
 

   

 

Uppdaterad redovisning av åtgärder med SÅP-
finansiering – september 2018 
Nedan följer en uppdatering av 4 delprojekt i Segeå-projektets åtgärder med SÅP-finansiering, vilka 

har slutförts under sommaren 2018. Denna sammanställning är ett komplement till det som 

rapporterats i juni 2018 

Våtmark vid Vinninge 9:1, Svedala kommun 
Storlek: 3 ha 

Tillrinning: 35 ha 

Beskrivning 
I en fuktig betesmark har tre befintliga vattenspeglar grävts samman så att en stor vattenspegel har 

bildats. Dammen tar emot dräneringsvatten från omkringliggande åkermark. I utloppsdiket har en låg 

tröskel anlagts för att ge en högre vattennivå. Dammen har sitt utlopp i Torrebergabäcken. 

Kringområdet ska stängslas in och betes med får.   

Status september 2018 
Dammen är anlagd och entreprenaden slutbesiktades i november 2017. Dammen besiktades av 

länsstyrelsen för miljöersättning i juni 2018. Under sommaren 2018, som varit mycket torr, har 

kompletterande arbeten i fyllnadsområdet genomförts. Svåråtkomliga delar i dammen har schaktats 

bort med en pontongrävare. En utloppströskel har anlagts.  

 

 
Flygbild över området innan åtgärd samt ritning över våtmark vid Vinninge 9:1 



 

   

 

 
Området innan våtmarksanläggning 

 

  
Färdiganlagd Våtmark 

 

 

  



 

   

 

Våtmark vid Vinninge 12:2, Svedala kommun 
Storlek: 2 ha 

Tillrinning: 160 ha 

Beskrivning 
En damm har anlagts vid sidan av Torrebergabäcken. Tidigare markanvändning har varit energiskog. 

Tillflödet till dammen kommer från söder och utgörs till största delen av dräneringsvatten från 

åkermark. Dräneringsröret mynnar ungefär mitt på dammen, för att utnyttja hela ytan för 

näringsretention kommer ett grundare område leda vattnet mot dammens östra del. Dammen har ett 

utlopp i Torrebergabäcken. Utloppsbrunnen är försedd med planksättar för att möjliggöra reglering av 

vattennivån i dammen.  

Status september 2018 

Projektet blev försenat pga mycket den mycket blöta hösten/vintern 2017/2018. Sommaren 2018 har å 

andra sidan varit mycket gynnsam våtmarksentreprenad. Arbetena slutfördes och slutbesiktades i 

september 2018.  

 

 
Området före våtmarksanläggning                    Ritning över våtmark vid Vinninge 12:2 

 

  
Våtmark september 2018 

 



 

   

 

Våtmark på Mossheddinge 2:1, Staffanstorps 
kommun 
Storlek: 1,8 ha  

Tillrinning: 42 ha 

Beskrivning 
Två tillflöden som huvudsakligen avvattnar åkermark har tidigare runnit direkt till Torrebergabäcken. 

En våtmark har skapats genom utgrävning och vatten från tillflöden leds via rör in till denna. I utloppet 

regleras vattennivån med en munkbrunn. 

Status september 2018 
Dammen är färdigställd. Under september 2018 har genomförts rördragningar och utloppsbrunn i form 

av en munk har monterats. Dammen har slutbesiktats. Påfyllnad av vatten går långsamt eftersom 

vattenflöden i bäckar och diken fortfarande är mycket låga. Dammen besiktades av länsstyrelsen för 

miljöersättning i juni 2018. 

 

 

    
Området innan vårmarksanläggning           Ritning över våtmark vid Mossheddinge 2:1 

 

  
Våtmark efter grävarbeten.  



 

   

 

Oxiediket - avfasning av dikeskanter och 
anläggning av fiskväg 
Oxiediket är på sträckan mellan Björkelundadammen och Skabersjövägen ett grävt lantbruksdike med 

ganska bra fall och huvudsakligen hård botten. Det finns uppgifter om att öringlek har förekommit på 

sträckan. Diket belastas bl a av dagvatten från Oxie tätort och de stora flödesamplituderna har medfört 

att dikesslänten på vissa ställen har eroderat kraftigt. Till följd har diket påbörjat ett naturligt mer 

slingrande lopp – en slags naturalisering. Erosionen har dock medfört att diket börjat äta sig in mot 

nästa skifte vilket inte är önskvärt. Eroderat material har på vissa platser deponerats i åfåran med 

påbörjade uppgrundning och igenväxning som följd. Avsikten med åtgärderna är att låta diket fortsätta 

att naturaliseras men att förhindra ytterligare erosion på icke önskvärda partier (vid gas-ledning och 

mot skiftsgräns). Detta görs genom en kombination av avfasning av dikeskanter och erosionsskydd i 

natursten. Vegetation och mjuksediment grävs bort där stora ansamlingar deponerats och vassruggar 

bildats. 

 

Åtgärderna kompletteras med skapandet av en fiskväg nedströms Björkelundadammen vilket kommer 

att leda till en bättre och stabilare biotop för strömvattenlevade fisk och bottenfauna. Förhoppningen är 

att vattendraget kommer att fortsätta att naturaliseras inom de gränser som kan tillåtas. 

Status september 2018 
Arbetet som berör diket är avslutat och tidigare rapporterat. Under sommaren 2018 har även 

fiskvägen/faunapassagen nedströms Björkelundadammen färdigställts och slutbesiktats. 

 

  
Avfasning av dikeskant med stensatt kant         Fiskväg under anläggandet 

  

  
Juli 2018 - anlagd fiskväg 

 


