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Inledning 
Under Segeå-projektets etapp 3 som pågått 2007 – 2009 har de dammar och våtmarker som 
anlagts under etapp 1 och 2 inventerats. Syftet har varit att dokumentera hydrologisk funktion, 
igenväxning, hävd, planteringar, stängsling, växt och djurliv etc, dels för att kunna åtgärda fel 
och brister, dels för att dokumentera utvecklingen. Arbetet har gjorts i två omgångar där 
dammar anlagda i etapp 1 (20 st) inventerats under 2007 och dammar anlagda under etapp 2 (13 
st) har inventerats 2009. Det betyder att dammarnas ålder vid inventeringen varit mellan 3 och 5 
år. 
 
Syftet med undersökningen har som nämnts ovan varit att undersöka hur våtmarkerna förändras 
med åldern vad gäller in- och utloppens funktion samt igenväxning och uppgrundning. Syftet 
har också varit att dokumentera hur väl olika tekniska lösningar fungerar, även det med ett 
åldersperspektiv. Dessutom har noteringar gjorts om observationer av växter och djur samt om 
det finns tecken på utnyttjande i form av jakt, fiske, friluftsliv, mm. I det avseendet har 
inventeringen varit översiktlig. 
 
I de fall man upptäckt förhållanden som medför att dammens funktion som näringsfälla eller för 
biologisk mångfald varit nedsatt, eller där man funnit risk för framtida problem, har reparationer 
och andra åtgärder vidtagits inom ramen för Segeå-projektet. 

Metod 
Samtliga dammar anlagda under etapp 1 fältbesöktes under sommaren 2007, damm 12 vid 
Törringe besöktes i maj och övriga under augusti månad. Dammar anlagda under etapp 2 
besöktes i augusti/september 2009 med undantag av damm 97 vid Klågerup som fältbesöktes i 
oktober 2009. Sommaren 2007 var betydligt regnigare än sommaren 2009 och vissa 
bedömningar av hydrologisk funktion försvårades av låga vattennivåer 2009. 
 
Vid fältbesöken dokumenterades hydrologisk funktion, dvs hur väl in- och utlopp fungerade, 
om det fanns läckage eller erosionsproblem och huruvida vattenytan låg på avsedd nivå. 
Dessutom gjordes försök att bedöma bottnens beskaffenhet och nivå för att dokumentera 
eventuell uppgrundning/sedimentation. Bottennivån mättes in mot vattennivån vilken i sin tur 
uppskattades från någon känd nivå i dämmen eller rörledningar. Vattendjupet mättes från en 
liten gummibåt eller i grunda dammar medelst vadning. Vidare noterades igenväxning i 
dammens vattenmassa, dess strandkant och i kringområde, samt om hävd såsom slåtter eller 
bete förekom. Fyllnadsområdets skick och eventuella dräneringsproblem registrerades. 
Noteringar gjordes över resultat av insådd och planteringar som genomförts i Segeå-projektets 
regi. Även anlagda stängsels funktion noterades. Spår av mänskligt utnyttjande såsom jakt, 
fiske, friluftsliv, båtar, fågelskådning mm registrerades. Intressanta observationer 
fotodokumenterades. 
 
Kontakt har tagits med markägare och kommentarer har noterats. 

Resultat 
Resultaten för respektive damm redovisas i bilaga 1 och 2. Nedan presenteras en 
sammanställning över observationerna för respektive bedömd kategori. 
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Hydrologisk funktion 
Nedsatt hydrologisk funktion kan bero på igenväxning, läckage genom rör och dämmen eller 
igensättning av rör, bottnar eller tilloppsdiken. Igenväxning och kraftig sedimentation vid in- 
och utlopp kan på sikt leda till att kapaciteten för vattnet att rinna in i eller ut ur dammen 
försämras. Flödesproblem vid utloppet kan leda till en förhöjd dämningsnivå i dammen vilket 
också kan leda till dämningar i dammens tillflödessystem. I de flesta fallen bedömdes 
dammarnas hydrologiska funktion som god. Följande fall med nedsatt hydrologisk funktion 
registrerades vid inventeringen:  
 

�� Damm 4 nedströms Aggarpsmölla är en sidodamm som skall ta in ett delflöde av 
Sjuspännaregropen. Vattnet skall kunna låsas i dammen under lågvattenperioder med 
hjälp av dämmeskonstruktioner i in- och utlopp. Det framkom vid markägarsamtal och 
vid fältbesöket att dämmena inte låser vattnet, samtidigt som mycket lite vatten flödar 
genom dammen. Detta beror sannolikt på någon hydrologisk förbindelse mellan 
dammen och Sjuspännegropen som gör att damm och bäck får samma vattennivå. Det 
blir då meningslöst att ha reglering vid in- och utlopp och det föreslogs att dessa skulle 
öppnas helt för att få ett bättre genomflöde genom dammen.  

�� Vid damm 20 vid Risemölla, Torup registrerades ett läckage pga erosion vid sidan av 
utloppsdämmet som gav ett något för lågt (< 1 dm) vattenstånd vid lågvattenföring. 
Problemet har åtgärdats under 2009. Då upptäcktes även ett läckage mot vägbanken 
vilket även det åtgärdats. 

�� Vid damm 37 vid Arlövsgåren var vattennivån låg därför att man ännu ej anlagt den 
utloppsbrunn som planerats. Brunnen anlades 2008. 

�� Vid damm 64B vid Tjustorp hade sifonröret som skall möjliggöra avsänkning av 
vattennivån släppt från brunnskanten och tippat ca 6 cm med lägre vattennivå som följd. 
Felet åtgärdades med spännband vid fältbesöket. 

 

 
Erosion vid kanten av betongdämme. Damm 20 Risemölla, Torup. 
 
Vid ett flertal dammar registrerades mer eller mindre kraftig igenväxning av 
utloppskonstruktionerna. I följande fall var igenväxning vid utloppet så kraftig att den 
påverkade vattenståndet i dammen: 
 

�� Damm 1, Lilla Svedala 
�� Damm 7, Västra Kärrstorp 
�� Damm 28B och 28C, Torreberga 
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Igenväxningen bestod av kraftig övervattensvegetation. Det skall påpekas att det i inget av 
fallen ovan skett någon dämning som orsakat skada. Ofta krävs det en ganska liten arbetsinsats 
för att rensa upp runt en utloppskonstruktion. 
 

    
Igenväxning runt utloppsbrunn vid damm 64B och damm 33. 
 
Flera av dammarna och våtmarkerna hade ett lågt vattenstånd vid fältbesöket, särskilt de som 
besökts under sommaren 2009. Vid det tillfället får det betraktas som en helt naturlig företeelse 
eftersom inflödet till dammen/våtmarken helt upphört och avdunstningen gjort att vattennivån 
sjunkit. En nackdel med ett lågt vattenstånd på sommaren är att igenväxningen går snabbare. 
Detta är av mindre betydelse i dammar där kringområde och stränder betas. Följande dammar 
hade låg vattennivå pga litet tillflöde (samtliga inventerade 2009): 

 
�� Damm 68, norra och södra dammen vid Kölnans fritidsby 
�� Damm 94, Börringe 
�� Damm 97 Klågerup 

 
Tre dammar hade låg vattennivå pga nedsatt hydrologisk funktion (20, 37 och 64 beskrivna 
ovan). Ibland kan det ur hävdsynpunkt vara en fördel att under perioder aktiv sänka en damms 
vattennivå, vilket även hade skett vid några av dammarna i denna inventering. 
 

    
Inget vatten i Börringevåtmarken (94) i augusti 2009 (till vänster). Avsiktligt avsänkt damm vid 
Bjärshög 66 (till höger). 

Igenväxning/hävd 
Det kanske största hotet mot dammarnas långsiktliga fortlevnad är igenväxning och upp-
grundning. I många av de anlagda dammarna var igenväxningen stark och mindre önskvärd (se 
bilaga 1 och 2). Igenväxning av området runt dammen/våtmarken är av mindre betydelse för 
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dess hydrologiska funktion. Ett öppet område har ofta höga biologiska och estetiska värden men 
även ett igenväxt område kan vara en tillgång för vilt, vissa fågelarter och andra djurgrupper. 
 
De dammar där kringområden är välhävdade är också mindre utsatta för igenväxning längs 
strandkant och runt in- och utlopp, Bete ger oftast en bättre hävd än slåtter/putsning eftersom 
djuren ofta betar ända ner till strandkanten. Även i dammområden med beteshävd finns områden 
där djuren har svårt att komma åt eller ogärna besöker, eller där maskinell skötsel är svår.  
 

    
Uppväxt strandkant och igenväxt kringområde vid damm 64B Tjustorp (till vänster) samt 
välbetat kringområde och strandkanten vid damm 64 A vid Virängarna. 
 
Växtlighet i dammen kan vara både positiv och negativ för dammens funktion. Vegetationens 
upptag av näringsämnen gör ju att dammen renar vattnet bättre. Växterna ger även organiskt kol 
och yta till denitrifikationsbakterier som omvandlar nitrat till kvävgas. Vegetation i 
vattenmassan har en fördelande effekt på vattenrörelserna genom dammen, vilket kan ge både 
en förbättrad eller en försämrad spridning av vattnet, beroende på hur vegetationen breder ut sig. 
Flera av dammarna hade en mycket kraftig vegetation i vattenmassan, vilket i förlängningen 
leder till uppgrundning av dammen. Eftersom merparten av dammarna besöktes i augusti var 
sannolikt vegetationen maximalt utbredd/utvecklad. 
 

    
Strandvegetation vid damm 71 Sjunnero och bottenvegetation vid stora dammen vid Kölnans 
fritidsby (68). 

Uppgrundning 
Uppgrundningen var svårdokumenterad pga en relativt stor osäkerhet i mätningar, och endast 
kraftiga förändringar kunde registreras. Sannolik uppgrundning uppmättes i följande 5 dammar. 
 

�� Damm 7, Västra Kärrstorp. Det var riklig vegetation i och runt dammen och botten var 
mycket lös. Mätningarna indikerar att uppgrundningen kan vara upp till 1 m. 



 7 Uppföljning av anlagda dammar och våtmarker 
  Funktion – ingenväxning – växt- och djurliv 
 

 Ekologgruppen 

 

�� Damm 13, Hyltarp. Botten framför inloppet var mycket lös och mätningar visar att den 
grundats upp. Utbredningen av uppgrundningen var svår att fastställa. 

�� Damm 28A, Torreberga. Botten mitt i dammen var mycket lös och mätningar visar att 
en uppgrundning på ca 0,2 m har skett.  

�� Damm 33, Lyngby. Botten mitt i dammen var mycket lös och lerig och mätningar visar 
att en uppgrundning på mellan 0,1 och 0,3 m kan ha skett. 

�� Damm 87, Svenstorp. En uppgrundning på 0,2 – 0,3 m registrerades vid in- och utlopp. 
 
Resultatet bör ses som en indikation på hur en damm kan grundas upp. Fenomenet är som 
nämnts svårt att dokumentera, och det är också svårt att bedöma vad botten består av och vilket 
ursprung materialet har. Botten befanns ibland vara mycket lös men ändå uppmättes ingen 
uppgrundning, vilket kan bero på att det befintliga bottenmaterialet ”fluffas upp” när vatten 
släpps på över en nygrävd dammbotten. I vissa dammar där vattenmassan var fylld med 
vegetation (t ex vattenpest) var övergången mellan levande vegetation, sedimenterad vegetation, 
lös botten och hård botten otydlig och det var svårt att bestämma vattendjupet. Det råder dock 
inget tvivel på att dammarna är sedimentationsbassänger och att en uppgrundning sker. 

Erosionsproblem 
Erosionsproblem dokumenterades för följande 5 dammar: 
 

�� Damm 1, Lilla Svedala. Slänter i västra delen av dammen har enligt uppgift rört sig ner 
i dammen. 

�� Damm 13, Hyltarp. Slänter framför inloppet har rasat ner i dammen 
�� Damm 20, Risemölla, Torup. Vatten har eroderat bort fyllnadsmaterial vid kanten av 

dämmet (se ovan). 
�� Damm 94, Börringe. Erosion av slänter längs utloppsdiket. Diket har grundats upp. 
 

Med undantag av damm 20 vid Risemölla, Torup har erosionsproblemen inte lett till några 
dramatiska förändringar av dammarnas utseende eller funktion. 

Dräneringsproblem på åker och i fyllnadsområde 
Våtmarksanläggning handlar i många fall om en avvägning mellan önskan att ha en hög 
vattennivå och risken att dräneringar påverkas i det närmaste tillrinningsområdet. Problemen 
löses oftast genom att dräneringar förbättras eller dras i ny sträckning eller genom att 
vattennivån kan reglers. Områden där schaktmassor placeras kan behöva dräneras efter att 
massorna sjunkit ihop, vilket kan ta något år. Ibland kan dräneringar skadas vid grävarbete och 
körning med tunga fordon. Det kan vara mycket svårt att bedöma orsaken till avvattnings-
problem, om de funnits tidigare eller om de hänger samman med dammanläggningen. 
Situationen varierar under och mellan växtsäsonger, och ofta kan betesvall eller odlad gröda tåla 
ett högre vattenstånd under någon period utan att skadas. Under Segeå-projektets etapp 1 – 3 har 
dräneringsarbeten utförts vid flera dammar. Vid föreliggande inventering och markägarsamtal 
framkom att dåliga eller oklara dräneringsförhållanden förekom vid 5 dammar. 

Övriga noteringar 

Planteringar 
Bedömningarna av träd- och buskplanteringar gav ett varierat resultat. Det största hotet mot små 
träd och buskplantor verkar vara betning av harar och klövvilt, och planteringar som hägnats in 
har haft en större överlevnad. Betningskador registrerades vid damm 12 i Törringe, damm 3 i 
Bjärshög och damm 33 vid Lyngby. Vid Törringe visade det sig att planteringar inne i 
högörtvegetation klarat sig bättre än där man försökt hålla borta igenväxningen. Torka och 
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skadegörelse är andra hot mot planteringarna. Vid banvallen vid damm 68 nära Kölnans 
fritidsby har plantor dragits upp. Som en grov uppskattning bedöms att mellan hälften och 75 % 
av planterade träd och buskar har överlevt. 

Stängsling 
Majoriteten av de anlagda stängslen var väl underhållna och i funktion. Kringområdena vid 
Torrebergavåtmarkena betades ej vid fältbesöket och stängslen hade därför ej underhållits. 
Stängselstolpar var intakta men trådar hade lossnat och hängde slaka. Stängslet runt 
dammområdet vid damm 94 i Börringe var ej i drift, dvs man hade inget bete och ingen el var 
tillkopplad. Vegetationen runt stängslet var kraftig, men stängslet var intakt. 

Flora och fauna 
De anlagda dammarna har olika storlek, form, hydrologi och skötsel. Därmed blir också växt- 
och djurliv mycket varierat. Ett stort antal våtmarksarter noterades vid besöken. Vilka arter som 
påträffades berodde naturligtvis på när på säsongen och tidpunkt på dagen som besöket skedde. 
I strandkanten hittades bl a vass, kaveldun, svärdslilja, starr, veketåg, sjösäv, blomvass och 
flocksvalting. I vattnet påträffades t ex lånke, olika natearter, vattenpest, hornsärv, axslinga och 
näckros. Flytande sjok av trådformiga grönalger täckte stora delar av vattenytan i många 
dammar. Andra alger som påträffades var kransalger och tarmtång. Fågellivet var rikt i de 
besökta dammarna. Skäggdopping, gråhakedopping, skarv, häger, gäss, knölsvan, gräsand, 
sothöna, gravand, vigg, drillsnäppa, strandskata och enkelbeckasin var alla vanligt 
förekommande. Grodor (vanligtvis ätlig groda), gädda, spigg, gräskarp, kräftor och stora 
mängder snäckor noterades. Bland däggdjuren kan nämnas rådjur och spår av vildsvin. 
Observationer vid enskilda dammar redovisas i bilaga 2. 
 

    
Vattenvegetation vid damm 22 i Börringe och damm 71 vid Sjunnero i augusti 2007. 
 

Fritidsaktiviteter 
Jakt bedrivs enligt uppgift vid flera av dammarna och jakttorn och gömslen påträffades vid 
några dammar. Detta är helt i enlighet med avtal mellan markägare och Segeå-projektet. Vid 
några dammar låg roddbåtar i strandkanten. Dammarna vid Risemölla i Torupsområdet (20), 
Arlövsgården (37) och vid Kölnans fritidsby (68) ligger alla längs stråk som används för motion 
och promenader. Flera av dammarna finns registrerade på artportalen för fågelobservationer (bl 
a damm 2, 24, 28, 37, 71, 87, 94). Det finns även uppgifter om att dammarna med kringområde 
används för skridskoåkning och valborgsmässofirande. 

Markägarkommentarer 
En generell kommentar är att man uppskattar dammen eller våtmarken och tycker att 
tillkomsten har berikat miljön i området. Bland de negativa omdömena märks fr a problem med 
gäss i området. Markägarkommentarer för respektive damm anges i bilaga 2. 
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Diskussion 
Sammanfattande slutsatser 
Våtmarksanläggningarna i Segeå-projektet genomgår slutbesiktning efter entreprenad, varvid bl 
a hydrologisk funktion kontrolleras. Vid besiktningstillfället är det inte ovanligt att vattenytan 
ännu inte har stigit till avsedd nivå, och full kontroll på dammarnas/våtmarkernas hydrologiska 
funktion får göras vid ett senare tillfälle. Ibland görs även efterbesök t ex i samband med 
besiktning av sådd, stängsling, plantering och dränering av fyllnadsområden. I övrigt har Segeå-
projektet ingen övervakning av dammarna och ansvar för underhåll och tillsyn ligger hos 
markägarna. Avsikten med föreliggande studie är att göra en heltäckande och systematisk 
undersökning av dammarnas/våtmarkernas funktion 3 – 5 år efter anläggandet. 
 
De 33 dammar som inventerades i denna studie fungerade överlag väl. Igenväxningen var stor i 
vissa dammar och mindre i andra, ofta beroende på om man har någon form av hävd. 
Uppgrundning av botten kunde endast påvisas i några få dammar. Hydrologiskt fungerade 
dammarna som avsetts, men vid någon damm har reparationer krävts. Även i framtiden kommer 
rensningsåtgärder att behöva genomföras. Växt- och djurlivet i och runt dammarna var mycket 
varierat. Markägarna är generellt nöjda med anläggningarna och många områden utnyttjas för 
fritidsaktiviteter. 

Rekommendationer 

Hävd 
Dammområden med beteshävd eller slåtter ger ofta en för ögat trevlig miljö där vattenspegeln 
blir synlig från omgivningen. Många växt- och djurarter som är beroende av hävd i kombination 
med vatten är hårt trängda i dagens landskap, och dessa gynnas av bete och slåtter i strandkant 
och kringområde. Där djuren betar strandkanten minskar även underhållet, även vid in- och 
utlopp. 

    
Två ytterligheter när det gäller hävd av strand och kringområde. Båda har biologiska värden. 
Våtmark 22 vid Börringe och damm 41 i Västra Kärrstorp. 

Planteringar 
Träd och buskar kan ytterligare förstärka värdena i damm- och våtmarksmiljöerna för flora och 
fauna och för de som vistas i området. Nyplanterade träd och buskar är känsliga för torka, 
konkurrens från högväxta örter och gräs samt för betning av kaniner, harar och klövvilt. Det är 
viktigt att plantorna skyddas med gnagskydd och gärna även stängsel. Det rekommenderas 
också att man under den första tiden vattnar vid behov, samt håller högörtvegetationen borta 
närmast plantorna. 
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Buskplantor försedda med gnagskydd i slänten av damm 94 i Börringe 

Reglerbar vattennivå 
Reglerbara utloppsdämmen har både för- och nackdelar. En stor fördel är att man kan testa fram 
en optimal vattennivå i dammen, vilket kan vara bra om man i förväg inte vet hur 
dräneringssystem påverkas uppströms. Man kan också tillämpa en vattenståndsregim där man 
har nivåer som anpassas till odlings- eller betessäsongen. En av nackdelarna är att utloppen blir 
mer läckage-benägna i skarvar och mellan brädsättar. En annan nackdel är att man ofta, efter att 
ha sänkt av dammen, ”glömmer” att höja nivån, vilket kan leda till snabbare igenväxning, 
mindre dammyta och sämre vattenrening. 
 

    
Reglerbara dämmen vid dammarna i Svenstorp 87 och V. Kärrstorp 2. Till vänster: översta 
plankan är lyft. Vattenpest från uppströmssidan väller ut. 

Slutna eller öppna utloppssytem 
Slutna system såsom utloppsbrunnar med anslutande rör som ligger under vattenytan är mindre 
känsliga för yttre påverkan och igenväxning. Öppna system (överfallsdämmen, brunnar med 
kupolsil) ger ett vackrare intryck med rörligt vatten, men är känsliga för igensättning och 
igenväxning och även för erosion t ex i kanten mellan dämme och mark. Man bör se till att 
dämmets kanter går långt in i slänten på sidorna. 
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Öppet reglerbart dämme vid Börringevåtmarken (22) samt ett slutet utlopp via utloppsbrunn 
med brädsättar vid våtmarken i Klågerup (97).  

Genomförda åtgärder 
Många av de besökta dammarna har reparerats eller förbättras vid något tidigare tillfälle. Vid tre 
av dammarna i denna inventering upptäcktes fel och brister som krävt att åtgärder vidtagits. Vid 
damm 20 vid Risemölla i Torupsområdet registrerades ett läckage vid sidan av utlopps-dämmet. 
Problemet har åtgärdats under 2009. Då upptäcktes även ett läckage mot vägbanken, vilket även 
det åtgärdades. Dessutom har fisktrappan nedströms dämmet spolats bort och fått byggas upp 
igen med mer erosionståligt material. Vid damm 37 vid Arlövsgåren var vattennivån låg därför 
att man ännu ej anlagt den utloppsbrunn som planerats. Brunnen anlades 2008. Vid 
Börringevåtmarken hade erosion skett längs slänterna vid utloppet, och materialet hade grundat 
upp diket. Diket rensades under hösten 2009. 
 

    
Reparerat dämme vid damm 20 vid Risemölla, Torup. Restaurerad fisktrappa nedströms 
dämmet. 

Framtida åtgärder 
Det råder inget tvivel om att dammar och våtmarker grundas upp och växer igen om ingen 
skötsel av området sker. Hur snabbt detta går varierar och är beroende av en mängd faktorer. 
Brukare till ett våtmarksområde kan sedan 2001 ingå i ett skötselåtagande, vilket ger ett årligt 
stöd på mellan 1500 och 3800 kr/ha år och gäller i 20 år (4 st 5-årsperioder). Dessa medel skall 
naturligtvis användas till nödvändigt underhåll av dammen/våtmarken, fr a anges att man skall 
se till att våtmarken fungerar hydrologiskt. I vilken utsträckning dessa medel räcker för framtida 
kraftiga rensningsinsatser är oklart. Medel för tillfällig tömning/rensning av våtmark kan sedan 
2009 sökas via Länsstyrelsen.
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Tabell 1. Igenväxning och hydrologisk situation vid inventering av dammar anlagda i Segeå-projektets etapp 1 och 2. 

Uppgrund
ning ***

Erosion Läckage vid 
rör, brunnar 

Damm nr obetydlig måttlig kraftig obetydlig måttlig kraftig
kraftig - påverkar 

hydrologi * obetydlig måttlig kraftig
Etapp 1
1 x x x x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x x
7 x x x x
11 x x x
12 x x x
13 x x x x x
14 x x x x
15 x x x
20 x x x x x x
21 x x x x
22 x x x x
24 x x x
28A x x x x
28B+C x x x
33 x x x x
37 x x x x x
Etapp 2
5 x x x
41 x x x
64A x x x x
64B x x x x x
66 x x x
68 norra x x x
68 stora x x x
68 södra x x x x
71 östra x x
71 västra x x x
87 x x x x
94 x x x x
97 x x x x
Totalt antal 4 14 12 3 12 13 3 3 12 14 5 4 2 2 7 5

Igenväxning av strand och 
kringområde

Växtlighet i vattenmassan 
och på vattenytan **

Dålig 
hydrologisk 

funktion

Dränerings
problem 

*****

Lågt vat-
tenstånd 

****

Igenväxning vid in- och utlopp

 
* Igenväxning vid dammens utlopp som orsakat för hög vattennivå i dammen vid inventeringstillfället 
**  Graden av igenväxning i vattenmassan (undervattensväxter) och/eller på vattenytan (flytbladsväxter) 
*** Sannolik uppgrundning grovt inmätt med vattenytans nivå som referens 
**** Vattenytans nivå är inmätt mot känd nivå i dämme, brunn eller liknande 
*****  Dåliga eller oklara dräneringsförhållanden i fyllnadsområde eller dammens närområde 
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1 Lilla Svedala 3:3 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-23 
Färdigställd: oktober 2002 
 
Hydrologisk funktion: Funktionen var god. En viss dämning av vegetation noterades vid 
utloppsdämmet. 
 
Vattennivå: Nivån var mycket svår att uppskatta eftersom vattenytan i dammen låg något högre 
än vid dämmet. Dämmet är reglerbart och vatten rann över översta plankan. Nivån uppskattades 
med utloppsdämmet som referens till +35,50 möh, vilket låg ca 10 cm under projekterad 
vattennivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Breda vassbälten växte runt hela dammen, fr a i västra och norra delen. 
Vegetationen var riklig vid utloppsdämmet och en viss dämning förekom i utloppsfåran. 
Åttebäcken och fåran som leder in i dammen var igenväxt/orensad. Vattenpest, hornsärv och 
grönalger fyllde stor del av vattenmassan. På ytan växte gäddnate, andmat och lånke. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mycket lös. Djupmätningar kunde inte påvisa någon 
uppgrundning, men mätningen är mycket osäker. Vattnet var något grumligt. 
 
Erosion: Jordmassor på slänter i västra delen har rört sig ner mot dammen. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Tre vattensjuka områden nära dammen har trots 
utförda dräneringar ej blivit torrare. 
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Planteringar: Ca 50 % av planterade buskar har klarat sig. 
 
Markägarkommentar: Gässen är ett problem. Jordmassor har rört sig ner mot dammen. 
Dräneringsproblem på åkermark. 
 
Övrigt: En viltåker har anlagts i närheten av dammen. En död gädda hittades vid utloppet. 
 
 

    
Åttebäcken/inloppskanal Vassbälten runt dammen 

    
Utloppskanal Utloppsdämme 

    
Vy från sydost Skydsszon mot åker 
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2 Västra Kärrstorp 4:13 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-23 
Färdigställd: mars 2003 
 
Hydrologisk funktion: In- och utlopp fungerade utan anmärkning vid fältbesöket. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsdämmet som referens till +31,65 i ett lokalt 
höjdsystem, vilket stämmer med projekterad nivå. 
 
Igenväxning/Hävd: I den hävdade västra delen var strandkanten omväxlande öppen och 
bevuxen med ca 0,5 m hög våtmarksvegetation. I den östra ohävdade delen har hög 
vassvegetation vandrat in. Hornsärv, smalbladig nate och trådformiga grönalger växte ute i 
vattenmassan. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten i stora delar av dammen var mycket lös, särskilt vid 
djuphålan och vid inloppet där 20 – 40 cm slam täckte botten. Mot utloppet var botten något 
hårdare. Djupmätningarna påvisade dock inte någon uppgrundning i dammen.  
 
Fyllnadsområde/dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Det fungerar bra. Gässen är ett problem. 60–70 svanar har övervintrat i 
området. Betesdjuren har flyttats under mycket kraftiga översvämningar sommaren 2007.  
 
Övrigt: Ett stängsel har satts upp i Segeå-projektets regi vilket var i gott skick. Knölsvan, 10 
sothöns, 5 gräsänder och ätlig groda observerades vid fältbesöket. 



  Uppföljning av anlagda dammar  
 5 Bilaga 2 
 

 Ekologgruppen 

 

 

    
Hävdad strandkant i västra området Inloppsområde 

    
Ej betad vegetation i västra området Utloppsdämme 
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3 Bjärshög 4:1 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-22 
Färdigställd: juni 2002 
 
Hydrologisk funktion: På grund av högt vattenstånd har brunnslocket öppnats för att få bättre 
kapacitet genom utloppsbrunnen. Det höga vattenståndet berodde dock främst på dålig kapacitet 
i rörledning och i dike nedströms dammen. In- och utlopp fungerade i övrigt väl. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsbrunnen som referens till +96,70 möh, vilket ligger 
ca 40 cm över projekterad vattennivå. Kapaciteten och vattennivåer i kulvertsystemet nedströms 
dammen var sannolikt den största orsaken till den höga dämningsnivån. 
 
Igenväxning/Hävd: Breda (3 – 4 m) rörflensbälten växte längs ca en tredjedel av strandkanten. 
En stor del av vattenytan täcktes av hornsärv och gäddnate. Utloppsbrunnen var delvis överväxt 
(se fotografi nedan). 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Vattnet var något grumligt och botten var mjuk. Djupmätningar 
kunde inte påvisa någon uppgrundning av dammen.  
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Området är generellt låglänt och svårdränerat och 
översvämningar har under innevarande år gett problem. 
 
Planteringar: Mellan en tredjedel och hälften av planterade buskar har överlevt. Planteringar 
har genomförts i två omgångar. Betning av harar skadade plantorna i den första planteringen. 
Den andra omgången drabbades av torka. 
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Markägarkommentar: Det har varit problem med överlevnaden i planteringar. 
 
Övrigt: En stor mängd snäckor påträffades i dammvegetationen. En storskarv observerades. 
 
Åtgärder: I samband med våtmarksanläggning i området norr om dammen har 
kapacitetsproblemen i kulvertsystemet lösts. Även dränering av marken söder om dammen har 
utförts. 
  

    
Strandkant och vattenspegel med hornsärv Svårdränerad åker 
 

    
Inhägnade planteringar Igenväxt och översvämmad utloppsbrunn 
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4 Aggarp 3:30 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-22 
Färdigställd: oktober 2002 
 
Hydrologisk funktion: Vid fältbesöket noterades dåligt genomflöde genom dammen som är en 
sidodamm till Sjuspännegropen. Dämmena vid inlopp och utlopp varken låser vatten på en hög 
nivå i dammen eller släpper igenom någon större mängd vatten genom dammen. 
  
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsdämmet som referens till +40,90 möh, vilket är ca 10 
cm under projekterad/rekommenderad vattennivå. 
  
Igenväxning/Hävd: Breda vassbälten växte runt västra delen av dammen och vid 
inloppsdämmet. Även den äldre delen av dammen var igenväxt av vass. I övrigt var 
strandkanten välhävdad av hästbete, bortsett från vissa områden med skräppor. Vattenpest och 
gäddnate täckte ca halva vattenytan i nedre dammen. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Vattnet var mycket lergrumligt vid fältbesöket. Botten var ojämn 
och mkt lerig/lös. Djupmätningar visar att botten kan ha grundats upp någon dm, men 
mätningen är osäker. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Fyllnadsområdet var utan anmärkning. 
 
Markägarkommentar: Trevlig miljö. Stor variation i vattenstånd som helt hänger ihop med 
nivån i Sjuspännegropen. Dämmena förmår inte låsa vattnet på en hög nivå. Troligen finns 
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hydrologisk förbindelse i jordlagren. Det går inte att få djuren att hålla ner vegetationen i hela 
området. 
 
Övrigt: Häger, sothöna, 20 gräsänder och ätlig groda påträffades vid fältbesöket. 
 

    
Igenväxning i den gamla dammen Välhävdade stränder i nedre dammen 

    
Vy mot utloppet Förbindelse mellan övre och nedre dammen 
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7 Västra Kärrstorp 15:1 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-22 
Färdigställd: december 2002 
 
Hydrologisk funktion: Vatten rann in och ut ur dammen utan problem trots rikligt med 
vegetation runt utloppsbrunnen. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsbrunnen som referens till +45,80 möh, vilket är 
något över rekommenderad högvattennivå (+45,75 möh). Orsaken till den högre nivån var 
sannolikt den rikliga vegetationen runt utloppsbrunnen. Utloppet tillses med jämna mellanrum 
av markägaren. 
 
Igenväxning/Hävd: Breda vassbälten med inslag av al växte vid dammens västra stränder. 
Södra och östra strandkanten var bevuxna med ett smalt bälte med högörtsvegetation och 
enstaka alar. På ytan och i vattenmassan täckte lånke, nate och hornsärv stora delar. 
Vegetationen var riklig runt utloppsbrunnen. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mkt lös. Djupmätningar visade att uppgrundning av 
botten i närheten av inloppet kan uppgå till en meter, medan östra delarna visade på en 
uppgrundning på upp till 40 cm. Vattnet var klart vid fältbesöket. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Dammen fungerar bra, men man får rensa runt utloppet ibland. 
Området har varit översvämmat. 
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Övrigt: Stor mängd snäckor påträffades i vegetationen i dammen. 
 

    
Omväxlande fri och bevuxen vattenspegel Vass i strandkanten 

    
Vy från söder Västra strandkanten 

    
Högörtsvegetation i kringområdet Vy mot söder 



Uppföljning av anlagda dammar  
Bilaga 2 12 
 

 Ekologgruppen 

11 Månstorp 1:13  
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-08 
Färdigställd: augusti 2002 
 
Hydrologisk funktion: Hela dämmet låg under vatten och området runt dämmet kunde ej 
inspekteras pga igenväxning av vass. Inget tyder dock på att flödet genom dammarna inte 
fungerar. 
 
Vattennivå: Nivån var hög vid fältbesöket, vilket berodde på hög vattennivå i dikessystem 
nedströms dammen. Nivån uppmättes med vattengång i rör under markvägen som referens till 
+93,85 möh vilket är ca 0,5 m högre än projekterad högvattenyta. 
 
Igenväxning/Hävd: Området betades vid fältbesöket av nötkreatur. Kraftig igenväxning 
noterades i den östra delen och vid utloppet samt vid inloppet. Centralt i nedre dammen växte 
rikligt med kaveldun, och det växte även en del vit näckros och gäddnate på vattenytan. 
Betesmarken var relativt välhävdad i strandkanten och i kringområdet närmast dammen. Dock 
förekom mycket dunört i norra delen av kringområdet. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Ingen uppgrundning påvisades vid uppmätningen. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Rören mellan dammarna har sjunkit några cm. Rensning av mittfåran 
kommer att behöva genomföras inom några år. 
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Övrigt: Stängslet var i gott skick. Häger, skarv och 2 drillsnäppor påträffades. 
 

    
Betade strandkanter – vegetation i dammen Övre dammen 

    
Övergång mellan dammarna Igenväxning vid inlopp  

    
Nedre dammen Vy från inloppsdiket 
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12 Törringe 11:1 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-05-25 
Färdigställd: oktober 2002 
 
Hydrologisk funktion: In- och utlopp var intakta och vattnet flödade fritt in i och ut ur 
dammen. Ett avsänkningsrör som knäckts av is har tidigare reparerats. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med inloppsrör som referens till +98,40 möh vilket är mellan den 
projekterade låg- och högvattennivån. Nivån står ännu högre vid tillfällen då Sege å nedströms 
dämmet stiger över dämningsnivån. 
 
Igenväxning/Hävd: Glesa kaveldunsruggar har etablerat sig i strandkanten. Alar växte vid 
inloppet, och kaveldun växte i ett smalt bälte runt dammens stränder. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Bottenmätningarna visade att botten var relativt hård samt att 
ingen eller marginell uppgrundning har skett. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Området har dränerats, och fungerar väl enligt 
markägarna. 
 
Planteringar: Endast enstaka buskar hade överlevt i den öppna ytan mellan dammen och Sege 
å. Sannolikt beror detta huvudsakligen på bete från klövvilt. Buskarna i planteringen mot 
skogsdungen hade större överlevnad trots stark konkurrens med högörtsvegetation (nässlor och 
tistlar). 
 
Markägarkommentar: Gässen är ett problem, både under häckningen och vintertid. 
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Övrigt: Revlar har anlagts för att styra vattnet runt i våtmarken. Den första av dessa har delvis 
eroderats bort. Båt och flotte fanns vid dammen. Gravand, strandskata, 4 viggar, 3 sothöns samt 
3 gräsänder observerades vid fältbesöket. 
 

    
Alar vid inlopp Gles strandvegetation 

    
Gles strandvegetation Gles strandvegetation 

    
Stor öppen vattenspegel Starr-tuva 
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13 Hyltarp 3:41 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-22 
Färdigställd: juni 2002 
 
Hydrologisk funktion: Inloppsröret var delvis fyllt av slam. In- och utloppet fungerade dock 
utan anmärkning vid fältbesöket. Man hade nyligen rensat runt utloppet. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsröret som referens till +95,80 möh vilket ligger ca 10 
cm över projekterad vattennivå. Kapaciteten och vattennivåer i kulvertsystemet nedströms 
utloppsbrunnen var sannolikt anledningen till den högre dämningsnivån. 
 
Igenväxning/Hävd: Säv växte i ruggar längs strandkanten. Delar av den nygrävda delen av 
dammen täcktes av glesa sävruggar. Även runt inloppet växte mycket säv. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Vattnet har stått ovanligt högt under sommarens översvämningar. 
Botten var mjuk vid inloppet och hårdare närmare utloppet. Djupmätningar visar att botten inte 
har grundats upp i någon större utsträckning. Framför inloppet har material från slänten spolats 
ner i dammen. Vattnet var klart vid fältbesöket. 
 
Erosion: Material som fyllde upp botten vid inloppet kan komma från eroderat, nedspolat, och 
nedrasat material från slänterna. Även på andra ställen längs strandkanten har slänter rasat.  
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Kringområdet var vid fältbesöket putsat och 
välskött. Fyllnad på åkermark såg bra ut. 
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Övrigt: Brun kärrhök, 2 sothöns, ätlig groda, spigg samt en större fisk observerades vid 
fältbesöket. 
 
 

    
Strandkant och igenväxt område i dammen Säv och undervattensvegetation 
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14 Svedala 315:1 – Nygård 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-08 
Färdigställd: februari 2003 
 
Hydrologisk funktion: Utloppsbrunnen var igenväxt men överfallsutloppet är ämnat att 
fungera som bräddutlopp. Normalflödet är rörlagt och fungerade utan problem. Vid hög 
vattennivå fungerar sannolikt även bräddutloppet. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med inloppsrör som referens till +96,45 möh, vilket motsvarar 
projekterad vattennivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Alar och kaveldun växte i ett smalt bälte runt dammens stränder. Gäddnate 
och trådformiga grönalger täckte ca 50 % av ytan. En mindre befintlig damm införlivades i den 
nya dammen vid anläggandet. Hela ytan av den gamla dammen var täckt av gäddnate. Viss 
igenväxning har skett vid inlopp. Utloppsbrunnen var igenväxt. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Bottenmätningarna visade att ingen eller marginell uppgrundning 
skett. Vattnet var klart med en lätt humusfärgning. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Spår efter stående vatten i noterades i 
fyllnadsområdet i betesmarken. 
 
Markägarkommentar: Dränering av fyllnadsområde behövs. 
  
Övrigt: Sothöna, grodor, kräfta och minst tre gräskarpar observerades vid fältbesöket. 
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Vy från inloppet Äldre del av dammen 

    
Strandkant i södra delen Spår efter stående vatten i fyllnadsområdet 

    
Igenväxt utloppsbrunn Utloppsbrunn 
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15 Hässleberga 15:13 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: juni 2002 
 
Hydrologisk funktion: Vid fältbesöket registrerades ett bra genomflöde genom denna 
sidodamm. Inloppsbrunnen kunde ej inspekteras, men man hörde att vatten rann in i dammen.  
 
Vattennivå: Vattennivån uppmättes till +31,60 möh med utloppsdämmet som referens, vilket 
motsvarar projekterad vattennivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Högväxt vegetation växte längs stränderna (kaveldun, al och nässlor). En 
vallskörd hade tagits i kringområdet. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mycket lös. Ingen uppgrundning kunde dokumenteras. 
Vattnet var relativt grumligt. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket.  
 
Markägarkommentar: Har observerat igenslamning av rör från dike söder om dammen. 
  
Övrigt: En fågelatrapp för andjakt påträffades. 
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Strandkant Utloppsdämme 
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20 Risemölla 1:1 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: oktober 2002 
 
Hydrologisk funktion: Erosion har lett till att vatten rinner förbi dämmet vid ena kanten. 
Vattennivån låg vid besökstillfället ovanför dämmets tröskel, men vid lågvatten skulle läckaget 
kunna leda till lägre vattenstånd. Man har utan framgång försökt täta med krossat tegel, men 
läckaget bör åtgärdas grundligare. Vattenutbytet mellan åfåran och centrala och östliga delar av 
dammen var litet. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsdämmet som referens till +34,20 möh, vilket ligger 
mellan projekterad låg- och högvattennivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Al och kaveldun växte på vallarna och längs stränderna. Det centrala 
partiet var helt igenväxt av kaveldun. I strömfåran växte näckros. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Djupmätningar visar att botten inte har grundats upp i någon 
större utsträckning. Botten i det grunda partiet innanför vallarna har ej inspekterats. Vattnet var 
något grumligt. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Övrigt: En spontan stig har bildats från den anlagda stigen till dämmet. Vakande fisk noterades 
i dammen. 
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Åtgärder: Under 2009 har reparationer utförts vid utloppsdämmet. Läckaget har lagats med 
hjälp av en kraftig plåt som drivits ner i slänten och mot dämmet. Sedan har partiet tätas med 
lera och erosionsskyddats med sten. Ett läckage har även upptäckts mot vägbanken. Detta har 
åtgärdats med betonggjutning och spontning. Vidare har fisktrappan nedströms dämmet spolats 
bort vid högflöden. Trappan har byggts upp igen med grov sten blandat med finare material. 
 

    
Utloppsdämme Erosion vid dämmets kant 

    
Slänter Igenväxt centralt grundområde 
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21 Stridsmölla 1:3 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: juni 2002 
 
Hydrologisk funktion: Utflödet från dammen sker via två alternativa utlopp. Det västra 
utloppet är reglerbart och vid fältbesöket var detta inställt så att allt vatten rann ut där. Dammen 
är en sidodamm och uppskattningsvis hälften av vattnet i bäcken uppströms rann in i dammen 
vid fältbesöket. 
 
Vattennivå: Vattennivån uppmättes med det västra utloppsdämmet som referens till +33,40 
möh. Vattnet har sänkts av avsiktligt pga dräneringsarbeten runt dammen.  
 
Igenväxning/Hävd: Området betas normalt av får som dock inte släppts på 2007 pga 
dräneringsarbeten. Såväl kringområde som strandkant hade kraftig, hög växtlighet. Ute i vattnet 
fyllde smalbladig nate och grönalger en stor del av vattenmassan. Vid inloppet och det fasta 
utloppsdämmet var igenväxningen kraftig. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mjuk, i synnerhet runt ön. Bottennivån i djupområdet 
uppskattades till mellan +32,20 och +32,40 möh, vilket skall jämföras med projekterad nivå på 
32,20 möh. Det kan inte uteslutas att en viss uppgrundning har skett på vissa partier, även om 
skillnaden kan ligga inom felmarginalen. Erosion har skett vid ön. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Nydränering har utförts i östra fyllnadsområdet. 
En del av området är dock låglänt och svårdränerat.  
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Stängsling: Fårstängslet har satts uppochned med de minsta maskorna uppåt. Lamm har enligt 
uppgift rymt vid några tillfällen. I övrigt är skicket gott. 
 
Markägarkommentar: Dräneringsarbetet har krävt att dammen sänkts tillfälligt och att fårbetet 
uteblivit 2007. 
 
Övrigt: Jakt bedrivs vid dammen, men i en mindre omfattning än tidigare då matning av änder 
förekom. Vid fältbesöket noterades en trut och 16 sothöns. 
 

    
Vy över damm och strandkant Vy över damm och strandkant 
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22 Börringekloster 1:56 
 

 
 
Besöksdatum: 2007-08-22 
Färdigställd: mars 2003 
 
Hydrologisk funktion: In- och utlopp fungerade väl. Inget läckage noterades vid brädsättarna i 
utloppet. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsdämmet som referens till +56,95 möh, vilket ligger 
ca 5 cm över rekommenderad vattennivå. Utloppsdämmet är reglerbart. 
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var välhävdat med bete av nötkreatur. Strandkanten var 
omväxlande välbetad och ohävdad. Den ohävdad kanten hade en 1 – 3 m bred zon av 
högörtsvegetation. Kaveldun och rosendunört växte rikligt vid utloppsdämmet och vid 
inloppsdiket. Ute i vattnet växte rikligt med pilört samt smalbladig nate och vattenpest. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mycket lös och bubblor steg upp när man vadade. 
Djupmätningar visar att botten inte har grundats upp. Vattnet var klart och något humusfärgat. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Ett område har tidigare identifierats som i behov 
av dränering. I övrigt noterades inga problem vid fältbesöket. 
 
Stängsling: Stängsel har satts upp i Segeå-projektets regi och befanns vara i gott skick. Vissa av 
de stängsel som avgränsar dikena var överväxta. 
 
Planteringar: Ca 80 % av planterade buskar bedöms ha överlevt sedan de planterades 2006. 
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Övrigt: Två sothöns samt 30 gräsänder påträffades vid fältbesöket. 
 

    
Grund vik i norra delen Inloppskanal 
 

    
Vy från söder Utloppsdämme 

    
Vy från öster Flytbladsvegetation 
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Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: februari 2003 
 
Hydrologisk funktion: Funktionen var vid fältbesöket god med fritt inflöde in i och ut 
dammen. Det gick ej att inspektera utloppsdämmet pga att betongkasunen var låst. 
 
Vattennivå: Vattennivån uppmättes med vattengången i utloppsröret som referens till +5,80 
möh vilket stämmer bra med projekterad lågvattennivå. Det finns tecken som tyder på att vattnet 
under sommaren har stått minst 0,5 m över nuvarande nivå.  
 
Igenväxning/Hävd: Området var vid fältbesöket välbetat runt hela dammen. Högörtsvegetation 
växte vid in- och utlopp. Vattenpest, smalbladig nate, särv och grönalger växte ute i dammen 
och fyllde upp stor del av vattenmassan. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten i djupområdet uppmättes till ca +5.00 möh vilket tyder på 
att ingen uppgrundning skett. Vattnet var relativt klart. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Mycket vattenpest kan bli ett bekymmer. Djuren har tidigare måst 
flyttas pga översvämning. 
 
Övrigt: Gäss, 3 hägrar och 3 skarvar noterades vid fältbesöket. 
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Strandkant vid inlopp Utloppsrör 
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Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: februari 2003 
 
Hydrologisk funktion: Vatten tycks rinna in i och ut ur dammen utan problem men 
inloppsröret kunde ej hittas. Vid utloppet rann vatten både genom sifonrör och en mindre del via 
överfallskanten till brunnen. Igenväxning runt brunnen är ett potentiellt framtida problem för 
utflödet. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med inloppsröret som referens till +7,45 möh. Denna ligger 
mellan projekterad låg- och högvattennivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Kraftig igenväxning noterades längs kanterna och i kringområdet med 
vass, kaveldun, rörflen och jättegröe. Kringområdet saknar hävd och högörtsvegetation har brett 
ut sig. Kraftig växtlighet noterades även vid inloppet och utloppet. En stor del av ytan täcktes av 
tarmtång och smalbladig nate. Den senare bredde även ut sig i hela vattenmassan tillsammans 
med pilört och krusnate. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Vid in- och utlopp uppmättes en bottennivå som överensstämde 
med den mätning som gjordes vid besiktningen. Mitt i dammen registrerades en uppgrundning 
med upp till 20 cm. Vattnet var relativt klart. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
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Stängsling: En stängselsträcka har satts upp i Segeå-projektets regi och befanns vara i gott 
skick. 
  
Övrigt: Smådopping, skäggdopping, 2 gråhakedoppingar, 8 svanar (lyckad häckning 6 ungar) 
och sothöns noterades vid fältbesöket 
 
 

    
Inloppskanal – vy från öster Inloppskanal – vy från väster 

    
Tarmtång och nate i vattenmassan Igenväxt utloppsbrunn 
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Besöksdatum: 2007-08-07 
Färdigställd: februari 2003 
 
Hydrologisk funktion: In- och utlopp var intakta och fungerade väl i båda dammarna. 
Igenväxningsvegetation vid utloppsdämmena medförde en viss dämning men inget som 
påverkade funktionen. 
 
Vattennivå: I damm B uppmättes nivån med utloppsdämmet som referens till +7,80 möh vilket 
är 30 cm högre än projekterad/rekommenderad dämningsnivå på 7,50 möh. I damm C 
uppmättes vattenytan till +7,60 möh vilket stämmer väl med projekterad/rekommenderad nivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Båda dammarna var igenväxta runt strandkanterna. Inga djur har betat 
under 2007. Däremot har en vallskörd tagits i kringområdet runt dammarna. Högörtsvegetation 
(tistel och dunört) har därmed vuxit upp längs strandkanten och ytorna närmast stängslet. I 
dammarna fanns relativt lite vegetation. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Mätningarna av bottennivåerna i både damm B och C visade att 
ingen eller mycket liten uppgrundning skett. Vattnet var något grumligt, och klarare i damm C 
än i damm B. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Stängsling: Inga djur har betat under 2007, och stängslet är ej underhållet. Stolpar står upp men 
trådar hänger lösa på vissa ställen. 
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Övrigt: En stor fisk slog i damm B. Den flytande ön i damm B tycks ha sjunkit. 
 

    
28 B. Igenväxt utloppsdämme 28 B. Strandkant 

    
28 C. Strandkant. 28 C. Strandkant 
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Besöksdatum: 2007-08-08 
Färdigställd: november 2002 
 
Hydrologisk funktion: Utloppet sker via nivåbrunn med ett anslutande rör som har intaget 
under dammens vattenyta. Som reservutlopp finns även kupolsil, vilken av markägaren försetts 
med hönsnät för att förhindra fågelungar att spolas ner i utloppet. Nätet var vid fältbesöket 
igensatt av dött växtmaterial men vatten rann obehindrat genom rören. 
 
Vattennivå: Nivån uppmättes med utloppsbrunnen som referens till +21,00 möh. Vattennivån 
vid låg- respektive högvatten beror på inställningar i nivåbrunnen, och maxnivån har beräknats 
till 21,00 möh. Nivån har under de rikliga regnen under sommaren legat betydligt högre. Detta 
kan bero på begränsningar i kulvertsystemet nedströms dammen eller på att kupolsilen varit 
igensatt. 
 
Igenväxning/Hävd: Ett upp till 1 m brett bälte av rosendunört och kaveldun växte längs 
stranden. Igenväxning och igenslamning noterades vid utloppsbrunnen. Igenväxning och 
sedimentation registrerades även vid inloppet. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var lös/lerig. Vattnet var lätt grumlat och uppvisade en 
svag algblomning. Inga undervattensväxter förekom i dammen. Översiktliga mätningar visade 
att det kan ha skett en uppgrundning av djuphålorna med upp till 30 cm, och över övrig botten 
med upp till 10 cm. Mätning är dock osäker. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
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Planteringar: Uppskattningsvis 50 % av planterade buskar har överlevt. Orsak till att så få 
överlevt är sannolikt betande och gnagande klövvilt/kaniner. 
 
Markägarkommentar: Uppgrundning/igensedimentation vid inloppet beror på att 
slambemängt ytvatten otillåtet avletts till dammen. Andungar har spolats ut genom kupolsilen. 
 

    
Igenväxning vid inlopp Igenväxning vid utlopp 

    
Igensatt utloppsbrunn Östra strandkanten 
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Besöksdatum: 2007-08-08 
Färdigställd: december 2004 
 
Hydrologisk funktion: Vattennivån var vid fältbesöket styrd av nivån på rörledningar som 
existerat innan dammens tillkomst. Efter dammen anlagts har ombyggnad av golfbanan skett, 
och man har dragit en ny kulvert till dammen. En utloppsbrunn som var planerad att anläggas i 
samband med detta hade vid fältbesöket ännu ej anlagts. Utlopp via gamla kulvertar har lett till 
ett ofördelaktigt lågt vattenstånd. Vatten rann vid fältbesöket ut och in i dammen utan problem. 
 
Vattennivå: Vattennivån var svår att fastställa exakt, då det inte fanns några inmätta 
referensnivåer i närheten. Det tycktes som vattenytan låg 15 – 30 cm under projekterad nivå 
(+25.00 möh). Nivån har under de rikliga regnen under sommaren legat betydligt högre 
(uppskattningsvis 2 m). Sannolikt styrs nivån av hydrologisk kontakt med Sege å, vars nivå 
varit extremt hög under perioder sommaren 2007. 
 
Igenväxning/Hävd: Enstaka ruggar av kaveldun noterades, i synnerhet vid in- och utlopp och 
vid bron. Stora sjok av trådformiga grönalger täckte ytan. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var lös/lerig. Djupmätningar kunde inte påvisa någon 
uppgrundning, men mätningen är mycket osäker. Vattnet var vid fältbesöket svagt grumlat. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
Marken används som golfbana. Marknivån var betydligt högre än dammens vattennivå. 
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Övrigt: 4 sothöns och 4 gräsänder noterades vid fältbesöket. 
 
Åtgärder: Under 2008 anlades den planerade brunnen för nivåreglering av vattenytan. 
 

    
Dammen med grönalger i vattenmassan Slänter   

    
Dammen från söder Igenväxning vid sund vid bron 

    
Inloppsdike Nytt inloppsrör 
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5 Bosarp 1:36 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-08-30 
Färdigställd: september 2006 
 
Hydrologisk funktion: Den övre dammens utlopp var något igenväxt men vatten rann ut från 
dammen utan problem. Samma rörs inlopp i nedre dammen kunde ej inspekteras men fungerar 
med största sannolikhet väl. Inget vatten rann ut från den nedre dammen eftersom vattenståndet 
ej nådde över översta brädan. Inget läckage förekom. Utloppsbrunnen föreföll fungera väl. 
 
Vattennivå: Vattenytan i den nedre dammen låg ca 10 cm under översta brädan vilket 
motsvarar nivå +33,20 möh. Detta berodde på en lång period med varmt väder, ingen nederbörd 
och lågt vattenflöde. Den övre dammens vattenyta låg på rätt nivå. 
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var vid fältbesöket välhävdat (putsat). Östra stranden hade 
en bård av vass och kaveldun. Runt den norra delen av dammen växte mycket vass. Enstaka 
små ruggar av kaveldun och blomvass växte längs västra kanten. Vattenmassan var till stora 
delar uppfylld av vattenpest. Den övre dammen hade ytan täckt av andmat och trådformiga 
grönalger. Den var kantad av ett tätt vassbestånd. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var relativt hård och någon uppgrundning kunde ej 
påvisas. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades. 
 
Markägarkommentar: Det fungerar bra. Ibland är det mycket gäss i området. 
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Övrigt: Vid fältbesöket observerades 2 knölsvanar med 3 ungar, 14 gräsänder, 3 sothöns samt 
en häger. 
 

    
Övre befintlig damm Skyddszon vid övre dammen 

    
Nedre dammen från söder Vy mot nordost – nedre dammen 

    
Nedre dammens västra strand Blomvass i strandkanten – nedre dammen  
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41 Västra Kärrstorp 4:13 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-08 
Färdigställd: oktober 2005 
 
Hydrologisk funktion: Inloppet fungerade klanderfritt även om det skett en viss igenväxning 
framför röret. Utloppsröret på dammsidan kunde ej inspekteras men föreföll fungera väl 
eftersom det rann vatten över översta brädan i utloppsbrunnen. 
 
Vattennivå: Vattennivån regleras aktivt av markägaren. Vid fältbesöket var översta brädan 
borttagen. Vattendjupet i djupområdet uppmättes till mellan 1,20 och 1,80 m. 
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var bevuxet av högörtsvegetation med rosendunört och vass 
samt några videbuskar. Vattenmassan var tämligen fri från vegetation men hornsärv förekom. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Djupmätningar kunde inte påvisa någon uppgrundning. 
Mätningen är dock mycket osäker. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem noterades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Några enskilda avlopp leds till dammen. Har ej problem med andmat i 
denna damm till skillnad från en annan damm på fastigheten. 
 
Övrigt: Högar av schaktmassor ligger kvar vid ena slänten men skall jämnas ut inom kort enligt 
markägaren.  
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Vy från höjd nära dammen Inloppsrör   

    
Vy från väster Högörtsvegetation 
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Besöksdatum: 2009-08-06 
Färdigställd: april 2006 
 
Hydrologisk funktion: Vid fältbesöket rann inget eller mycket lite vatten in i dammen. Inget 
vatten rann över översta plankan i nivåbrunnen, men det förekom ett litet läckage mellan 
plankorna. Att vattennivån sjunker sommartid bör betraktas som ett naturligt fenomen för denna 
damm. 
 
Vattennivå: Vattennivån låg ca 0,4 m under översta plankan i munkbrunnen. Stora ytor med 
bara bottnar var blottade.  
 
Igenväxning/Hävd: Strandkanter och kringområde var mycket välhävdade (hästbete). Den låga 
vattennivån innebär därmed inget igenväxningsproblem som annars kan uppkomma. Snarare 
kommer betesdjuren åt strandkanten vid lågvatten och betet hindrar igenväxning från sidorna. 
Östra stranden var något mindre avbetad än den västra. På ön bredde kaveldun ut sig, och där 
förekom även videbuskar. I vattenmassan växte kraftiga bestånd av slinga och smalbladig nate 
samt, i norra delen, kransalger. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var relativt lös i de översta centimetrarna. Uppmätningen 
av bottennivåer var svår och resultatet varierat och osäkert. Någon uppgrundning kunde inte 
påvisas men heller inte uteslutas. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inget problem noterades. 
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Markägarkommentar: Det fungerar bra. Vattenflödet i inloppet minskar kraftigt eller upphör 
på sommaren. 
 
Övrigt: Häger, 13 sothöns, drillsnäppa och rödbena noterades vid fältbesöket. Stängslet var i 
gott skick. 
 
 

    
Blottlagda bottnar pga lågt vattenstånd Ö med hög vegetation   

    
Kransalger i strandkanten Välbetad strandvegetation 

    
Vy mot söder  Grönalger och Myriophyllum (slinga) 
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Besöksdatum: 2009-08-06 
Färdigställd: december 2005 
 
Hydrologisk funktion: Dammen är en sidodamm och vid fältbesöket rann allt vatten från diket 
in i dammen. Inloppsröret mynnade fritt i dammen. Utloppsbrunnen har en kupolsil och ett 
invändigt sifonrör som gör att dammens nivå kan sänkas. Vid fältbesöket hade röret böjts ned 
pga tyngd varvid vattenytan sjunkit. Felet åtgärdades med spännband vid besökstillfället.  
 
Vattennivå: Felet beskrivet ovan medförde att vattennivån vid fältbesöket var ca 6 cm för låg. 
Felet åtgärdades och eftersom vatten rann in i dammen förväntades vattennivån stiga omgående. 
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var ohävdat och bestod av högörtsvegetation. Kaveldun 
växte längs strandkanten och runt utloppsbrunnen. Sjok av trådformiga grönalger täckte stora 
delar av vattenmassan. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Djupmätningar kunde inte påvisa någon uppgrundning men 
mätningen är mycket osäker. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Betorna på åkern där inloppsröret dragits var 
ställvis svagväxta. Det är oklart om orsaken var skador på dräneringar. 
 
Markägarkommentar: Det fungerar bra. 1000-tals gäss kan befinna sig i området. Åtta par 
häckande sothöns har observerats. 
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Övrigt: Enligt uppgift fiskas det i dammen. Efter översvämning av Sege å har man fått upp 
regnbåge. Det låg en roddbåt i strandkanten. Vid fältbesöket noterades 8 gäss och rödbena. 
 
 

       
Norra delen av dammen Centrala delen 

    
Vy från söder Vy från öster   

    
Utloppsbrunn med kupolsil Inloppsrör från söder  
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66 Bjärshög 5:1 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-08 
Färdigställd: september 2006 
 
Hydrologisk funktion: Dammens munkbrunn regleras av markägaren. Vid fältbesöket var 
brädorna lyfta och vattennivån var låg, troligtvis för att möjliggöra bete av strandkanten. In- och 
utlopp fungerade väl i övrigt. Framför inloppsröret har skett en viss igenväxning men inte så att 
det påverkar vattenflödet. 
 
Vattennivå: Vattenytan har reglerats till en låg nivå. Eftersom området betas är inte vattennivån 
viktig för igenväxningen. Vattendjupet var vid mättillfället ca 20 cm. 
 
Igenväxning/Hävd: I vattenmassan växte ett 30-tal ruggar av blomvass. Vattenytan täcktes av 
andmat och vattenvolymen var full av slinga. I övrigt var stränder och kringområde välhävdade. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mycket lös i norra delen men hårdare i söder. 
Djupmätningar kunde inte påvisa någon uppgrundning. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem kunde iakttagas vid fältbesöket. 
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Andmat och blomvass Vy från norr   

    
Igenväxning framför inloppsrör Låg vattennivå 
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68 Sallerup 180:29 – Norra dammen vid Kölnans fritidsby 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-08 
Färdigställd: september 2006 
 
Hydrologisk funktion: Dammen har vattenförsörjning endast mellan höst och vår. Vid 
fältbesöket var dammen i stort sett uttorkad. Den hydrologiska funktionen var därmed 
svårbedömd, men inget tydde på att det skulle finns något problem vid in- och utlopp. 
 
Vattennivå: Dammen var i stort sett torrlagd. Det förkom öppet vatten centralt i dammen. 
 
Igenväxning/Hävd: Såväl kringområde som damm var igenväxt. Högörtsvegetation, t ex 
rosendunört, växte i kringområdet och kaveldun och videbuskar hade etablerat sig i 
dammområdet. Det fanns icke igenväxta ytor inne i området. Vallen mot Sege å var putsad 
vilket enligt uppgift sker årligen. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Ej bedömt pga uttorkning. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem noterades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Sommarmånader rinner inget vatten in i dammen. Betesdjur går i fållan 
väster om dammen men ej i dammområdet.  
 
Övrigt: Området upplåtes för jakt och det finns ett jakttorn i området. Buskplanteringar har 
tagit sig bra. 
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Vy från söder Centralt parti i dammen   
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68 Östra Kattarp 180:13 m fl – Stora dammen vid Kölnans fritidsby 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-08 
Färdigställd: september 2006 
 
Hydrologisk funktion: Dammens norra inlopp mynnar i slänten på en relativt hög nivå. 
Framför mynningen växte kaveldun, men dessa innebär inget problem för inloppets funktion. 
Dammens västra inloppsrör kunde ej hittas i slänten. Dock rann det in i samma rör vid intaget i 
kärret uppströms, så uppenbarligen var funktionen god. Utloppsbrunnens brädsättar var vid 
fältbesöket satta så att vattennivån var låg. 
 
Vattennivå: Vattennivån var svår att fastställa exakt men låg uppskattningsvis ca 0,5 m lägre än 
rekommenderat. Arrendatorn reglerar dammen aktivt. 
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet och dammvallen putsas ett par gånger per år. Strandkanten 
och området i sydöst hade kraftig kaveldun- och vassvegetation. Strandkanten vid vallen mot 
Sege å var bevuxen med vass, kaveldun och även med mindre videbuskar. Längs västra 
strandkanten var vegetationen glesare. Förutom vass och kaveldun förekom här flocksvalting, 
sjöfräken, sjösäv och stor igelknopp. I vattenmassan växte en smalbladig nate och kransalger. 
Vegetationen i vattenmassan var delvis täckt av en geleformig alg. Gäddnate växte på 
vattenytan. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Djupmätningar kunde inte påvisa någon uppgrundning, men 
mätningen är mycket osäker. Vattnet var mycket klart. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
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Markägarkommentar: Man reglerar utloppet när det är tid att putsa dammområdet och vallen.  
 
Övrigt: Planteringar i slänten mot banvallen har utsatts för viss skadegörelse. Enstaka buskar 
har överlevt. Vid fältbesöket noterades en häger och en brun kärrhök, ätlig groda, gädda och 
småfisk. 
 

    
Norra delen Inloppsrör   

    
Inloppsområde Bottenvegetation 

    
Videbuskar i östra kanten Igenväxning i södra delen 
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68 Östra Kattarp 180:13 – Södra dammen vid banvallen 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-08 
Färdigställd: september 2006 
 
Hydrologisk funktion: Dammen har endast diffus tillrinning. Utloppet styrs av ett sifonrör som 
ansluter till ett dräneringsrör under banvallen. Inget vatten rann ut ur dammen vid fältbesöket. 
Funktionen bedömdes vara god. 
  
Vattennivå: Vattenytan låg ca 25 cm under sifonrörets kant pga liten tillrinning med långvarig 
varm period utan regn. Vattendjupet låg på ca 1 m.  
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var ohävdat och bestod av högörtsvegetation, företrädesvis 
rosendunört och brännässlor. I strandkanten växte en tjock bård av kaveldun och mot banvallen 
i norra delen växte buskar. I vattenmassan var vegetationen sparsam med bl a korsandmat. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var lös framförallt vid utloppsområdet. I övriga dammen 
var det lösa lagret relativt tunt. Djupmätningar kunde inte påvisa någon uppgrundning, men 
mätningen är mycket osäker.  
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Övrigt: Ätlig groda förekom rikligt. 
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Vy från öster – utloppsrör Vy från söder mot banvall 
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71 Östra Kattarp 180:29 – Östra dammen 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-08-06 
Färdigställd: november 2005 
 
Hydrologisk funktion: Vatten rann in och ut utan problem. Inget läckage förekom i 
utloppsbrunn. 
 
Vattennivå: Vattenytan låg på nivå +15,35 möh, vilket var något (ca 5 cm) över den 
rekommenderade nivån. Inget läckage förekom i brunnen och vatten rann över översta plankan.  
 
Igenväxning/Hävd: Södra delen av beteshagen var välhävdad (hästbete). Hävden var svagare i 
utloppsområdet. Där växte stor igelknopp, bladvass, kaveldun och jättegröe. Stora sjok av 
trådformiga grönalger flöt på vattenytan ute i dammen. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var relativt hård. Ingen uppgrundning kunde påvisas. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga dräneringsproblem observerades. 
 
Övrigt: Grågäss med ungar observerades i området. I vattnet fanns rikligt med småspigg. Stora 
”ruggar” med korsandmat växte i vattenmassan.  
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Betade strandkanter Vy mot nordost med ön i förgrunden 
  

    
Vy från dämmet mot väst Flicksländor på vattenpilört 
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71 Östra Kattarp 180:30 – Västra dammen, Sjunnero 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-08-06 
Färdigställd: november 2005 
 
Hydrologisk funktion: Inloppsrören mynnar under vattenytan och har ej kunnat inspekteras. 
Inget vatten rann över översta brädan men inget läckage förekom i brunnen 
 
Vattennivå: Vattenytan låg på nivå ca +17,35 möh, vilket är inom det rekommenderade 
intervallet (och 3 cm under översta brädans kant). Inget läckage förekom i brunnen.  
 
Igenväxning/Hävd: Kringområdet var helt ohävdat med högörtsvegetation som rosendunört 
och tistlar. I strandkanten fanns ruggar av kaveldun och ställvis växte hästsvans, blomvass och 
flocksvalting. Trådformiga grönalger täckte stor del av vattenytan. I vattenmassan växte 
vattenpest, hornsärv och smalbladig nate. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var mycket mjuk. Ingen uppgrundning kunde påvisas. 
 
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga dräneringsproblem observerades. 
 
Markägarkommentar: Det är trevligt. Många fågelskådare kommer hit eftersom det är en 
registrerad lokal på artportalen (Internet). 
 
Övrigt: Tolv grågäss varav 5 ungar observerades i området samt 2 drillsnäppor. Stora mängder 
ätlig groda påträffades i strandkanten. 
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Strandkant med bl a blomvass och hästsvans Kaveldun, hästsvans och flocksvalting  

    
Blomvass, dammytan täckt av grönalger Vy mot sydväst 

    
Flocksvalting och hästsvans Strandvegetation 
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87 Svenstorp 3:4 och Hyltarp 9:44 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-09-03 
Färdigställd: augusti 2006 
 
Hydrologisk funktion: Dammen försörjs av vatten från en kulvert i norra delen. Framför 
kulverten var diket igenväxt och möjligtvis något uppgrundat. Detta skulle kunna leda till en 
svag dämning i de nedre delarna av kulvertsystemet, men det bedömdes vara marginellt vid 
fältbesöket. Vid utloppet var vattenmassan fylld med vattenpest. Vattennivån har aktivt reglerats 
genom att övre plankan lyfts något. Funktionen var god vid fältbesöket. 
 
Vattennivå: Vattenytan låg vid fältbesöket på nivå +31,50 möh, vilket ligger inom det 
rekommenderade intervallet. 
 
Igenväxning/Hävd: Området var välbetat av häst och nötkreatur. Även svärdslilja, kaveldun, 
starr, veketåg och sjösäv var avbetade i topparna. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var lös. Djupmätningar visar att en viss uppgrundning 
skett vid in- och utlopp. Mätningen är mycket osäker men tyder på en uppgrundning med som 
mest 2-3 dm. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga problem observerades vid fältbesöket. 
 
Markägarkommentar: Det fungerar bra. Betesarrendator sköter regleringen. Det är en trevlig 
miljö. 
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Övrigt: Växtsamhället i och runt dammen var varierat. Svärdslilja, kaveldun, starr, veketåg och 
sjösäv växte i kringområdet. Kransalger, grönalger, vattenpest, krusnate, smalbladig nate, 
hästsvans, flocksvalting och lånke växte i och vid vattnet. En stor fisk slog i dammen (gädda?). 
Två rödbenor observerades. 
 
 

    
Inloppskulvertens mynning Inloppsdike   

    
Utloppsdämme Vattenpest  

    
Välbetat kringområde Utloppsområde 
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94 Börringe 10:1 m fl 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-08-30 
Färdigställd: oktober 2006 
 
Hydrologisk funktion: Våtmarken torkar ut sommartid pga det ringa tillrinningsområdet (ca 40 
ha). In- och utloppsfunktionen bedömdes som relativt god. Utloppsdiket har grundats upp av 
sand/lera som avsatts från vattnet. Detta bör åtgärdas vilket även överenskommits under 
besiktning 2006. 
  
Vattennivå: Våtmarken var vid fältbesök praktiskt taget uttorkad. Undantaget var några 
låglänta svackor inne i området. Våtmarken är anlagd med vetskapen om att den torkar ut 
sommartid. 
 
Igenväxning/Hävd: Våtmarken har varit avsedd att hävdas, och stängsel har anlagts. Av olika 
anledningar har hävden uteblivit och igenväxningen av våtmarksområdet var kraftig vid 
fältbesöket. Kaveldun bredde ut sig i de områden som schaktats och där vatten står mellan höst 
och vår. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Det låg ett tunt lager växtrester på den urgrävda bottenytan. Vid 
fältbesöket kunde inte någon uppgrundning påvisas men bedömningen är mycket osäker. 
Vattnet är ofta mycket lergrumligt i området. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga dräneringsproblem registrerades. Det finns 
inga tecken på att vallen skulle läcka. Kraftig igenväxning noterades för hela kringområdet. 
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Planteringar: Planteringar av buskar i slänterna vid utloppet har till övervägande del överlevt. 
Tillväxten är dock svag. 
 
Stängsel: Det anlagda stängslet var i gott skick. Dock röjs ej vegetationen runt stängslet. 
 
Markägarkommentar: Man anstränger sig för att hitta betesarrendator. 
 
Övrigt: Området besöks frekvent av fågelskådare. Spår efter klövvilt och vildsvin påträffades i 
området. Mängder av grodor och snäckor påträffades på och runt de ännu fuktiga bottnarna. 
 

    
Uttorkat utloppsdike Utloppsdike och planteringar i slänten  

    
Slingrande dike inne i våtmarken Grund vattenspegel inne i området 

    
Kaveldun på blottade bottenytor Vattensamling i västra delen 



  Uppföljning av anlagda dammar  
 61 Bilaga 2 
 

 Ekologgruppen 

97 Klågerup 1:3 
 

 
 
Besöksdatum: 2009-10-27 
Färdigställd: oktober 2006 
 
Hydrologisk funktion: Våtmarken har ett mycket litet tillrinningsområde vilket gör att 
vattennivån sjunker under torrperioder. Vid fältbesöket låg vattennivån ca 50 cm under 
regleringsnivån. Vatten rann dock till från dräneringsrör i dammslänten och funktionen var 
uppenbarligen god. Utloppsbrunnen tycktes också fungera väl även om bedömningen var svår 
pga det låga vattenståndet. 
 
Vattennivå: Vid fältbesöket låg vattennivån ca 50 cm under regleringsnivån. Markägaren 
meddelade några dagar senare att dammen fyllts på i samband med regn. 
 
Igenväxning/Hävd: Enstaka ruggar av kaveldun växte längs stranden, i synnerhet vid ön. 
Vattenvolymen var till stor del fylld av vattenpest. 
 
Vatten/Bottenförhållanden: Botten var omväxlande lös och fast. Djupmätningar kunde inte 
påvisa någon uppgrundning, men mätningen är osäker. 
  
Fyllnadsområde/Dräneringsförhållanden: Inga dräneringsproblem observerades vid 
fältbesöket. Åkermarken ligger på betydligt högre nivå. 
 
Markägarkommentar: Markägaren är nöjd med dammen. Vattennivån regleras aktivt. Vid 
normala vattenförhållanden rinner vatten över dämmet. 
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Övrigt: Vid fältbesöket noterades 3 enkelbeckasiner, tornfalk, ormvråk, häger, måsar och 
tofsvipor samt 4 rådjur. Stängsel uppsatt i samband med dammanläggning var i gott skick. 
 

    
Välhävdat kringområde Vattenpest fanns rikligt i dammen  

    
Dammen från söder Vy mot slottet 

    
Norra stranden Utloppsrör 


