha samt 6 % ränta utan amortering.
Vilka dammar/våtmarker som används som beräkningsunderlag, vilken reduktionskapacitet som
förväntas samt tillämpade räntenivåer och avskrivningsperioder är helt avgörande för
beräkningsresultaten. Man bör även beakta att undersökningar och beräkningar avser olika
tidsperioder och representerar således prisnivåer gällande olika år. Jämförelser av kostnaderna
för kväverening i dammar/våtmarker med andra reningsmetoder visar att de kan vara
kostnadseffektiva när det gäller att reducera kväveinnehållet i jordbrukslandskapets vattendrag.
Darte (muntligen 1999) redovisar en kostnad för ökad kvävereduktion vid Lunds reningsverk på
51 kr/kg (7,9 % ränta, 12-30 års avskrivningstid). Elofsson och Gren (2003) redovisar
marginalkostnader för minskade kväveutsläpp vid källan för olika åtgärder i avrinningsområden
i Sverige. I Öresundsregionen uppskattas kostnaden för odling av fånggrödor till 65 kr/kg,
vallodling till 205 kr/kg, vårspridning av stallgödsel till 19 kr/kg, minskad
handelsgödselanvändning till 10 kr/kg, katalysator i personbil till 97 kr/kg samt kostnader i
reningsverk och industri till 48 kr/kg kväve. Våtmarker bedöms i denna rapport rena vatten från
kväve till en kostnad av 36 kr/kg.
På samma sätt som för kväve kan man utgå från fosforrening, rening av suspenderat material
eller något annat ämne som är viktigt att rena. Fosforreningen räknat i kilo per våtmarksyta är
normalt mellan 10 och 50 gånger lägre än för kväve, och marginalkostnaden blir därmed i
motsvarande grad högre. I sammanhanget bör påpekas att fosforhalterna normalt är i
storleksordningen 100 gånger lägre än kvävehalterna. Beräkningsunderlagen för fosforrening är
dock för undermåliga för att göra motsvarande beräkning för fosfor som för kväve i Segeåprojektets anlagda våtmarker. Det är också svårt att hitta bra siffror att jämföra kostnaderna
med. Fosforstegen i reningsverken är för länge sedan utbyggda och investerade, och reningen i
våtmarker kan därför uppfattas som dyr vid denna jämförelse. Det är dock viktigt att påpeka att
om man utgår från fosfor får man bl a kväverening ”på köpet”. Övriga föroreningar som renas i
våtmarker är beskrivna i rapporten Våtmarkers reningsförmåga metaller, bakterier, pesticider,
toxiska substanser och läkemedelsrester (Ekologgruppen 2003).
I ”Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Sege å” (Ekologgruppen
2000) anges som mål för Segeå-projektets tre planerade etapper att nå upp till en reningsnivå på
50-75 ton kväve per år. Aktuell uppskattning för de 44,3 hektar anlagda våtmarkerna inom etapp
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1 och 2 ligger på ca 15 ton kväve per år, vilket är lägre än förväntat. Orsaken till detta är att
våtmarkslägen för de potentiellt mest reningseffektiva anläggningarna ej varit tillgängliga och
att en större satsning gjorts på våtmarker för biologisk mångfald än vad som förutsatts i
Handlingsprogrammet. Detta hänger i sin tur samman med markägarintresset,
avrinningsområdets geografi (se kap anlagda dammar och våtmarker), och med att
projektstödens utformning även stimulerar anläggning av lågt belastade mångfalds-våtmarker.
Flera av våtmarkerna anlagda inom Segeå-projektet är frekvent besökta av ornitologer. På
klubbarnas rapportsidor på Internet noteras regelbundet observationer från bl a Torreberga och
V. Kärrstorps-området i Staffanstorps och Svedala kommuner. Dammarnas betydelse för
groddjur är dokumenterat under etapp 2 i Segeå-projektet. I bl a Höjeå- och Kävlingeå-projekten
har rapporterats om anlagda våtmarkers betydelse för bottendjur, fåglar, vegetation och fisk.
Resultaten från dessa undersökningar, vilka visar att anlagda dammar och våtmarker snabbt ger
ökat livsutrymme för många av jordbrukslandskapets våtmarksarter, torde vara giltiga även för
Segeå-projektets anläggningar.
Lägger man ihop alla positiva miljöeffekter, avseende vattenkvalitet och betydelse för flora,
fauna och rekreation ter sig miljöinvesteringar i dammar och våtmarker som väl motiverade.
Även om det är svårt att beräkna miljönyttan i ekonomiska termer kan man konstatera att Segeåprojektets kostnader och åtgärdernas positiva effekt för vattenkvalitet och biologisk mångfald i
stort överensstämmer med förväntade och dokumenterade nivåer i nationella våtmarksprogram
och andra liknande projekt.

Erfarenheter och synpunkter på fortsatt
arbete
Allmänt
Ekologgruppen föreslår att fortsatt arbete inom etapp 3 styrs så att arbetet ytterligare närmar sig
vattendirektivets intentioner omfattande tankar om bred förankring och samordning av
vattenfrågor i ett vattenråd. En sammanställning bör göras av nyttjare och potentiella nyttjare.
Som en del i detta arbete föreslås också att ett utbyggt kontaktnät skapas, omfattande olika
intressenter och nyttjare, t ex representerande:
Jaktintresse
Naturskyddsföreningar
Fiskeintresse
Ornitologiska föreningar
Friluftsfrämjandet
Skolor och förskolor
Hembygdsföreningar
Bostadsföreningar
Golfbanor
Fritidsbyar (Kölnan, Almåsa..)
Dagvattenhantering (kommun., vägv.)
Det bör övervägas om ett program för utveckling och uppstart av vattenråd i formell mening
skall utarbetas. Medel för sådant arbete bör i sådant fall sökas hos länsstyrelsen.

Hemsida
Segeå-projektet förslås satsa på en kraftigt utbyggd hemsida. Hemsidan föreslås få funktionen
som informations-nav rörande allt vatten inom avrinningsområdet. Här bör kunna ges aktuella
uppgifter om t ex vattenföringar, havsnivå och väder. En förteckning över rapporter och övrigt
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informationsmaterial samlas successivt. Informationen kan både bestå av hemsidans egna
uppgifter och av uppgifter som kan nås via länkar till andra hemsidor. Helst bör en aktiv
webredaktör knytas till hemsidesprojektet. För att underlätta arbetet med hemsidan kan
övervägas om hemsidan skall skiljas från Svedala kommuns.
På hemsidan bör också klickbara kartor läggas ut (GIS) för att besökare enkelt skall kunna få
uppgifter om olika områden och platser, t ex uppgifter om fisk, anlagda våtmarker, sjöarna eller
aktuella vattenkemiska uppgifter.
Länkar bör också finnas till olika aktörer och intressenter med kopplingar till vatten. Exempel
och inspiration till utveckling kan fås från bl a hemsidorna:
Kristianstads vattenrike - www.vattenriket.kristianstad.se
Saxåns vattenvårdsförbund - http://www2.landskrona.se/kommun/miljo/saxan02/default.htm
Kävlingeåprojektet - http://www.ekologgruppen.com/KAVLINGE/default.htm
En utveckling av Segeå-projektet med en aktiv hemsida med brett informationsutbud
harmonierar väl med vattendirektivet och innebär att projektet ges en bredare bas. Medel för
utveckling av hemsidan bör sökas av externa finansiärer, t ex länsstyrelsen.

Behovet av och förutsättningar för fortsatta åtgärder
Tidigare redovisade problembeskrivningar och målsättningar (Handlingsprogrammet,
Ekologgruppen 2000) för minskade uttransporter av näringsämnen från Sege å och miljöer för
ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet i Segeåns avrinningsområde bedöms fortfarande
som relevanta. Målsättningarna har stöd i internationella överenskommelser, i de nationellt
antagna miljömålen och i de regionalt föreslagna miljömålen. Det finns tendenser till avtagande
fosfor- och kvävehalter i de västskånska åarna, inklusive Sege å. Detta är positivt men kväveoch inte minst fosforhalterna är alltjämnt tidvis mycket höga. Det finns sålunda ett stort behov
av fortsatta åtgärder om uppsatta målsättningar skall kunna uppnås. Länsstyrelsen bedömer i sin
senaste årsredovisning (2006) av miljötillståndet i Skåne att det inte är troligt att miljömålet för
ingen övergödning kan uppnås till år 2020.
Segeå-projektet arbetar i huvudsak med anläggning av dammar och våtmarker för att uppnå de
miljömål projektet formulerat. 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 övergödningsproblematiken och uppnå
målet ingen övergödning. En kraftig statlig satsning på damm- och våtmarksanläggning har
skett genom LIP-bidrag till intresserade kommuner och under senare år genom miljöstöden för
våtmarker och småvatten (projektstöd och skötselstöd). I det nya stödprogrammet LBU
(= LandsBygdsUtveckling) som skall gälla för 2007-2013 har aviserats fortsatta och ytterligare
utvecklade stöd för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker i jordbrukslandskapet.

Fortsatt arbete med dammar och våtmarker
Under etapp 2 har ambitionerna att fördela våtmarksarealerna på de ingående kommunerna inte
kunnat infrias. Anledningarna till detta är flera, men en viktig orsak är avrinningsområdets
geografi (se ovan kap. anlagda dammar och våtmarker). Det bedöms därför som oläpmligt att
arbeta efter en fastslagen kommunfördelning av våtmarksytor.
Ekologgruppen anser det vara mycket lämpligt att inleda etapp 3 med att slutföra påbörjade
våtmarksprojekt inom etapp 2. Totalt finns en våtmarksareal på 6-8 hektar inom Svedala och
Staffanstorps kommuner som bedöms kunna genomföras med stöd av nya LBU-stöd, vilka kan
sökas fr o m 2007.
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Parallellt med detta arbete påbörjas sökning efter nya, eller nygamla, våtmarksobjekt. De nya
statliga LBU-stöden kan framöver även finansiera restaurering av befintliga våtmarker, vilket
medger en vidgning av tänkbara åtgärdsobjekt. En del objekt från VBB’s tidigare vattenvårdsplan (1997) kan få förnyad aktualitet. Anläggningar på åkermark kommer att ges särskild
kompensation. Det är möjligt att de nya stöden ger utrymme för ytterligare nya åtgärder och
åtgärdsinriktningar, t ex arbete med restaurering av vattendrag och arbete med mindre projekt,
men detaljerna för detta är ännu ej klara. Att noga följa hur de nya stöden kan användas bör vara
en högt prioriterad uppgift vid inledningen av etapp 3.
Som stöd i arbetet med att lokalisera nya våtmarker nyttjas det kontaktnät av intressenter som
föreslås skapas i projektet (se ovan).
Underlag för att säkert bedöma vilken våtmarksareal som är möjlig att anlägga med kommande
LBU-stöd saknas. Ekologgruppen uppskattar att en rimlig areal ligger mellan 15 och 25 hektar
för etapp 3, men detta utesluter inte att även större arealer kan vara möjliga.

Vidgning av åtgärdsarbetet
Tänkbara ”nya” åtgärdstyper som bör bli föremål för diskussion i projektet är:
• Våtmarker för biologisk mångfald – litet vattenbehov, vattenförsörjning kan t ex ske med
hjälp av vindpumpar (tänkbara objekt: Torreberga ängar m fl beteshävdade områden)
• Komplex av flera mindre våtmarker, helst näraliggande
• Dagvattendammar
• Restaurering av kulverterade vattendrag i anslutning till våtmarksprojekt
• Tätortsnära våtmarker/dammar och restaurerade vattendrag
Ekologgruppen föreslår vidare att projektets arbete med naturvård och rekreation i anslutning
till nya och restaurerade vattenmiljöer ges större utrymme under etapp 3. Arbetet bör samordnas
med kommunernas naturvårdsarbete. Som stöd i arbetet nyttjas också det kontaktnät av
intressenter som föreslås skapas i projektet (se ovan).
Det arbete som åsyftas är t ex:
• fler tätortsnära projekt
• allmänt ökad tillgänglighet (stigar, stängselgenomgångar)
• förbättrad information
• ökad naturvårdsnytta
Det senare kan ske i form av bl a förbättrad skötsel av våtmarker, skyddszoner och vattendrag.
Ytterligare andra åtgärder kan vara:
• undanröjande av fiskvandringshinder
• biotopförbättrande åtgärder i vatten
• planteringsarbeten utmed vattendrag
• avfasning av dikeskanter
• återmeandring av rätade vattendrag
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Åtgärder i sjöar
Med utgångspunkt från genomförda och påbörjade sjöstudier, främst gällande Börringesjön,
fastläggs en handlingsplan för eventuella åtgärder i sjöarna under inledningen av etapp 3. De
sjöstudier som åsyftas är:
• Segeå-projektets studier av grumlighet och plankton
• Studien av fisk och vattenkvalitet (Lunds universitet)
• Studien av vindinduserad grumling (LTH)
• Länsstyrelsen sammanställning av historiska vattenkemidata
De tre förstnämnda studierna är redovisade och sammanfattade i rapporten: Börringesjön –
undersökningar och utredningar under etapp 2 (Ekologgruppen 2006).
Möten med experter respektive intressenter (fiskare, forskare, markägare, länsstyrelsen,
vattendragsförbund och kommunerna) föreslås som språngbräda för fortsatt agerande gällande
tänkbara åtgärdsinsatser och eventuellt genomförande (sjöreglering, vattenomledning,
biomanipulation etc).

Uppföljning och undersökningar
Ett av Segeåns karaktärsdrag är grumlat vatten. Sege å är troligen Skånes grumligaste
huvudfåra. Det finns därför särskilda skäl till att kartera grumlighetens orsaker. Vilka är de mest
betydelsefulla källområdena för grumling? Hur skiljer sig olika lerområden med olika
markanvändning från varandra avseende kvalitén på det avrinnande vattnet? Vilka åtgärder står
till buds? Detta är viktiga frågor att besvara för att grumlighetsminskande åtgärder skall kunna
lokaliseras rätt och för att rätt åtgärder skall kunna sättas in. Samarbete bör ske med
forskningsinstitutioner och SLU. Undersökningarna kan ske genom kartstudier (jordartskarta)
kombinerat med provtagning i fält under avgränsad tidsperiod.
I anslutning till föreslagen utredning bör också våtmarkernas förmåga till partikelavskiljning
belysas. Mycket kunskap finns redan men det saknas lättillgänglig information som kopplar
samman kunskaper om partikelsedimentation och konstruktion av våtmarker.
I det fall utveckling av skyddszoner (t ex med trädplanteringar) och vattendragsrestaurering blir
aktuellt bör sådana åtgärder följas av bl a biologiska studier (exempelvis makrofyter, fisk och
bottenfauna), vilka bör genomföras både före och efter det praktiska åtgärdsarbetet.
En studie av statusen i redan anlagda dammar och våtmarker föreslås. Studien bör omfatta t ex
läckage och erosion kring in- och utloppsanordningar. Vidare bör eventuell igenväxning
dokumenteras liksom hur gjorda planteringar tagit sig, och om förekommande beteshävd
fungerar. Resultatet av studien är avsett som stöd för fortsatt arbete, inom och utanför projektet.
En uppföljning av hur skyddszoner med miljöstöd utvecklats inom avrinningsområdet bör
utföras under etapp 3.

Spridning av erfarenheter, påverkan på regelverk mm
Projektet har vunnit omfattande erfarenheter som bör tas till vara i den nationella våtmarkssatsning som nu sker och i det arbete med vattendirektivet som nu börjar närma sig praktiskt
åtgärdsarbete. Önskemål om förändrade miljöstöd har i flera avseende hörsammats under etapp
2. T ex kommer fr o m 2007 stöd att finnas för restaurering av befintliga våtmarker och
problemen med konkurrerande miljö- och jordbruksstöd tycks ha avhjälpts. Dock finns alltjämnt
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behov av ytterligare förändringar i samhällsplaneringen och i olika styrande regelverk. Projektet
föreslås därför verka förändringar inom bl a följande områden:
• att förändra lagstiftningen avseende vattenvårdsarbetets ställning gentemot avvattnings- och
laxfiskeintresset
• att det görs en översiktlig planering där våtmarksintresset finns med både på kommunal och
regional nivå
• att skyddszoner som anläggs med EU-stöd skall kunna få en mer permanent karaktär, där
etablering av träd och buskar uppmuntras
• att bidragssystemet blir mer differentierat för att optimera lokaliseringen av våtmarker till de
områden där de ger störst effekt
• att trädesbidrag eller andra likartade stödformer styrs till erosionskänsliga områden
• 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
• att fortsatt framhålla behovet av forskningsarbete kring våtmarkers och restaurerade
våtmarkers miljöeffekter
• att öka kunskapen och förståelsen för hur vattenmiljöerna förändrats i jordbrukslandskapet,
t ex avseende arealer, hydrologi, morfologi, biologi och kemiskt/fysikaliskt
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Bilaga 1

Projektkatalogblad – presentation av dammar och våtmarker anlagda inom
Segeå-projektets etapp 2, varav en projekterats under etapp 1 men
färdigställts under etapp 2.
Bilagan innehåller 11 projektkatalogblad

Ekologgruppen

Svedala kommun

Nr 5

Segeå-projektet

Damm vid Bosarp

Fastighet:
Bosarp 1:36
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,9 ha
Vattenvolym (max):
5 000 m3
Djup (max):
1,2 m
Tillrinningsområde (ha): 100
Schaktmassor:
5 400 m3
Anläggningskostnad: 410 000 kr
Läge:
3 km V. Svedala
Färdig:
September 2006
Tidigare markanv:
Trädad mark, Befintlig damm

Beskrivning:
En befintlig kulvert har tidigare mynnat direkt i Sege å. Kulverten har letts om och vattnet rinner idag
via en befintlig damm till en nyanlagd damm på låglänt mark invid Segeå. Ytterligare en befintlig
damm har inlemmats i dammen, vilket har lett till att vattnet idag ges en betydligt större uppehållstid i
en total dammyta på ca 1 hektar, innan det når ut i Segeå. I utloppet reglerar en nivåbrunn
vattenståndet i dammen. Dammområdet gränsar till Sege å och sköts som kantzonerna, dvs putsning.

Burlöv kommun

Nr 37

Segeå-projektet

Arlövgården

Fastighet:
Arlöv 11:4, 11:3
Kommun:
Burlöv
Dammyta:
1 ha
Vattenvolym (max):
6 200 m3
Djup (max):
1,3 m
Tillrinningsområde (ha): 40
Schaktmassor:
14 000 m3
Anläggningskostnad: 329 000 kr
Läge:
Söder om Arlövgården
Färdig:
December 2004
Tidigare markanv:
Åker

Beskrivning:
Damm just söder om Arlövgården som ingår i Burlövs kommuns LIP-projekt "Sege å". Anläggning har
huvudsakligen skett genom schaktning. Tillflödet utgörs av dräneringsvatten från omgivande
åkermark. Dammen ligger i omedelbar anslutning till det nyskapade grönstråk som anlagts inom
ramen för Burlövs kommuns andra LIP-projekt "Tätortsnära natur vid Arlöv". Dammen och dess
omgivningar är bland annat av stort värde för friluftslivet och ökar möjligheterna till rekreation i
närområdet för boende i Arlövstrakten.

Svedala kommun

Nr 41

Segeå-projektet

Västra kärrstorp, småvatten

Fastighet:
V Kärrstorp 4:13
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,5 ha
Vattenvolym (max):
4 000 m3
Djup (max):
1,2 m
Tillrinningsområde (ha): 40 ha
Schaktmassor:
3 000 m3
Anläggningskostnad: 69 000 kr
Läge:
1,4 km N kyrkan V Kärrstorp
Färdig:
Oktober 2005
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
Dammen har gjorts genom att vidga och rensa ett befintligt småvatten. Dräneringsvatten från cirka 40
hektar åkermark har letts in i dammen. I tillrinningsområdet finns flera enskilda avlopp, vars vatten
efter passage genom reningsanläggning med filterbädd, också rinner till dammen. Kantzonerna runt
dammen kommer eventuellt att betas. Dammen utgör leklokal för ätlig groda.

Svedala kommun

Nr 64A

Segeå-projektet

Damm vid Virängarna

Fastighet:
Tjustorp 12:15
Kommun:
Svedala
Dammyta:
3,5 ha
Vattenvolym (max):
24 900 m3
Djup (max):
1,6 m
Tillrinningsområde (ha): 220 ha, åker, bete, skog
Schaktmassor:
16 000 m3
Anläggningskostnad: 970 000 kr
Läge:
1,5 km NO. Skabersjöby
Färdig:
April 2006
Tidigare markanv:
Åker/Betesmark

Beskrivning:
I det flacka landskapet vid Virängarna har anlagts en damm/våtmark genom en kombination av
schaktning och invallning. Vatten tas från en hög nivå ur kulvertar och ur ett öppet dike vilket leds in i
våtmarken. Vallarna är låga och har flacka slänter vilket gör att dammen smälter väl in i landskapet. I
området finns tre befintliga småvatten vilka hyser naturvärden bl a genom förekomst av grodor.
Området kring dammen har stängslats och kommer att skötas med betesdjur. Fotografiet är taget av
Nils Håkansson, Lönnslätt.

Svedala kommun

Nr 64B

Segeå-projektet

Lönnslätt

Fastighet:
Tjustorp 12:15
Kommun:
Svedala
Dammyta:
1,7 ha
Vattenvolym (max):
7 600 m3
Djup (max):
1,0 m
Tillrinningsområde (ha): 280 ha åker
Schaktmassor:
7 600 m3
Anläggningskostnad: 520 000 kr
Läge:
V. Lönnslätt, vid Segeå
Färdig:
December 2005
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En damm/våtmark har anlagts genom schaktning och omledning av vatten från en högre nivå i ett
tillrinnande dike. Vattnet får i dammen en längre uppehållstid än då diket mynnade direkt i ån, och
vattenrenade processer får tid att verka. Diket avvattnar ca 280 ha åker och systemet är till stora delar
kulverterat. Våtmarken ligger som blickfång från Almåsa fritidsby. Området har stängslats och skötsel
av kantzoner kommer att ske med betesdjur. Fotografiet är taget av Nils Håkansson, Lönnslätt.

Svedala kommun

Nr 66

Segeå-projektet

Bjärshög - damm vid Sege å

Fastighet:
Bjärshög
Kommun:
Svedala
Dammyta:
0,14 ha
Vattenvolym (max):
700 m3
Djup (max):
1,4 m
Tillrinningsområde (ha): 40 ha åker
Schaktmassor:
500 m3
Anläggningskostnad: 83 000 kr
Läge:
1 km SV. Bjärshögs Kyrka
Färdig:
September 2006
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
En liten damm har anlagts på östra sidan Sege å i Höjd med Bjärshög. Dammen ingår i en serie
våtmarker som projekterats i närheten av Sege å (se även projekt 68 - dammar vid Kölnans fritidsby).
En lantbrukskulvert med bra fall som tidigare mynnat i Sege å har letts in i nyschaktad damm. Gamla
rensvallar vid ån har jämnats till och fungerar idag som en låg och flack dammvall. Området kommer
som tidigare att betas och djuren har tillgång till stranden ända ner till åkanten vilket ger en trevlig
strandkant och håller tillbaka igenväxningen av ån.

Malmö kommun

Nr 68

Segeå-projektet

Dammar vid Kölnans fritidsby

Fastighet:
Östra Kattarp 180:33 m fl
Kommun:
Malmö
Dammyta:
1 ha
Vattenvolym (max):
7 600 m3
Djup (max):
1,2 m
Tillrinningsområde (ha): 30 ha åker och fritidsby
Schaktmassor:
7 300 m3
Anläggningskostnad: 330 000 kr
Läge:
Segeå Ö. Kölnans fritidsby
Färdig:
September 2005
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
Tre dammar har anlagts längs Sege å öster om Kölnans fritidsby. Två av dammarna ligger i direkt
anslutning till en cykelväg (utflyktsstigen Malmö - Torup/Bokskogen på gamla banvallen). Den tredje
dammen ligger ca 400 m norr om banvallen och helt nära den på andra sidan Sege å (i Svedala
kommun) belägna dammen (se nr 68 Bjärshög). Uppgifterna ovan gäller för alla tre dammarna,
undantaget djup som gäller för den största dammen vilken även ses på fotografiet nedan. Ytterligare
en planerad damm har utgått pga arkeologiska fynd. Längs banvallen har bärande buskar planterats.

Malmö kommun

Nr 71

Segeå-projektet

Dammar vid Kvissle

Fastighet:
Östra Kattarp 180:28, 180:29
Kommun:
Malmö
Dammyta:
1,4 ha
Vattenvolym (max):
13 000 m3
Djup (max):
1,1 m
Tillrinningsområde (ha): 60 ha åker
Schaktmassor:
6 400 m3
Anläggningskostnad: 403 500 kr
Läge:
1 km Ö. Östra Kattarp
Färdig:
November 2005
Tidigare markanv:
Betesmark + igenväxt damm

Beskrivning:
Två dammar har anlagts i ett kulvertsystem innan utloppet i Sege å. Den södra dammen har tidigare
(på kartor från 40-talet) haft en öppen vattenspegel, men var innnan urgrävningen 2005 igenväxt.
Dammen har schaktats ur och en munkbrunn har satts vid utloppet vilket möjliggör reglering av
vattenståndet. Den norra dammen har grävts ur i en blöt hästhage. Delar av ett öppet dike har
införlivats i dammen och en vall med en munkbrunn har anlagts vid utloppet. Dammområdet har
stängslats och kommer att betas. Fotografiet är taget av Nils Håkansson, Lönnslätt.

Svedala kommun

Nr 87

Segeå-projektet

Damm vid Svenstorp

Fastighet:
Svenstorp 3:4, Hyltarp 9:44
Kommun:
Svedala
Dammyta:
2 ha
Vattenvolym (max):
9 200 m3
Djup (max):
1,0 m
Tillrinningsområde (ha): 700 ha
Schaktmassor:
12 600 m3
Anläggningskostnad: 636 000 kr
Läge:
2 km N. V Kärrstorps Kyrka
Färdig:
Augusti 2006
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
En våtmark/damm har anlagts genom att vidga Hyltarpsdiket. Överenskommelse har skett med
dikningsföretaget. Schaktmassor har planats ut på åkermark. Hyltarpsdiket avvattnar en areal på cirka
700 hektar, huvudsakligen bestående av jordbruksmark, men där relativt stora arealer brukas som
betesmark och för vallodling. Hela området har stängslats och sköts med betesdjur. Området gränsar
till den tidigare anlagda våtmarken på Västra Kärrstorp (projekt nr 2).

Svedala kommun

Nr 94

Segeå-projektet

Våtmarksområde vid Börringe

Fastighet:
Börringe 10:1 m fl
Kommun:
Svedala
Dammyta:
11,5 ha
Vattenvolym (max):
20 000 m3
Djup (max):
0,8 m
Tillrinningsområde (ha): Mkt åker 70 ha
Schaktmassor:
9 400 m3
Anläggningskostnad: 729 000 kr
Läge:
700 m N Havgårdssjön
Färdig:
Oktober 2006
Tidigare markanv:
Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
Ett område söder om banvallen, tidigare använt som åker och energiskog, har av markägaren
upplåtits till en våtmark. Vatten från åkerområden väster om Havgårdssjön, som tidigare avletts via
kulvertsystem, har letts in i området. En flack vall och ett system av dräneringar utanför
våtmarksområdet skyddar banvallen från påverkan. På detta vis har det sakpats möjlighet att höjja
vattenståndet i området till över och nära markytan. Ett slingrande dike som utvidgas till större
vattenytor leder runt vattnet i det 10 hektar stora området. Området kommer att stängslas och betas.

Svedala kommun

Nr 97

Segeå-projektet

Damm vid Klågerups Slott

Fastighet:
Klågerup 1:3
Kommun:
Svedala
Dammyta:
1,6 ha
Vattenvolym (max):
6 000 m3
Djup (max):
1,0 m
Tillrinningsområde (ha): 16 ha skog och åker
Schaktmassor:
4 000 m3
Anläggningskostnad: 422 000 kr
Läge:
300 m Ö. väg 108, Klågerup
Färdig:
Oktober 2006
Tidigare markanv:
Betesmark

Beskrivning:
I en tidvis översvämmad betesmark har en damm anlagts genom en kombination av dämning och
schaktning. Dammen har anlagts med syfte att gynna djurlivet genom att permanenta det höga
vattenståndet. Dammen har mycket flacka slänter som betas. Skötseln underlättats då vattenståndet
nu kan regleras och avgränsningen mot åkermark flyttats.

