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Region Skånes 

Miljöfond har 

delfinansierat 

denna broschyr 

Segeåns vattenråd och vattendragsförbund 

Segeån rinner genom sju skånska kommuner: Burlöv, Lund, 

Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  Den 

rinner slutligen ut i Öresund. Liksom Öresund lider Segeån 

av övergödning varför det är viktigt att åtgärda Segeån för 

att dess negativa påverkan på Öresund ska upphöra. Segeåns 

vattenråd och vattendragsförbund arbetar med att minska 

övergödningen och förbättra den ekologiska statusen i Sege-

ån eftersom Segeån idag har otillfredställande till dålig ekolo-

gisk status.  

 

Segeå-projektet 

Segeå-projektet har tillkommit för att minska transporten av 

näringsämnen till havet och gynna växt- och djurlivet i 

Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden. Kommunerna 

(Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vel-

linge) har tagit initiativet till samarbetsprojektet, vilket pågått 

sedan 2000 och är planerat att pågå till 2021. Under 2016 

pågår etapp 5 som avslutas 2017.  

 

En av de viktigaste åtgärderna i Segeå-projektet har under 

tidigare etapper varit anläggning av dammar och våtmarker 

på strategiska platser. Projektet har parallellt med detta 

också jobbat med vattendragsrestaurering, borttagning av 

vandringshinder för fisk och utredningar för förbättrad vat-

tenmiljö, För ett bra vattenvårdsarbete behövs många mar-

kägare och arrendatorer som är villiga att delta i projektet.  

 

Genomförda  

åtgärder uppströms i  

Segeån för att  

förbättra ekologisk  

status i kustvatten Våtmarker 

 

Våtmarker som är placerade låglänt och med tillrinningsom-

råde som innehåller mycket åkermark är ett effektivt sätt att 

fånga kväve och fosfor.  

Anläggning av våtmarker är ett viktigt arbete, men eftersom 

flertalet våtmarker ligger på privat mark är det bara möjligt 

om det finns markägare som är villiga att ha en eller flera våt-

marker samt sköta dem. Finansiering av våtmarkerna står 

Segeåns vattenråd och vattendragsförbund för.  

 

I dagläget finns det över 60 våtmarker på totalt över 81ha 

som Segeåns vattenråd och vattendragsförbund anlagt inom 

Segeåprojektet. Dessa är markerade med röda och blå prick-

ar på kartan.  De äldsta dammarna anlades år 2002 och den 

yngsta dammen i dagsläget blir färdig under 2016.  Våtmarker-

na bidrar även med många andra ekosystemtjänster som be-

varande av biologisk mångfald.  
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Övriga åtgärder 

Konstgräsplaner                                                          

Ett projekt ska startas med utredning om hur konstgräspla-

ner ser ut och hur de ligger i förhållande till dagvattenbrun-

nar, vattendrag etc. Detta för att göra en uppskattning om 

hur mycket föroreningar som sprids per plan. Informations-

material och åtgärdsförslag kommer att skapas.  

Informationsprojekt                                                 

Genom olika projekt som exkursioner med skolor och bro-

schyrer om miljögifter, information till ägare av enskilt av-

lopp etc. arbetar Segeågruppen med att utbilda och infor-

mera allmänheten för att skapa större medvetenhet och på-

verka människors val av exampelvis produkter vid ogräsbe-

kämpning.  

Strukturkalkning                                                       

Genom att arbeta med strukturkalkning minskar fos-

forförlusterna med 36-66% från jordbruksmark. Den kan 

också leda till en minskning av sedimenttransporten, minska 

läckaget av partikulärt bundna bekämpningsmedelsrester och 

en skördeökning.  

Avfasning och meandring                                       

Lämpliga sträckor för meandring, avfasning och tvåstegsdiken 

är utrett. Möjliga platser är godkända av markägare. Åtgär-

derna leder till ökad sedimentering av näringsämne.  

Ekosystemtjänster                                                    

Projekt har genomförts för att utreda ekosystemtjänster vid 

anlagda våtmarker. Detta för att öka kunskapen om eko-

systemtjänster och biologiskt mångfald vilket är till nytta vid 

yttrande om vattenvård.  

 

 

Filter för fosfor- och kväverening  

Segeå-projektet har de senaste åren satsar på att utveckla 

nya tekniker för att minska mängden näringsämnen i sjöar 

och vattendrag. Under 2012/13 anlades fyra sk filterbäddar 

där dräneringsvatten får passera genom ett filter bestående 

av träflis. Då vatten rinner genom flisen sker denitrifikation 

varvid nitrat omvandlas till kvävgas. Kalkfilter för rening av 

fosfor har anlagts vid Havgårdssjön. Fosfat binds hårt till 

kalken då pH höjs. Vid Börringesjön har en kombinations-

anläggning med både kalkfilter och flisfilter anlagts. Vid 

några av dessa anläggningar sker provtagningar på vatten 

före och efter vattnet runnit genom filtret.  

 

 

  

 

 

 

Filterbädd vid Börringe. Dräneringsrör, makadam, flis, 

spridarrör och fördelningsbrunn syns på bilden.            
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Bräddningsåtgärder 

 

Segeågruppen har genomfört utredningar och påbörjat 

åtgärder för att minska problemen med bräddningar och 

nödavlopp från pumpstationer. Fokus ligger på att fånga 

upp bräddningen innan den når recipienten och sen går 

ut i havet.  

Utredningarna visade att det största problemet fanns vid 

bräddningspunkten Klågerup k01. Där har under 2016 

anlagts ett bräddningsmagasin som kan hålla 250 kubik 

bräddvatten.  

 

Bräddningsmagasinet vid K01 under anläggning.        
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