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Bakgrund
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 sedan Segeåprojektets start 2000 huvudsakligen inriktats
på att anlägga dammar och våtmarker på platser där de gör stor miljönytta. På senare tid har
även andra åtgärder för att förbättra vattenkvalitet varit aktuella. Projektets första fyra etapper
avlöpte under åren 2000-2013. I denna rapport redovisas arbete som genomförts under
projektets etapp 5 (2014-2017). I bilagor finns uppgifter om Segeåns avrinningsområde, Segeåprojektets organisation, finansiering, målsättningar och tidsplan. De 10 dammar och våtmarker
som anlagts eller projekterats under etapp 5 presenteras i bilaga 3.

Figur 1. Segeå-projektets anlagda dammar, våtmarker och andra åtgärder under etapp 1-5. Röda
symboler markerar arbete utfört under etapp 5.
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Sammanfattning - genomförandet av etapp 5
Segeå-projektets etapp 5 inleddes 2014 med att återuppta ett antal våtmarksprojekt som arbetats
fram i tidigare etapper. Utöver arbetet med dammar och våtmarker inleddes utredningar om
förutsättningar för tvåstegsdiken, avfasning av dikeskanter, meandring av vattendrag och
åtgärder för att förhindra bräddningar från avloppspumpstationer samt utlysa bidrag för
strukturkalkning. För att hitta ytterligare intresserade markägare för de olika vattenvårdsåtgärderna gjordes utskick och hölls informationsmöten under 2014/2015. Arbetet med att hitta
fler våtmarkslägen och intresserade markägare, finna finansiering och projektering av de
konkreta åtgärderna har sedan fortsatt under 2015 – 2017, och lett till ett att ett antal åtgärder
genomförts vilka presenteras nedan.

Figur 2. Besiktning av damm vid Hyltarp

Vid avslutningen av etapp 5 har Segeå-projektet pågått i 17 år. Att de mest kostnadseffektiva
vattenvårdsåtgärdena redan identifierats och genomförts i tidigare etapper är uppenbart men det
förekommer också att markägare anmäler intresse om helt nya objekt/platser. Arbetet har under
etapp 5 kommit att inriktas på objekt somt tidigare varit mindre prioriterade, samt på att
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utveckla nya alternativa och effektiva åtgärder för att förbättra vattenkvalitet och öka biologisk
mångfald.
Parallellt med åtgärdsarbetet har undersökningar/utredningar beträffande reningseffektivitet i
anlagda filterbäddar, samt utredning av kostnadseffektivitet och lämpliga platser för anläggning
av filter för näringsrening. Vidare har tidigare anlagda dammar och våtmarker inventerats med
avseende på funktion och igenväxningsgrad.
Segeå-projektet har varit lyckosamt i ambitionen att hitta extern medfinansiering till arbetet och
genomförandet. Miljöinvesteringsstöd, så kallade SÅP-medel liksom LOVA och LONA-medel
har erhållits för våtmarksprojektering och anläggning samt för utredning av andra vattenvårdsåtgärder och informationsprojekt. De externa stöden har varit en viktig finansiering i arbetet och
motsvarat en krona för varje satsad kommunal krona, vilket redovisas i slutet av rapporten.
Trots att en Segeå-etapp numera pågår under 4 år blir åtgärdsprojekt av olika skäl ofta
långdragna och tiden blir knapp vid etappslut. Under hösten 2017 var flera entreprenader
planerade – nyanläggning av 3 våtmarker, slutförande av entreprenader i 2 våtmarker,
underhållsåtgärder i en befintlig våtmark, anläggning av fiskväg och avfasning av dikeskanter
vid en bäck. Den extremt blöta hösten och vintern 2017 har dock gjort att många
entreprenadarbeten fått skjutas upp till 2018.

Vattenvårdsåtgärder och ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster har på senare år börjat användas för att beskriva de nyttor man får
ut av ett befintligt naturområde, en biotop, ett ekosystem, eller av en miljöåtgärd. Segeåprojektets vattenvårdsåtgärder har i handlingsprogram och etappslutrapporter bedömts enligt
begreppet ”miljönytta” eller bara ”nytta”. Traditionellt har dessa huvudsakligen angetts vara
vattenrening, flödesdämpning, biologisk mångfald och rekreationsnytta. Inom begreppet
ekosystemtjänster kan dessa begrepp brytas ner i fler enheter och även klassificeras i
försörjande, reglerande, stödjande och kulturella.

Stödjande
nödvändiga för andra ekosystemtjänster
exempel livsmiljöer (till bland annat pollinatörer) och biologisk
mångfald

Försörjande

Reglerande

ytvatten till
bevattning,
grundvattenbildnin
g, dricksvatten till
kreatur

vattenrening
(näringsämne och
andra förorenande
ämne),
sedimentation,
flödesreglering,
pollinering av
grödor

Kulturella
rekreativa miljöer
för promenad, fiske
och jakt, turism,
fågelskådning,
pedagogisk
verksamhet

Figur 3. Exempel på ekosystemtjänster i våtmarker
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Under etapp 5 har informationsmaterial (folder och roll-up) tagits fram som beskriver
ekosystemtjänster i allmänhet och associerade till våtmarker i synnerhet. Ekosystemtjänstbegreppet kan också användas till att översätta nyttorna till ett monetärt värde. I slutrapport för
etapp 3 (2010) gjordes en sammanställning av kostnaden för att rena kväve och fosfor i
våtmarker anlagda under Segeå-projektets 9 första år. Vid detta tillfälle gjordes, med ett antal
antaganden, bedömningen att det kostat 60 kr att rena 1 kg kväve i de genomförda åtgärderna.
Kostnaden för kväverening i våtmark kan sättas i relation till kostnaden att rena samma mängd
kväve i ett avloppsreningsverk. För vatten med så pass låga koncentrationer av kväve kostar det
mellan 100-250 kr/kg renat kväve i ett avloppsreningsverk. Utöver kväverening tillkommer ett
flertal nyttor med våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder. I Tullstorpsåprojektet har flera
av de ekosystemtjänster som våtmarkerna bidrar med värderats monetärt.

Figur 4. Ekosystemtjänster i sötvatten. Från Havs och Vattenmyndigheten.

Anlagda dammar och våtmarker
Under Segeå-projektets etapp 5 har sammanlagt 10 objekt och 13,5 ha våtmarksyta anlagts eller
drivits fram så långt att entreprenader upphandlats. Dammarna/våtmarkerna presenteras med
beskrivning, foto och kartskiss i bilaga 3. Av dammarna/våtmarkerna var ca hälften planerade
att anläggas under hösten 2017, men lång nederbördsrik period har gjort att arbetet försvårats,
försenats och fått skjutas upp i flera omgångar. I skrivande stund återstår att slutföra 3 dammanläggningar. Arbetet har medfinansierats av SÅP-medel och LOVA-medel.
De 10 dammarna/våtmarkerna på totalt 13,2 hektar ligger i Svedala kommun (8 st – 10 ha),
Staffanstorps kommun (1 st – 1,8 ha) och Burlövs kommun (1 st – 0,9 ha). Storleken varierar
mellan 0,3 och 3 ha, med en medelareal på 1,3 ha (tabell 1). Medelarealen är samma som i etapp
4. Dammarnas/våtmarkernas storlek i de olika etapperna visas i figur 5.
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Figur 5. Storleksfördelning av de 71 våtmarksanläggningarna som anlagts i Segeå-projektet under etapp
1 – 5.

Den totala kostnaden för entreprenadarbetena under etapp 5 beräknas enligt prognos uppgå till
ca 7 Mkr vilket per anlagd våtmarksareal motsvarar drygt 500 000 kr (tabell 1). Intrångsersättningen som utgår i Segeå-projektet bestäms utifrån intrångets omfattning. Störst ersättning
utgår för anläggning på produktiv åkermark. Under etappen har villkoren för miljöersättning för
våtmarksskötsel ändrats så att denna, i vissa fall inte kan kombineras med markersättning från
Segeå-projektet/kommunerna. Konsekvensen av detta har blivit att markägare som upplåter sin
åkermark till damm/våtmark får välja om man vill ha full miljöersättning (miljöstöd länsstyrelsen) eller markersättning från Segeå-projektet (se faktaruta). I ett fall har markägaren valt att
avstå markersättning till förmån för miljöersättning. I fallet med våtmark som anlagts på kommunal mark i Åkarp har heller ingen markersättning varit aktuell, men däremot miljöersättning.
Medelersättningen för den areal som omfattas av avtalen (våtmarksarealen med kringområde)
har under etapp 5 legat på ca 13 000 kr/ha (tabell 1). Beräknat per ha våtmarksyta (utan
kringområde) har markersättningen legat på ca 24 000 kr/ha.
Tabell 1. Medelvärden av anläggningskostnad, markersättning, storlek och antal för dammar och
våtmarker anlagda under etapp 1 till 5.
Anläggningskostnad
(kr/ha)
Markersättning (kr/ha)
Medelstorlek (ha)
Antal anlagda
dammar och
våtmarker

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Etapp 5

320 000

190 000

270 000

190 000

505 000

19 000
1,2
16

11 400
2,4
10

20 000
0,97
21

16 000
1,3
13

13 000
1,3
10
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Figur 6. Anlagd damm vid Vismarlöv

Övriga genomförda vattenvårdsåtgärder
Avfasning av dikeskanter och fiskevårdsåtgärder
Under etapp 5 har stora resurser lagts på att utreda och identifiera platser för avfasning av
dikeskanter, anläggning av tvåstegsdiken, återmeandring av vattendrag och andra åtgärder som
innebär modifiering av vattendragets form eller vattenytans och bottens nivå. Arbetet beskrivs i
kapitel ”utredning och uppföljning” nedan. Av olika skäl har arbetet lett fram till endast en
konkret åtgärd – avfasning av dikeskanter, förbättring av bottensubstrat och byggnation av en
fiskväg vid Björkelundadammen i Malmö kommun. Projektet har inte kunnat genomföras under
2017 pga av blöta markförhållanden under den tid då grävning varit lämplig ur fisk och
fågelsynpunkt. Åtgärderna genomförs under 2018. Arbetet har medfinansierats av SÅP-medel,
LOVA-medel och fiskevårdsmedel.

Reparationer och andra åtgärder vid tidigare anlagda
dammar
Under etapp 5 har ett större underhsållsarbete projekterats vid damm vid Aggarp 2:41. Åtgärden
bestod i att fördjupa dammen men detta kunde inte genomföras under hösten 2017 utan har
flyttats fram till 2018. Igenväxning är ett faktum i flera dammar och behovet av rensning/uppgrävning finns på kortare eller längre sikt. Under inventering under etapp 5 har inga akuta
behov, med undantag av exemplet ovan, identifierats. Nya bedömningar föreslås under etapp 6.
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Åtgärder vid bräddavlopp
Under etappen har ett avloppsvattenmagasin vid pumpstationen i Klågerup färdigställts.
Åtgärden har föregåtts av utredningar och diskussioner om bräddning från avloppspumpstationer i hela Segeåns och Alnarpsån avrinningsområden, vilka påbörjats under tidigare
etapper. Segeå-projektet tillsammans med VA-enheten i Svedala kommun har anlagt ett
underjordiskt rörmagasin som rymmer 250 m3 vilket innebär att en stor del av de bräddningar
som tidigare orenat gått ut i Klågerupsbäcken nu kan mellanlagras i magasinet för att vid lägre
flöden pumpas tillbaka på ledningsnätet och till reningsverket. Utredningar och åtgärder har
finansierats av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, LOVA-medel samt av VA-enheten i
Svedala kommun.

Figur 7. Anläggning av rörmagasin för att minska bräddningar vid pumpstation i Klågerup

Strukturkalkning
Via informationsspridning och erbjudande om medfinansiering har markägare genomfört
strukturkalkning av åkermark. Under etapp 5 har sammanlagt 80 ha åkermark vid de lerrika
områdena runt Lindholmen väster om Börringesjön strukturkalkats med syfte att ge jorden en
bättre aggregatstruktur och minska risken för fosforläckage och yterosion. Åtgärderna har
delfinansierats med sk LOVA-medel.
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Figur 8. Strukturkalkning.

Arbete med konkreta vattenvårdsåtgärder
som ej lett till färdiga våtmarker
Dammar och våtmarker
Under etapp 5 har ett antal damm/våtmarksprojekt varit föremål för utredning/projektering men
olika omständigheter har gjort att arbetet stoppats eller försenats. En del av detta arbete kan
komma att resultera i åtgärder i framtida etapp. Arbetet har medfinansierats av SÅP-medel och
LOVA-medel.
Klågerup 1:3
Markägaren drar sig ur projektet bl a med hänvisning till villkor för miljöersättning.
Tottarp 5:1
Arkeologisk utredning krävdes. Finansiering söktes och utredningen genomfördes under 2017.
Projektet kan gå vidare 2018.
Ugglarp 8:61
Juridiska omständigheter i samband med fastighetsöverlåtelse drog ut på tiden. Projektet kan
förhoppningsvis gå vidare under 2018.
Bjärshög 9;5
I samband med anmälan om vattenverksamhet uppmärksammar ägaren till en grannfastighet att
våtmarken kommer att omfattas av ett 100 m strandskydd. Markägaren drar sig därmed ur
projektet.
Särslöv 9:6 m fl
En av markägarna vill av privata skäl vänta med genomförandet av projektet.
Aggarp 2:68
Anmälningsärendet (vattenverksamhet) leder till villkor om omprövning av dikningsföretag och
krav på att släppa förbi ett lågflöde. Miljönytta/kostnadseffektivitet blir ogynnsam och projektet
läggs ner.
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Bidragsdammar
Liksom under tidigare etapper erbjuder Segeå-projektet ett bidrag till markägare som själv vill
driva ett våtmarksprojekt. Det gäller t ex mindre dammar och våtmarker där Segeå-projektet av
någon anledning inte kunnat erhålla extern finansiering. Det har bedömts att bidrag för
anläggningen direkt till markägaren kan vara att en kostnadseffektiv finansieringsform
framförallt för objekt där markägare, arrendator eller någon annan har ett starkt intresse att på
egen hand anlägga en damm/våtmark. Bidragets storlek skall motsvara miljönyttan, och har
generellt satts till mellan 1 och 2 basbelopp (ca 40 000 – 80 000 kr) för en damm på mellan 0,2
och 1 ha.
Under etapp 5 har två bidragsdammar i Lunds och Svedala kommuner varit aktuella.
Genomförandet har på markägarnas begäran flyttats över till etapp 6.
Hässleberga 2:9
Överenskommelse finns men markägaren har inte haft tid att driva projektet under etappen.
Lindholmen 1:28
Genomförande var planerad till hösten 2017 men den blöta hösten omöjliggjorde
genomförande.

Utredning och uppföljning
Under etapp 5 har mycket arbete lagts på olika utredningar samt uppföljning av tidigare
genomförda åtgärder. Arbetet har i flera fall formulerats i specifika projektidéer som skickats till
olika finansiärer för ansökan om medfinansiering. I andra fall har arbetet ingått som en naturlig
del i åtgärdsarbetet. Nedan följer beskrivningar av detta arbete.

Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken i anslutning till
Sege å eller dess biflöden – fortsatt utredning, uppsökande
verksamhet och projektering
Segeå-projektet har erhållit LOVA-medel för att undersöka intresse, projektera och anlägga
tvåstegsdiken i avrinningsområdet. Detta arbete påbörjades 2014 och avslutades 2015. Ett
omfattande inventeringsarbete samt markägarkontakter och viss projektering har genomförts.
Avsikten var att några av de identifierade objekten/projekten skulle kunna genomföras under
kommande år. Finansieringsmöjligheterna via landsbygdsprogrammet har dock visat sig ganska
små. Ett projekt har löpt vidare efter projekttiden och är aktuellt för genomförande under 2018.
Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida: http://www.segea.se/bilder_foto/Avfasningav-dikeskanter-och-tvaastegsdiken-i-anslutning-till-Sege-aa-eller-dess-bifloeden.pdf

Uppföljning av filterbäddar – funktion och näringsretention i
tre anlagda filter för rening av kväve och fosfor
Inom Segeå-projektet har mellan 2012 och 2013 anlagts ett antal flisfilterbäddar och kalkfilteranläggningar för rening av kväve och fosfor. Förhoppningen är att dessa skall kunna utgöra
komplement till andra åtgärder för at minska övergödning och transport av näringsämnen och
vara kostnadseffektiva åtgärder som inte tar stora arealer i anspråk jämfört med t ex dammar
och våtmarker. Under 2015 har uppföljning av de tidigare anlagda filterbäddarna för kväve- och
fosforrening genomförts. I rapporten redovisas resultat från mätningar av vattenflöden och
näringsämneskoncentrationer mellan april 2014 och juni 2015. Vidare diskuteras bästa
utformning och andra anläggningstekniska aspekter som påverkar filtrens funktion.
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Figur 9. Kalkfilterbädd vid Börringe

Även om filtren, särskilt det vattenmättade, visar på god reningseffekt för nitrathaltigt vatten är
det ännu tveksamt om man utifrån våra erfarenheter generellt kan rekommendera åtgärden för
dräneringsvatten. Anledningarna är flera, men en viktig aspekt är att det finns en tydlig risk att
fosfor och ibland ammonium släpps ut från filtret. Även om dessa mängder är små jämfört med
total årstransport kan ett utsläpp vid fel tidpunkt få konsekvenser för recipienten. En annan
anledning är att åtgärden inte ger så hög reningseffekt där dräneringsvattnet har en stor
flödesamplitud. Detta har i föreliggande projekt framförallt fått konsekvenser för hur man skall
tolka mätvärden. Variationen medför ett problem då en anläggning skall dimensioneras. En
ytterligare aspekt är att kostnaden för anläggningen är hög i förhållande till renad mängd
näringsämne. Man skall dock ha i beaktande att de studerade anläggningarna är av pilot-karaktär
och sannolikt kan anläggas billigare och enklare om t ex inte provtagning skall genomföras.
Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida:
http://www.segea.se/bilder_foto/Uppfoeljning-av-filterbaeddar_jan-16.pdf

Konstgräsutredning
I syfte att utreda påverkan på vattenmiljön och Sege å, från fotbollsplaner med konstgräs har tre
konstgräsplaner, Aggarpsvallen (Svedala), Bara och Staffansvallen (Staffanstorp) undersökts.
Undersökningen har omfattat utredning av avrinningen från planerna, vattenprovtagning för
analys av metaller, PAH och fenoler, lakvattentester, samt analys av spridning av
gummigranulat. Rapporten innefattar en kort redogörelse av konstgräsplanernas konstruktion,
gummigranulatets spridningsvägar och miljörisker, samt sammanfattar ett par undersökningar
om mikroplast, som gjorts i närområdet. I slutet av rapporten ges några förslag på åtgärder för
att förhindra att gummigranulat sprids från planerna.
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Figur 10. Granulat vid fotbollsplan och provtagning

Analyserna av vattenproven i som togs i anslutning till de tre undersökta konstgräsplanerna,
visar inte på någonting som antydde läckage av skadliga halter av metaller, PAH eller fenoler.
Lakvattentesten, som gjordes i avsikt att utreda vad som kan hända vid extremsituationer, visade
däremot att det sker ett läckage av metaller (speciellt kobolt, koppar, bly och zink), PAH och i
viss mån fenoler från gummigranulatet som används som ifyllnadsmateral på de tre planerna.
Men slutledningen som dras är att i verkligheten är sådana extremsituationer som
lakvattentesten illustrerar osannolik, och om sådana halter skulle uppkomma är den i så fall
mycket lokal.
Den största miljöfaran med konstgräsplanerna är troligen gummigranulatet i sig. Granulatet är
inte biologiskt nedbrytbart och kan blockera i näringskedjorna. Analyserna av granulatspridning
från de tre undersökta konstgräsplanerna visar att granulat bland annat sprids via vattnet. Enligt
gjorda beräkningar fanns det ungefär ett ton granulat i Aggarpsdiket, ett halvt ton i
dagvattendammen i Staffanstorp och ett kilogram i dagvattendammen i Bara. Dessa mängder
kommer under åren att byggas på och så småningom hamna i havet, om inga förebyggande
åtgärder görs.
Undersökningen visade att det finns stora mängder granulat både i land- och vattenmiljö,
runtomkring en konstgräsplan. Att gummigranulat lagras upp i miljön på detta sätt är olämpligt
och hälsovådligt, både för människor och för djur. Även om granulaten är stabila så kommer de
så småningom att sönderdelas i mindre och mindre bitar och därmed bli svårare att rensa bort,
samtidigt som de lättare kan ta sig in i näringskedjorna. Istället för gummigranulat finns
granulat av kork och/eller kokosfibrer, som är biologiskt nedbrytbara material.
Ifyllnadsmaterialet i konstgräsplaner bör succesivt bytas ut mot nedbrytbart granulat och vid
nyanläggning bör detta beaktas från början.
Konstgräsutredningarna har delfinansierats av SÅP- och LOVA-medel
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Utredning kring åtgärder för att förhindra bräddning och
läckage från nödavlopp till Segeån och dess biflöden
Målet med detta LOVA-projekt har varit att sammanställa tillgänglig information om
bräddpunkterna i Segeåns avrinningsområde och föreslå platser som är lämpliga för åtgärder.
Fokus har legat på bräddförekomsterna i Svedala och Staffanstorps kommuner

Figur 11. Avloppspumpstationer i Svedala kommun

Under arbetets gång har det uppmärksammats att det inom Svedala kommun är många
bräddavlopp som saknar larm (13 av 27). Det innebär att det inte är möjligt att veta hur mycket
näringsämnen som släpps ut till Segeån. Kommunen har som mål att alla större pumpstationer
ska ha larm fram till 2017. I Staffanstorps kommun är det endast 2 pumpar som kan brädda.
Resultatet av utredningen blev att åtgärder föreslås vid pumpstation K01 Klågerup, vilken även
genomförts (se ovan).
Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida: http://www.segea.se/bilder_foto/SlutrapportUtredning-kring-aatgaerder-foer-att-foerhindra-braeddning-och-laeckage-fraan-noedavlopp-tillSegeaa-och-dess-bifloed.pdf

Underlag till ansökan om medel för restaurering av
Klostervikens stränder
Markägaren till de igenväxta strandängarna runt Klosterviken önskar att dessa restaureras, dvs
att buskar och träd röjs bort och att en vattenregleringsregim som minskar igenväxningen kan
införas. Segeå-projektet har formulerat en ansökan om medel till en förundersökning för att
belysa förutsättningarna för detta.
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Figur 12. Föreslaget område för restaurering av strandängar runt Klosterviken

Vision för rekreations- och friluftsområde längs Sege å vid
Stora Bernstorp
Burlövs kommun har i detaljplan pekat ut ett område längs Sege å i Bernstorp som naturmark
avsatt för rekreation. Kommunen har för avsikt att i samband med detta genomföra vattenvårdsåtgärder i området närmast ån och föreslagit att detta kan ingå i Segeå-projektet. Ett preliminärt
förslag (vision) har tagits fram inom Segeå-projektet och arbetet kommer att löpa vidare under
etapp 6.

Figur 13. Vision för rekreationsområde vid Stora Bernstorp, Burlövs kommun.
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Mätning av vattenstånd på flera platser längs Segeåns
huvudfåra och biflöden.
I samband med utredningsarbetet för åtgärder i å-fåran såsom avfasning av dikeskanter och
anläggning av tvåstegsdiken uppmärksammades behovet av kännedom om vattennivådynamiken i vattendragen. I samband med fältkartering registrerades vattennivå genom mätning
mot en fast referensyta. Detta arbete systematiserades och ett 20-tal punkter har mätts in mer
eller mindre regelbundet under etappen. Kännedom om vattennivåns fluktuationer är användbar
i flera vattenvårdssammanhang, t ex översvämningsåtgärder och anläggning av våtmarker.

Uppföljning av tidigare anlagda dammars funktion
Samtliga dammar och våtmarker som anlagts sedan starten 2000 har besökts under etapp 5.
Igenväxning är ett faktum i flera dammar och behovet av rensning/uppgrävning finns på kortare
eller längre sikt. Under inventeringsarbetet har inga akuta behov, med undantag av exemplet
Aggarp, identifierats. Fördjupning av den dammen kommer att ske under 2018. Nya
bedömningar föreslås under etapp 6. Arbetet kan formuleras som ett projekt där extern
medfinansiering kan sökas.

Information

Figur 14. Svedalamässan 2016.

Möten






Under de etappen har årligen hållits ca 8 arbets- och ledningsgruppsmöten.
Lägesrapportering av Segeå-projektet har skett vid Segeåns Vattendragsförbunds
årsstämma 2014-05-09, 2015-04-24 2016-05-20 och 2017-05-12.
2014-05-09. I anslutning till årsstämma: Informationsmöte om förslagen på ny
statusklassning och åtgärder för Sege å.
2015-04-24. Seminarium med temat PFOS i samband med årsstämma.
2015-10-20. Informationsmöte i Svedala om tvåstegsdiken och andra
vattenvårdsåtgärder i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden.
18
Ekologgruppen i Landskrona AB

Segeå-projektet
Etapp 5 - Slutrapport







2015-06-10. Informationsmöte om strukturkalkning i Svedala
2016-01-29. Jacob Levallius informerar om Vattenatlas
2016-05-20. Föreläsning vid årsstämma om Raingardens
2016-06-10. Strukturkalkning - informationsmöte
2016-12-02. Sportfiskarna och Klara Vatten informerar

Figur 15. Exkursion med arbetsgrupp och ledningsgrupp vid Västra Kärrstorp

Exkursioner, studiebesök och föredrag
Ingår i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds ordinarie verksamhet. Några av punkterna
nedan har delfinansierats specifikt av SÅP.

















2014-06-13. Exkursion med Segeå-projektets arbets- och ledningsgrupp till Skogholms
ängar i Malmö
2015-06-12. Studiebesök med Segeå-projektets arbets- och ledningsgrupp till
Bärnstensmuseum i Kämpinge och utställningen ”Marint skräp”
2016-06-03. Exkursion med Segeå-projektets arbets- och ledningsgrupp till dammar vid
Hyltarpsdiket
2016-09-03. Havsresan Havets dag, SÅP informationsprojekt
2016-09-08. Föredrag på Ystad bibliotek om Havsresan SÅP informationsprojekt
2016-09-20. HUT Skåne. Möte med Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd som
värd.
2016-09-21. Föredrag i Älmhult på Vatten -16 om Bräddavloppsprojektet
2016-10-03 – 2016-10-04. Studieresa till Västervik/Kalmar
2016-10-07 – 2016-10-08. Svedalamässan SÅP informationsprojekt
2016-10-18. Föredrag i Göteborg för Vattenmyndigheterna om Segeå-projektets arbete
2017-04-19. Vattendragsvandring vid Sege å Lindholmen
2017-08-23. Vattendragsvandring vid Torrebergabäcken
2017-05-12. Exkursion för Vattenrådet i samband med årsstämma. Elfiske och håvning
av smådjur i Sege å.
2017-06-11. Kalas vid Havet. Information om Sege å, SÅP informationsprojekt.
2017-06-16. Exkursion med Segeåprojektets arbetsgrupp och ledningsgrupp till
Börringe mad.
2017-09-03. Bokskogens dag. Information om Sege å, SÅP informationsprojekt.
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Trycksaker, roll-ups, utskick mm.
Följande trycksaker har tagits fram under etapp 5.
 Åtgärder i vattendrag
 Folder om ekosystemtjänster i våtmarker
 Broschyr om vatten
 Broschyr om miljögifter
 Informationsblad om tvåstegsdiken, avfasning
dikeskanter mm avsett för utskick till markägare
2015.

av

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har en vandringsutställning med totalt 13 sk rollups. Dessa kan lånas utom man vill sprida information om tillexempel vattenvård,
ekosystemtjänster, miljögifter eller Segeå-projektets arbete.









Spillvattenmagasin mot bräddningar
Vad kan du göra?
VattenAtlas
Ekosystemtjänster 2 st
Arter i Sege å
Sege å - åtgärder för havet
Miljögifter i Skånska åar
Roll-ups om konstgräsutredningen 5 st

Pedagogik och undervisningsmaterial
Det sk Lärarstödet var det första projekt som
riktade sig till skolorna. Lärare bjöds in till
exkursionskurser och fick där genom lära sig
om det material som tagits fram men även
utvärdera och föreslå kompletteringar och
utveckling av materialet. Lärarnas åsikter ledde till att powerpointpresentationer med
talarmanus skapades Även övningar togs fram
för att använda innan, under och efter exkursioner. Allt material anpassades efter årskurserna 1–3, 4–6, 7–9 och gymnasiet för att
stämma överens med övriga lärandemål och
för att ligga på rätt kunskapsnivå. Fem
exkursionskurser genomfördes. Projektet
finansierades av Region Skåne.
Med LONA-finansiering har exkursionsmaterial i form av håvar, artbestämningskartor, faktaböcker, fickmikroskåp, vannor,
luppar mm har köpts in. Vattenrådet har
erbjudit skolor att antingen låna materialet
eller delta i arrangerade exkursioner med
guide. Syftet med dessa har varit att håva insekter i Segeån eller intilliggande dammar. Eleverna
har sen fått artbestämma djuren de håvat upp och haft möjlighet att läsa på om dessa djur med
faktaböcker som ingår i materialet. De har även fått ta del av information om Segeån,
miljökvalitetsmål, olika projekt som Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd genomför samt
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värdet av vattenvård. I projektet har fyra exkursioner genomförts med lärare och elever. Utöver
det har även en exkursion med allmänheten, en inspirationshåvning med lärare och vattenrådet
samt att exkursionsmaterialet har lånats ut vid 6 tillfällen. Ca 300 personer har sammanlagt
deltagit i exkursionerna..
Vattenmyndigheten har finansierat genomförande av exkursioner med skolor och politiker.
Syftet med projektet var att sprida information om exkursionsmaterialet och öka intresset för att
låna det. Vattenrådet skickade ut önskan om att delta på personalmöte på alla skolor inom
avrinningsområdet. Fyra skolor, varav tre i Malmö och en i Svedala välkomnade vattenrådet.
Detta i sin tur gav en snabbt ökad spridning av informationen då många lärare deltog på varje
möte och sen vidarebefordrades informationen till kollegor på andra skolor. Två grupper valde
att låna exkursionsmaterialet för håvningar, en skola valde att låna en del av materialet för att
arbeta med vattenfrågor på sin skola. 13 grupper från Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp
deltog i guidade exkursioner. Totalt nådde vattenrådet genom detta projekt ut till över 1000
personer genom direktkontakt.

Figur 16. Håvning vid Björkelundadammen

Informationsspridning om ökad biologisk mångfald och
minskat behov av kemisk bekämpning
Syftet med detta projektet vad att belysa att det finns bekämpningsmetoder mot skadedjur i
lantbruk, som inte är kemiska eller som minskar behovet av kemikalier. Samtidigt innebärd
dessa metoder att biologiska mångfalden främjas. I första hand låg fokus på anläggning av
skalbaggsåsar, som är en enkel och billig naturvårdsåtgrd som både skapar biologisk mångfald
och minskar behovet av kemisk bekämpning. En föreläsning och ett studiebesök ordnades.
Föreläsningen hölls av Lena Friberg på Hushållningssällskapet och studiebesöket var hos Bengt
Hellerström på Annelövs Boställe. Friberg och Hellerström har samarbetat i att ta fram
informationsfilm och broschyr om skalbaggsåsar till Jordbruksverket. Projektet resulterade i att
två lantbrukare valde att anlägga egna skalbaggsåsar.
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Skyltar
Under etapp 5 har Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd drivit ett projekt att sätta upp
skyltar/informationstavlor vid 7 anlagda dammar/våtmarker i avrinningsområdet. Skyltställ har
satts upp vid Almåsa, Arlövsdammen, Börringe (skogsbryn med utsikt över våtmark och sjö),
Börringe våtmark, Djurslöv, Skabersjö och Svenstorp. Arbetet med att färdigställa och sätta upp
skyltarna pågår och slutförs i våren 2018. Vissa skyltar kommer att förses med broschyrer vilka
är under tryckning i januari 2018. Skyltarna har finansierats med LONA-medel.

Figur 17. Uppsatt skylt vid Almåsa fritidsby

Hemsida
På Segeåns Vattendragsförbunds och Vattenråds hemsida publiceras information om Segeåprojektet – målsättningar, organisation och anlagda våtmarker, utgivna rapporter etc. Resultaten
från recipientkontrollen i Sege å läggs kontinuerligt ut på hemsidan.

Figur 18. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds hemsida
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Facebooksida
På Segeåns Vattendragsförbunds och Vattenråds facebook-sida publiceras information om Sege
å och avrinningsområdet, aktuella lokala evenemang, kurser, konferenser och andra nyheter med
anknytning till vatten och vattenvårdsarbete.

Figur 19. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds facebooksida

Vattenatlas
VattenAtlas är en öppen webbaserad karttjänst som har tagits fram i ett samarbete mellan Sege
å, Höje å och Kävlinge åns vattenråd. Webbtjänsten är öppen för alla. Syftet med tjänsten är att
underlätta planering inom och över kommunala gränser samt att underlätta beslut som ger bättre
vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Även privatpersoner som till exempel undrar över
hydrologiska förhållanden vid sin bostad kan gå in och titta. VattenAtlas är fritt tillgänglig,
fungerar i både läsplatta och mobil. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har stått för
huvudparten av kostnaderna för framtagandet av VattenAtlas för Segeåns avrinningsområde.
Havs och Vattenmyndigheten har gett ett bidrag på 75 000kr (sk SÅP-medel).

Figur 20. Vattenatlas – Segeåns avrinningsområde

Finansiering och kostnader
Segeå-projektet har under etapp 5 arbetat med en budget på drygt 16 miljoner kr, vilket är en
större summa än de fyra tidigare etapperna (10-11 Mkr). De sammanlagda utgifterna uppgår till
ca 16 miljoner. Kommunerna har stått för ca hälften av projektets kostnader och resten har
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utgjorts av externa, ansökta medel. Av dessa utgör LOVA en knapp tredjedel, SÅP 17 %,
miljöinvestering 3 % och LONA 2 %. Siffrorna är ungefärliga och preliminära då entreprenadarbeten kvarstår vid årsskiftet 2017/2018. Fördelningen illustreras i figur 21. Kostnaderna
fördelas på utgiftsposter redovisade i figur 22. Entreprenadarbeten (dammar/våtmarker,
bräddavlopp och strukturkalkning) utgör drygt hälften av kostnaderna och projekteringsarbete
och annat som har med åtgärdernas planering och genomförande att göra uppgår till 16 %.
Administration uppgår till 18 % av utgifterna och utrednings-/uppföljningsarbete till 9 %.
Gränserna mellan de olika posterna är inte knivskarp och även här är siffrorna ungefärliga och
preliminära.

Segeå-projektet, finansiering, etapp 5

17%
2%

Kommunerna
Staten - Miljöinvestering
Staten - LOVA
Staten - LONA
Staten - SÅP

49%

29%

3%

Figur 21. Finansiering av Segeå-projektets etapp 5.

Segeå-projektet, kostnader, etapp 5
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Administration

Projektering, markägarkontakter,
entreprenadupphandling mm
Utrednings och uppföljningsarbeten
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Åtgärder vid bräddavlopp
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Figur 22. Fördelning av Segeå-projektets kostnader.
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Extern finansiering
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har under etapp 5 varit framgångsrikt i ambitionen
att finna extern medfinansiering till såväl utredningsarbete, projektering, anläggningsarbete som
informationsmaterial.
LBU-stöd
Under etapp 5 har en våtmarksanläggning beviljats stöd för projektering och anläggning. Detta
avser den tätortsnära våtmarken i Åkarp (se bilaga) vilken beviljats 100 % anläggningsstöd.
Fiskevårdsmedel
Under etapp 5 har fiskevårdsmedel beviljats för ombyggnad av Björkelundadammens utlopp så
att detta blir anpassat för fiskpassage. Även de anslutande arbetena i Oxiediket uppströms
dammen har för avsikt att ge bättre förutsättningar för lek och uppväxt av strömlevande fisk.
SÅP. Finansiering av vattenvårdsåtgärder
Anslaget har finansierat anläggning av dammar och våtmarker, utredning, projektering och
genomförande av avfasning av dikeskanter, tvåstegsdiken och översvämningsåtgärder. Medel
har även använts för Vattenatlas och Konstgräsplanutredning.
LOVA. Filterbäddar och dammanläggningar uppsökande verksamhet
projektering och anläggning
Finansiering av anläggandet av 3 dammar samt arbetet inklusive uppsökande verksamhet och
projektering under etappens första 2 år.
Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida:
http://www.segea.se/bilder_foto/Rapport_Dammar_filter_16-01-31.pdf
LOVA. Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken i anslutning till Sege å
eller dess biflöden
Finansiering av utredning, uppsökande verksamhet och projektering.
LOVA. Rådgivning och strukturkalkning för minskat fosforläckage till
Börringesjön och Segeån
Strukturkalkning av åkermark 32 ha 2015, samt 48,5 ha 2016.
LOVA. Anläggning av avloppsvattenmagasin vid pumpstationen i Klågerup
Delfinansiering av anläggandet av avloppsvattenmagasin vid pumpstationen i Klågerup. Segeåprojektet tillsammans med VA-enheten i Svedala kommun har drivit projektet. Svedala
kommuns VA-enhet har finansierat merparten medan LOVA-medel finansierat 1 400 000 kr och
Segeå-projektet 600 000 kr.
Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida: http://www.segea.se/bilder_foto/SlutrapportUtredning-kring-aatgaerder-foer-att-foerhindra-braeddning-och-laeckage-fraan-noedavlopp-tillSegeaa-och-dess-bifloed.pdf
LOVA. Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen – granulatspridning och
läckage till Sege å
Delfinansiering av utredningar och undersökningar av konstgräsplaners påverkan på
vattenkvalitet. Projektet genomfördes och rapporterade under 2017.
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Rapporten redovisas på Segeå-projektets hemsida:
LOVA. Näringskontroll – mätningar vid in- och utlopp i anlagda dammar och
våtmarker
Flödesproportionell vattenprovtagning vid in- och utlopp till dammar vid Börringe och Fru
Alstad i Svedala respektive Trelleborgs kommun. Beslut om finansiering 2017. Arbetet har
påbörjats och slutförs 2018.
LONA. Informationsskyltar Segeå-projektet
Under 2015 tog Länsstyrelsen Skåne beslut att delfinansiera naturvårdsprojektet
”Informationsskyltar Segeå-projektet” i Svedala kommun.
LONA, Region Skåne och Vattenmyndigheten. Undervisnings och
exkursionsstöd, exkursionsmaterial
I projekten har ingått utbildning, exkursioner, och framtagande av undervisningsmaterial för
lärare. Exkursionsmaterial i form av håvar, artbestämningskartor, faktaböcker, fickmikroskåp,
vannor, luppar mm har köpts in och kompletterat.
LONA. Uteklassrum – för naturligt lärande
2017 erhölls medel för delfinansiering av anläggande av ett uteklassrum inklusive
undervisningsutrustning vid Sege å i Svedala. I detta projekt skapas en permanent plats för
lärande i form av ett uteklassrum, som kan nyttjas av skolorna eller exempelvis scouter.
Uteklassrummet kommer att bestå av en handikappvänlig plattform med bänkar, det kommer att
finnas ett brett utbud av träd och andra växter. När klassrummet är färdigställt kommer vi att
bjuda in familjer i främst Svedala kommun på en familjedag med invigning av klassrummet där
vi håller i evenemanget.
Region Skåne. Ökad biologisk mångfald och minskat behov av kemisk
bekämpning
Informationsprojekt om alternativa bekämpningsmetoder mot skadedjur i lantbruk, som inte är
kemiska eller som minskar behovet av kemikalier. Samtidigt innebärd dessa metoder att
biologiska mångfalden främjas.

Rapporter etapp 5
Ekologgruppen 2015. Avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken
Ekologgruppen 2016. Dammar och filteranläggningar
Ekologgruppen 2016. Uppföljning av filterbäddar
Ekologgruppen 2017. Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen - granulatspridning och
läckage till Sege å.
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2015. Slutrapport åtgärder för bräddavlopp.
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2015. Slutrapport utredning om
konstgräsplaner.

Examensarbeten
Douglas Hansson 2016. Masterarbete. Förslag till reducering av framtida interna
vattenflöde vid Svedala avloppsreningsverk genom ombyggnad av vassbäddar.
Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära Lunds Universitet

26
Ekologgruppen i Landskrona AB

Segeå-projektet
Etapp 5 - Slutrapport

Felicia Svantesson 2017. Examensarbete för kandidatexamen. Spridningen av
gummigranulat från konstgräsplaner. En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala
kommun. Miljövetenskap, Lunds Universitet.
Matilda Hjärtstam 2017. Examensarbete för magisterexamen. Många övergödda bäckar
små – att främja förekomsten av stormusslor i Segeå. Miljövetenskap, Lunds
Universitet.
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Uppgifter om Segeåns och Alnarpsåns
avrinningsområden
Segeåns avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne. Större sjöar är Börringesjön, Yddingesjön,
Fjällfotasjön, och Havgårdssjön. Segeåns avrinningsområde omfattar totalt 335 km², varav
Torrebergabäckens tillrinningsområde i norr utgör 73 km², Spångholmsbäckens, som avvattnar
Yddingesjön, utgör 45 km² och Risebergabäcken i väster avvattnar ca 30 km².

Orienteringskarta – Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden.
Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade marker finns
framför allt i områdena runt sjöarna i den sydöstra delen av avrinningsområdet. I de västra
delarna nära åns utlopp i Öresund passerar ån genom Malmö och Burlövs kommuner där
marken huvudsakligen är bebyggd. Intensivt odlade delar finner man längs åns huvudfåra från
nedströms Svedala till Malmö tätort, samt i de nedre delarna av Torrebergabäcken och
Spångholmsbäcken.
Segeåns huvudfåra är ca 4,6 mil från Börringesjön till Öresund och har ett relativt lugnt lopp
med få strömsträckor. Strömpartier finns i huvudfåran vid Skabersjö och Lilla Mölleberga, samt
på vissa sträckor av Torrebergabäcken, Spångholmsbäcken och Risebergabäcken. Ett annat
utmärkande drag för Sege å är att vattnet är grumligt, vilket det ibland kan vara hela sträckan till
Öresund. Särskilt sträckan från Börringesjön fram till nedströms Svedala uppvisar ofta höga
grumlighetsvärden, vilket hänger samman med tillflödande diken som avvattnar leriga områden.
Alnarpsåns avrinningsområde ligger mellan de större vattendragen Sege å och Höje å. Området
ligger i Lomma, Staffanstorps och Burlövs kommuner och avvattnar en areal av ca 21 km2. Den
öppna delen av huvudfåran är ca 7 km lång och mynnar i Öresund vid strandängarna norr om
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Spillepengen, Malmö. Området består av åkermark, bebyggelse och vägar vilket bl a medför
problem med övergödning och stora flödesvariationer.

Data om Sege å
Arealer
Segeåns avrinningsområde
Åkermark
55 %
Betesmark
7%
Skog
11 %
Tätorter
10 %
Övrig mark 12 %
Sjöyta
2%

335 km²

Befolkning
Totalt
60 000
därav i tätort 54 400

Klimat, hydrologi
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Malmö 7,8 °C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Malmö 604 mm
Årsmedelavrinning (1991-2000)
8,2 l/s km²
Medelvattenföring (1990-2005), PULS-data 2,7 m³/s

Näringsämneskoncentrationer
Huvudfåran Bulltofta, medelhalter 2004-2006
Kväve
3,9 mg/l
Fosfor
0,12 mg/l

Ämnestransporter
Huvudfåran Bulltofta, min-max, 1995-2006
Kväve
203-850 ton/år
Fosfor
4,2-15,5 ton/år

Arealförluster
Huvudfåran Bulltofta medelvärde 2004-2006
Kväve
13 kg/ha år
Fosfor
0,31 kg/ha år

Data om Alnarpsån
Arealer
Alnarpsåns avrinningsområde
21km²
(varav Staffanstorps och Burlövs kommun) 18 km²
Åkermark
47%
Betesmark
2%
Skog
0,1 %
Tätorter
40 %
Övrig mark 11 %
Vattenareal 0,3 %
2
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Befolkning
Totalt
16400
därav i tätort 15900

Klimat, hydrologi
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Malmö 7,8 °C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Malmö 604 mm
Årsmedelavrinning (1991-2000)
8,2 l/s km²
Medelvattenföring (1990-2005), PULS-data 0,21 m³/s

Näringsämneskoncentrationer
Huvudfåran Bulltofta, medelhalter 2004-2006
Kväve
3,9 mg/l
Fosfor
0,12 mg/l
Utförlig statistik över näringsämneskoncentrationer, transporter och arealförluster finns ej för
Alnarpsån. I Viss – Vatteninformationssystem Sverige anges medelkvävehalten till 5,5 mg/l och
medelfosforhalten till 0,12 mg/l.
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Segeå-projektet
Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge kommuner. Samarbetet vilar på ett samarbetsavtal mellan kommunerna.
Projektet skall främst arbeta med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i vattendrag
och sjöar och för att öka den biologiska mångfalden och den allemansrättsliga arealen inom
Sege å och Alnarpsåns avrinningsområden. Segeå-projektets första fem etapper har pågått
mellan december 2000 och december 2017. Åtgärdsarbetet har inriktats på att anlägga dammar
och våtmarker på platser där de kan göra stor miljönytta.

Målsättningar
Målsättningen för åtgärdsarbetet inom Segeå-projektet är att reducera mängden kväve och
fosfor i vattenmiljöerna samt att öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka den
biologiska mångfalden och öka den allemansrättsliga arealen. Till starten för etapp 4 har
övergripande målsättningar för det fortsatta arbetet tagits fram i Handlingsprogram för Segeåprojektet 2010 - 2021. Segeå-projektets innehåll bör anpassas till riktlinjer från vattenmyndigheten.
Segeå-projektet föreslås arbeta med:
 Åtgärder för alla tänkbara ytvattenrelaterade miljöproblem i Segeåns och Alnarpsåns
avrinningsområden.
 Åtgärder för minskande transporter av övergödande ämnen från Sege å och Alnarpsån
till Öresund
 Målet god ekologisk status i Segeåns och Alnarpsåns vattenförekomster 2015
 Ökad biologisk mångfald med anknytning till vatten i Segeåns och Alnarpsåns
avrinningsområde
 Ökad areal av vattennära rekreationsområden nära tätorterna

Åtgärder för att minska övergödning
Förslag till målsättning: 50 hektar våtmarker skall anläggas i Segeåns avrinningsområde under
etapp 4 - 6, 2010 - 2021. Segeå-projektet föreslås arbeta med andra tänkbara åtgärder för att
minska närsalttransporten och minska belastningen på Öresund samt sjöar och vattendrag i
Segeåns avrinningsområde. Exempel på åtgärder är: · restaurering av vattendragens
hydrologi/morfologi · åtgärder för att minska erosion · alternativa reningsanläggningar,
kvävemur, kalkdiken · reglerad dränering · verka för ökad andel träda/skyddszoner/fånggrödor i
åkerlandskapet

Naturvård - biologisk mångfald
Segeå-projektet föreslås arbeta med vattenrelaterade naturvårdsåtgärder i Segeåns och
Alnarpsåns avrinningsområden. Nyanläggning av dammar och våtmarker är en typ av sådan
åtgärd, liksom restaurering av sjöar, vattendrag, våtmarker, mossar, rikkärr och andra
småbiotoper. Andra åtgärder med inriktning mot vattenmiljön är meandring av vattendrag,
avfasning av branta vattendrags-slänter, höjning av vattendragens bottennivåer, restaurering av
bottnar, uppbrytning av kulvertar och plantering av träd- eller buskridåer längs vattendrag. Även
åtgärder riktade mot speciella organismgrupper är tänkbara, t ex våtmarksfåglar (stork, rödspov,
kärrsnäppa etc).
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Rekreation
Segeå-projektet föreslås arbeta med att öka och utveckla närnaturen i tätortsnära områden.
Åtgärderna kan vara att med promenadstigar knyta samman tätorter eller hållplatser för
allmänna kommunikationer med natur och på så sätt öka tillgängligheten till attraktiva områden.
Skyddszoner längs vattendrag och s k beträdor är andra åtgärder som kan ge allmänheten lättare
tillträde till vattenmiljöer i åkerlandskapet. Åtgärder kan också inriktas på att öka
naturupplevelsen i områden som redan nyttjas för rekreation, genom restaurering av
vattenbiotoper eller skapande av nya landskapselement. I arbetet med att främja rekreation och
friluftsliv föreslås även att olika åtgärder vidtas för att underlätta tillgängligheten till natur och
vattenmiljöerna för funktionshindrade.

Dagvatten
Segeå-projektet föreslås inta en aktiv roll i arbetet med att skapa en naturlig hantering av
dagvatten. Detta arbete kan innefatta åtgärder som dämpar höga vattenflöden eller som
möjliggör en rening av vattnet innan det når Sege å med tillflöden. I första hand ligger detta
ansvar på kommunens VA-avdelningar, men ökad kommunikation om vattenfrågorna i ett
framtida vattenråd bör ge förutsättningar för förbättrad samordning. Under tidigare etapper har
visst samarbete mellan Segeå-projektet och kommunernas VA-avdelningar varit fruktbar.
Många gånger leds både dagvatten och dräneringsvatten till samma våtmarksanläggning.

Flödesvariationer
Både höga och låga flöden i ett vattendrag kan innebära problem för såväl flora och fauna som
lantbrukare och tätortsinvånare. När det gäller översvämningar är ovan nämnda åtgärder för
dagvatten en del i arbetet för att minska problemen. Det finns flera anledningar till att
översvämningarna blir svårare. Till de större hör klimatförändringar och ökningen av hårdgjorda
ytor i landskapet. Möjligheterna för Segeå-projektet att arbeta med åtgärder annat än i mycket
liten skala är små. Restaurering av naturliga strandnära våtmarksområden är en möjlig åtgärd.
Bevattning är ett problem som kan bidra till mycket låga flöden i Sege å med tillflöden
sommartid. Anläggning av bevattningsdammar är en åtgärd som kan förbättra situationen.
Förslaget om reglering av Segeåns flöde för bevattning genom magasinering i Börringesjön bör
följas upp.
Åtgärdsarbetets omfattning redovisas i sin helhet i rapporten Handlingsprogram för vatten- och
landskapsvårdande åtgärder i Sege å och Handlingsprogram för Segeå-projektet 2010 - 2021.

Organisation, ekonomi och tidsplan
Ledningsgruppen för Sege å 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, VA SYD samt
konsulten. Arbetsgruppen bereder ärenden till ledningsgruppen. Administrationen sköts av
projektsekreterare, anställd vid Svedala kommun. Konsulten 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.
Segeåprojektet har under etapp 1 till 5 arbetat (se nedan) med en budget på 10 – 15 miljoner kr
per etapp. Kommunerna har stått för drygt hälften av finansieringen. Extern finansiering av
våtmarksanläggning sker via det statliga miljöstödet (tidigare projekt- stöd, numer
miljöinvestering i LBU- programmet), som söks via Länsstyrelsen, som delfinansierar
projektering och entreprenadarbeten. Medel för utredningar och åtgärder kan även sökas från
havs- och vattenmiljöanslaget - sk LOVA-projekt (Lokala Vattenvårdsprojekt).
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Flertalet dammar har också beviljats statligt s k skötselstöd, vilket är ett stöd som betalas ut en
gång per år till brukaren. Skötselstöden, 1500 – 5000 kr/ha och år, är beviljade för
femårsperioder med möjlighet till förlängning upp till totalt 20 år.
Segeå-projektet kommer enligt samarbetsavtal mellan kommunerna att fortsätta fram till år
2021. Projektet är indelat i etapper, med etappbyten år 2014 och 2018.

Arbetssätt
I nedanstående figur illustreras det arbetssätt som används vid anläggning av dammar, våtmarker. De olika faserna kommenteras i texten nedan.

1. Information till markägare
2. Mottagande av intresseanmälningar
3. Åtgärdsplanering, val av projekt
4. Fältbesök
5. Projektering, avvägning
6. Samrådsansökan
7. Förhandsförbindelse
8. Upphandling av entreprenör
9. Anläggningsarbete
10. Besiktning, uppmätning
11. Kontraktsskrivning, markersättning
12. Vegetationsetablering
13. Eventuella efterarbeten

1.

2.

Information till markägare. Information om projektet sprids till markägare (och
arrendatorer). Projektet har hittills arbetat med:
- information genom möten (via LRF, dikningsföretag och andra föreningar)
- aktivt kontakttagande genom brev eller telefonsamtal med markägare som har mark
som är intressant för damm/skyddszonsanläggning
Mottagande av intresseanmälningar. Markägare och arrendatorer, som fått information om projektet och som via telefon eller skriftligen anmäler sitt intresse för att
deltaga i projektet, registreras och ges en preliminär prioriteringsklassning. Klassningen
görs med utgångspunkt från den information som framkommer vid anmälan samt
studier av kartor och annat underlagsmaterial.
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3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

Eventuella efterarbeten. Efterarbeten kan bli nödvändigt vid vissa av projekten. Dessa
kan dels omfatta arbeten som ingått i entreprenadupphandlingen (t ex brunnar, dämmen,
mm) men som behöver justeras för att fungera tillfredsställande. Arbetet utförs och
bekostas av entreprenören, förutsatt att det sker inom garantitiden för arbetet (två år).
Det kan även innefatta arbeten som varit svåra att förutsäga när entreprenaden
handlades upp. Detta gäller t ex reparation av täckdikningssystem som varken markägaren eller beställaren känt till eller skador som uppkommit p g a svårförutsägbara
jordarts- eller grundvattenförhållanden. Dessa arbeten bekostas av projektet.
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Underhåll av anlagda dammar och våtmarker kan bli nödvändigt i ett längre tidsperspektiv.
Detta arbete kan t ex omfatta rensning av in- och utloppsrör och delar av dammarnas bottnar.
Arbetet kan även innefatta reparation av vissa konstruktioner såsom dämmen och brunnar. Det
åvilar i dag respektive kommun att ansvara för detta arbete, eftersom dessa moment kan komma
att ligga efter projekttidens slut. Enligt skrivna avtal svarar markägaren för dammarnas och
våtmarkernas skötsel i övrigt.
Normalt tecknar markägaren (eller arrendatorn) också ett avtal med staten om ett s k
Skötselstöd. Mer om skötselstödet och det ibland tillämpade projektstödet för anläggning av
småvatten och dammar finns under rubriken Finansiering. Dessa stöd är båda s k EU-miljöstöd.
Tidsmässigt hamnar ansökningarna om dessa stöd ofta vid punkt 6 ovan.

Förutsättningar för anläggning
Målsättningarna för projektet har varit att uppnå kostnadseffektiv närsaltreduktion, anpassning till landskapsbild och skapande av förutsättningar för rekreation och ökat livsutrymme för våtmarksanknutna
växter och djur i jordbrukslandskapet. I det praktiska arbetet konfronteras dessa mål med andra intressen i
landskapet och med de tekniska förutsättningar som råder.
Den effektiva dränering som skett i jordbrukslandskapet har medfört att yt- och markvattennivåer oftast
ligger betydligt lägre än de gjorde för 100-150 år sedan. De flesta öppna vattendrag har rätats eller
kulverterats och omgivande marker har avvattnats genom täckdikning.
Att anlägga dammar och våtmarker genom att enbart dämma innebär oftast att man kommer i konflikt
med markavvattningsintresset. De flesta dammar och våtmarker har därför anlagts genom utgrävning ner
till befintliga vattennivåer. Om de topografiska förhållandena varit gynnsamma har utgrävningen kunnat
kombineras med dämning och på så vis har schaktvolymerna minskats. Dessa förutsättningar påverkar
naturligtvis utseendet på dammarna och våtmarkerna och hur de smälter in i landskapet.
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Bilaga 3

Projektdatablad – presentation av dammar och våtmarker anlagda inom
Segeå-projektets etapp 5.

Bilagan innehåller 11 projektdatablad

Ekologgruppen i Landskrona AB

Staffanstorp kommun

Nr 34

Segeå-projektet

Damm vid Torrebergabäcken, Mossheddinge

Fastighet:

Mossheddinge 2:1

Kommun:

Staffanstorp

Damm/våtmarksyta (ha) 1.8
Djup (max, m):

1.5

Tillrinningsområde (ha):

44

Schaktmassor (m3):

33 500

Anläggningskostnad (kr): 1 600 000
Läge:

4 km sydväst om
Staffanstorp

Färdig:

september 2018

Tidigare markanv:

Åker/Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En våtmark med en storlek av 1.8 hektar har skapats vid Mossheddinge norr om Torrebergabäcken.
Våtmarken försörjs av vatten från två kulvertsystem vilka letts om och dragits in i dammen.
Schaktmassorna har använts till att förbättra åkermarken norr om våtmarksläget. Våtmarken har
finansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP - särskilda åtgärdsprojekt).

Svedala kommun

Nr 44

Segeå-projektet

Damm vid Hyltarp

Fastighet:

Hyltarp 6:46

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 0.9
Djup (max, m):

0.9

Tillrinningsområde (ha):

200 ha, 40 % åker

Schaktmassor (m3):

7 500

Anläggningskostnad (kr): 370 000
Läge:

2 km nordväst om Svedala

Färdig:

november 2016

Tidigare markanv:

Betesmark

Beskrivning:
En våtmark har anlagts som en sidodamm till Hyltarpsdiket. Våtmarken har anlagts i en betesmark
och har biologisk mångfald som huvudsyfte. Vattennivån varierar med nivån i diket och in- och
utloppsrör har lagts så att vattnet stannar kvar i våtmarken vid låg vattenföring i diket.

Svedala kommun

Nr 50

Segeå-projektet

Damm vid Norremark

Fastighet:

Vissmarlöv 1:6

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 0.4
Djup (max, m):

1.2

Tillrinningsområde (ha):

1200 ha

Schaktmassor (m3):

4 300

Anläggningskostnad (kr): 375 000
Läge:

2 km norr om Vismarlöv

Färdig:

januari 2016

Tidigare markanv:

Åker/Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En damm har skapats genom avledning av vatten till ett låglänt område från en av Torrebergabäckens
övre grenar. Då vatten hämtats från en högre liggande nivå har schaktinstserna blivit måttliga.
Entreprenaden var komplicerad pga högt grundvattentryck i området och kompletterande
rördragningar har gjorts för att leda in ytterligare vatten i våtmarken och hålla ett kringliggande område
dränerat. Dammens vattennivå kan regleras med en munkbrun och inloppet kan stängas för att
underlätta skötsel av området. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Svedala kommun

Nr 63

Segeå-projektet

Damm vid Hyltarp Nygård

Fastighet:

Hyltarp 6:35

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 0.34
Djup (max, m):

0.9

Tillrinningsområde (ha):

600 ha

Schaktmassor (m3):

3 300

Anläggningskostnad (kr): 290 000
Läge:

2 km väst om Svedala

Färdig:

augusti 2015

Tidigare markanv:

Åker/Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En damm har skapats genom upprensning och utvidgning av en tidigare igenvuxen våtmark. Dammen
försörjs av vatten från Hyltarpsdiket där ett delflöde hämtas på en högre vattennivå via en 90 m
rörledning. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Svedala kommun

Nr 108

Segeå-projektet

Damm vid Vinninge

Fastighet:

Vinninge12:2/7:1

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 2
Djup (max, m):

1

Tillrinningsområde (ha):

160 ha åker

Schaktmassor (m3):

28 400

Anläggningskostnad (kr): 1 510 000
Läge:

3 km nordost om Klågerup

Färdig:

september 2018

Tidigare markanv:

Energiskog

Beskrivning:
En ca 2 ha stor damm har anlagts genom schaktning söder om Torrebergabäcken. Tillrinningen till
dammen kommer från en kulvert som avvattnar ungefär 160 ha, mestadels åkermark. Vattennivån
går att reglera med hjälp av planksättar i utloppsbrunnen. Schaktmassorna har placerats på
omkringliggande åker. Området kring dammen ska stängslas in och betas av får. Våtmarken har
finansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP- särskilda åtgärdsprojekt).

Svedala kommun

Nr 188

Segeå-projektet

Damm norr om Ljunggården, Skabersjö

Fastighet:

Skabersjö 26:20

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 3
Djup (max, m):

0.8

Tillrinningsområde (ha):

100 ha

Schaktmassor (m3):

16 000

Anläggningskostnad (kr): 690 000
Läge:

2 km öster om Skabersjö
Gods

Färdig:

september 2016

Tidigare markanv:

Betesmark/Ohävdad öppen
mark

Beskrivning:
En damm har skapats genom schaktning i en fd betesmark. Schaktmassorna har använts till att
forma kringområdet så att det ansluter på ett naturligt sätt till kringliggande mark. Ett videbuskage har
behållits som skydd för vilt. Pga en el-stolpe som står mitt i dammområdet har en landtunga lämnats
vilken möjliggör underhåll av ledningen. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Svedala kommun

Nr 218

Segeå-projektet

Damm väster om Torkelstorp

Fastighet:

Torkelstorp 1:1 L Svedala 3:3

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 0.4
Djup (max, m):

1

Tillrinningsområde (ha):

190

Schaktmassor (m3):

3 600

Anläggningskostnad (kr): 328 000
Läge:

3 km sydväst om Svedala

Färdig:

december 2018

Tidigare markanv:

Åker

Beskrivning:
En damm har skapats genom urschaktning av låglänt mark längs med ett dike innan sammanflödet
med Sjuspännegropen. Schaktmassorna har använts för att höja nivån på åkermarken så att denna
blir mindre känslig för översvämning av Sjuspännegropen. Större stenar har lämnats längs dammens
strandkanter. Våtmarken har delfinansierats med sk LOVA-medel.

Svedala kommun

Nr 233

Segeå-projektet

Damm vid Vismarlöv

Fastighet:

Vismarlöv 2:33

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 0.6
Djup (max, m):

1.1

Tillrinningsområde (ha):

17

Schaktmassor (m3):

4 600

Anläggningskostnad (kr): 236 000
Läge:

1 km norr om Vismarlöv

Färdig:

september 2016

Tidigare markanv:

Ohävdad öppen mark

Beskrivning:
En cirka 0,6 ha stor damm har anlagts på tidigare fuktig ohävdad mark. Dammen förses med vatten
från ca 17 ha omkringliggande åker. Längs fastighetsgränsen sydost om dammen har en låg vall
anlagts. Vattennivån i dammen kan regleras med en munkbrunn i utloppet. Våtmarken har
finansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP- särskilda åtgärdsprojekt).

Burlöv kommun

Nr 249

Segeå-projektet

Damm vid Åkarp

Fastighet:

Åkarp 3:2

Kommun:

Burlöv

Damm/våtmarksyta (ha) 0.9
Djup (max, m):

1.5

Tillrinningsområde (ha):

360

Schaktmassor (m3):

10 000

Anläggningskostnad (kr): 600 000
Läge:

Tätortsnära norr om Åkarp

Färdig:

juni 2018

Tidigare markanv:

Åker

Beskrivning:
En våtmark för vattenrening och utjämning av vattenflöden har anlagts norr om Åkarps tätort.
Entreprenaden har genomförts i samband med anläggandet av en ny väg och en dagvattendamm.
Våtmarken har ett slingrande djupområde som alltid är vattenfyllt samt ett grundare område där vatten
kommer att stiga vid höga vattenflöden. På grund av våtmarkens tätortsnära läge finns planer för
skötsel som kan ge rekreationsvärden. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Svedala kommun

Nr 252

Segeå-projektet

Damm vid Vinninge

Fastighet:

Vinninge 9:1

Kommun:

Svedala

Damm/våtmarksyta (ha) 3.1
Djup (max, m):

1.2

Tillrinningsområde (ha):

35

Schaktmassor (m3):

13 500

Anläggningskostnad (kr): 860 000
Läge:

2.5 km nordost om Klågerup

Färdig:

december 2017

Tidigare markanv:

Betesmark

Beskrivning:
En ca 3 ha våtmark har anlagts genom schaktning i en tidigare blöt betesmark. Området har tidigare
använts för att bryta torv och det fanns några mindre vattenspeglar i området redan innan
schaktningen. Tillrinningen sker via flera mindre kulvertar från söder och väst. Våtmarken avvattnas
till Torrebergabäcken via ett öppet dike. Schakten har placerats på omkringliggande åkermark.
Kringområdet ska stängslas in och betas. Våtmarken har finansierats med medel från Havs- och
Vattenmyndigheten (SÅP - särskilda åtgärdsprojekt).

Malmö kommun

Nr 513

Segeå-projektet

Biotopåtgärder vid Björkelundadammen, Oxie

Fastighet:

Oxie 26:1

Kommun:

Malmö

Damm/våtmarksyta (ha)
Djup (max, m):
Tillrinningsområde (ha):

900

Schaktmassor (m3):

150

Anläggningskostnad (kr): 210 000
Läge:

1 km nordost om Oxie tätort

Färdig:

augusti 2018

Tidigare markanv:

Betesmark

Beskrivning:
Biotopvårds-åtgärder har genomförts upp- och nedströms Björkelundadammen öster om Malmö
tätort. Slänter längs diket uppstörms dammen har planats av och vattendraget har rensats från
vegetation och erosisosskyddats för att ge en bra biotop för öring och annan strömlevande fisk.
Åtgärderna kompletteras med skapandet av en fiskväg nedströms Björkelundadammen vilket
kommer att leda till en bättre och stabilare biotop för strömvattenlevade fisk och bottenfauna.
Arbetena har finansierats med medel från Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP- särskilda
åtgärdsprojekt), samt fiskevårdsmedel från länsstyrelsen i Skåne.

