
Anlagda dammar i Segeå-projektet etapp 1 och 2

Segeå-projektet
Under etapp 1 och 2 av Segeå-projektet har sammanlagt 44 ha våtmarksyta anlagts
fördelat på 27 objekt. Dessa ligger utspridda i avrinningsområdet i sex av de sju
deltagande kommunerna.

Var och hur?
Storleken på de 27 anlagda dammarna/våtmarkerna som anlagts under etapp 1 och
2 varierar mellan 0,2 och 11,5 ha, med en medelareal på 1,6 ha. I några fall ingår
flera mindre dammar i ett projekt.

De lägen som har valts ut för våtmarksanläggning ligger för det mesta i anslutning
till större och mindre tillflöden till Sege å samt större kulvertsystem. I samtliga
fall har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har man kompletterat
med en viss uppdämning av vattennivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas
billigare med en mindre schaktinsats.

Våtmarker har anlagts på åkermark, betesmark, energiskog, slåttervall och ohäv-
dad mark.

Segeåns Vattendragsförbund har under 1990-talet, innan Segeå-projektet startade,
medverkat till anläggandet av Skabersjödammen i Segeå (ca 1 km VNV Skabersjö
slott) och Torupsvåtmarken vid Spångholmsbäcken (knappt 1 km N Torups slott).

Damm vid Arlövsgården i Burlövs kommun

Dammar vid Sege å vid Kvissle, Malmö kommun

Damm vid Sege å vid Lönnslätt

Damm vid Virängarna, Lönnslätt

Damm vid Sege å vid Törringe

Dammar när Sege å vid Svenstorp

Småvatten vid Västra Kärrstorp

Damm vid Lyngby, Lunds Kommun

Damm vid Hässleberga, Lunds kommun

Kvarndamm vid Stridsmölla

Kvarndamm vid Risemölla, Torup

Damm vid Börringe

Våtmarksområde vid Börringe

Damm vid Sege å vid Hyltarp

Damm vid Sege å vid Kölnans fritidsby, Malmö kommun Dammar vid Sege å vid Bjärshög Damm vid Kolböra mosse, Djurslöv Damm vid Bjärshög Dammar vid Torreberga, Staffanstorp Damm vid Klågerups Slott

Damm vid Sege å vid Bosarp Damm vid Sege å vid Västra Kärrstorp Damm vid Månstorp, Vellinge kommun Damm vid Åttebäcken, Lilla Svedala Damm vid Sjuspännegropen vid Aggarp, Svedala Damm vid Sege å vid Nygård, Svedala

Utförligare beskrivningar av Segeå-projektets anlagda
dammar och våtmarker finns på www.segea.se



Finansiering av 
våtmarksanläggning
Anläggning – Projektering, entreprenad och annat som har
med anläggningen att göra finansieras av Segeå-projektet till-
sammans med annan finansieringskälla, vilket i de flesta fall är
sk miljöersättning som projektet söker från Länsstyrelsen.
Markägare bekostar normalt ingen del av anläggningen.

Ekonomisk ersättning och avtal – Markägaren har i de flesta
fall rätt att få en statlig miljöersättning - skötselstöd - för
anläggningen. Utöver detta skötselstöd betalar Segeå-projektet
ut en markersättning. Mellan markägare och berörd kommun
upprättas ett markupplåtelseavtal som gäller i 30 år. I denna typ
av avtal ändras inte ägandeförhållandena och markägaren har t
ex kvar sin jakt och fiskerätt.

Markersättningen varierar och bestäms utifrån markens
användning och bördighet. För den bästa åkermarken utgår för
närvarande en ersättning på ca 70 000 kr/ha för hela avtalsperi-
oden. Hela beloppet utbetalas när åtgärden är genomförd.
Gräsfrön och plantor för vegetationsetablering och stängsling
för bete runt dammar bekostas också av projektet.

Bevattningsdammar kan också finansieras med hjälp av miljö-
ersättning, men endast för den del av anläggningskostnaderna
som är miljömässigt motiverade.
Ingen markersättning utgår vid
anläggning av bevattningsdammar.
Ibland uppfyller inte platsen där en
markägare vill anlägga en damm de
villkor som Segeå-projektet ställer.
Orsaken kan vara för liten upplåten
areal eller ett för litet tillrinningsom-
råde. Dammen kan då anläggas som
en ”stöddamm” med ett visst ekono-
miskt anläggningsbidrag från Segeå-
projektet.

Segeåns
Vattendragsförbund

och 
Segeå-projektet

Segeåns Vattendragsförbund 1988–2008 

Segeåns Vattendragsförbund 
1988 – 2008
Segeåns Vattendragsförbund bildades den 22 januari 1988
med de primära ändamålen att övervaka vården och utnyttjan-
det av vattensystemet, att vara kontakt- och rådgivande organ
samt att ta initiativ till planering och åtgärder och vid behov
administrera sådan verksamhet. I vattendragsförbundet sitter
representanter för kommuner, industrier och dikningsföretag.

Vattendragsförbundet har idag två huvudverksamheter
• Recipientkontroll – kontrollprogram för vattenkvalitet -

kemi, bottenfauna och fisk i Sege å och sjöarna
• Segeå-projektet

Medlemmar 2007
Burlövs kommun, Lunds kommun, Malmö Stad,
Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Vellinge kommun,
Trelleborgs kommun, Luftfartsverket, Akzo Nobel Decorative
Coating AB, Kronoslätts Företagspark AB, Danisco Sugar
AB, Sandviken AB, EON Värme Sverige AB, SYSAV, samt
följande dikningsföretag; Segeå-Torrebergabäcken 1889-91,
Segeå 1895, Segeå 1929, Segeå 1951 och Nedre Segeån
1977.

Segeåns Vattenråd
I samband med införandet av ramdirektivet för vatten har alla
EU-länder som mål att nå ”god vattenstatus” till 2015.
Sverige har delats in i fem vattendistrikt där Skåne och
Segeåns avrinningsområde ingår i Södra Östersjöns vattendis-
trikt. Inom vattendistriktet uppmanas bildandet av lokala
vattenorganisationer (vattenråd) där alla intressenter i vatten-
frågor ges möjlighet att komma till tals. Segeåns vattendrags-
förbund diskuterar för närvarande (mars 2008) hur ett vatten-
råd för Sege å kan organiseras.

Segeå-projektet
SEGEÅ-PROJEKTET har kommit till för att minska för att
minska transporten av näringsämnen till havet och gynna
växt- och djurlivet i Segeåns avrinningsområde.
Kommunerna (Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg, Vellinge) har tagit initiativet till samarbetsprojek-
tet vilket pågått sedan 2000 och håller på till 2009. En för-
längning av projektet med ytterligare tre etapper planeras.

En av de viktigaste åtgärderna i Segeå-projektet är anlägg-
ning av dammar och våtmarker på strategiska platser. För att
kunna nå målet behövs många markägare och arrendatorer
som är villiga att delta i projektet.

Nyttan med dammar och våtmarker
• I dammar och våtmarker sker en naturlig rening av vattnets

innehåll av kväve och fosfor.

• Dammar och våtmarker är värdefulla miljöer för djur, fåglar
och växter som är beroende av vattenmiljöer.

• Dammen/våtmarken fungerar som sedimentfälla.

• I vissa fall kan en damm utnyttjas till bevattning vilket inne-
bär mindre vattenuttag från vattendragen.

Våtmarksanläggning
Lämpliga lägen – För att Segeå-projektet skall engagera sig i
ett damm/våtmarksprojekt bör ytan vara stor - helst 1 hektar
eller större. Viktigt är också att man kan tillföra anläggningen
vatten som avvattnar minst ca 100 ha mark, som domineras
av jordbruksmark. Kan dammen anläggas på ett billigt och
enkelt sätt kan även andra lägen komma i fråga.

Dammar och våtmarker kan anläggas:
• i anslutning till större kulvertar/stamledningar.
• intill större diken eller vattendrag där en del av vattnet leds in

till dammen genom grävda kanaler eller rör – sk sidodamm.
• genom att utvidga ett dike till en damm.

Du behöver alltså inte ha mark i anslutning till ett dike eller
en bäck. Avgörande för vilken placering och utformning som
väljs beror på bl a höjdförhållanden, dräneringssystem, tillrin-
ningsområdets storlek, jordartsförhållanden, arrondering och
dina egna önskemål som markägare.

Kontakt
Är DU intresserad av att få en damm eller våtmark anlagd på
dina marker, helt utan kostnad eller i vissa fall till reducerad
kostnad? 
Ta då kontakt med Segeå-projektet genom: Torbjörn Davidsson
eller Karl Holmström

EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B tel: 0418 -  767 50 
261 32 Landskrona fax: 0418 - 103 10 

Du kan också gå in på Segeåns vattendragsförbund och Segeå-
projektets hemsida och titta: www.segea.se

Kontakta Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
Vill du veta mer om Segeåns vattendragsförbunds verksamhet
kontakta förbundets sekreterare Christel Strömsholm Trulsson,
Svedala kommun, e-post, telefon 040-40 80 00 eller ordföran-
de Jan-Göran Petersson, Svedala, telefon 040-40 80 00. Det
går även att e-posta till segeans.vattendragsforbund@svedala.se


