


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: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com   
Annika Ekström: annika.ekstrom@ekologgruppen.com 

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 verksam-
het kontakta förbundets sekreterare Christel Strömsholm 
Trulsson, Svedala kommun, telefon 040-40 80 00. Det går 
även att e-posta till: segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Kontakt

Anläggning – Projektering, entreprenad och annat som har 
med anläggningen att göra finansieras av Segeå-projektet 
tillsammans med annan finansieringskälla, vilket i de flesta 
fall är s k miljöersättning som projektet söker från Länssty-
relsen. Markägare bekostar normalt inget 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 be-
rörd 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. Gräsfrön 
och plantor för vegetationsetablering och stängsling för bete 
runt dammar bekostas också av projektet.

Bidragsdammar och bevattningsdammar kan också fi-
nansieras med hjälp av miljöersättning, men endast för den 
del av anläggningskostnaderna som är miljömässigt moti-

Finansiering av
våtmarksanläggning

verade. Ingen marker-
sättning utgår vid anlägg-
ning av bevattningsdam-
mar. Ibland uppfyller inte 
platsen där en markäga-
re vill anlägga en damm 
de villkor som Segeå-
projektet ställer. Orsaken 
kan vara för liten upplå-
ten areal eller ett för litet 
tillrinningsområde. Dam-
men kan då anläggas 
som en ”bidragsdamm” 
med ett visst ekonomisk 
ersättning från Segeå-
projektet.

Lämpliga lägen – Segeå-projektet anlägger dammar och våt-
marker i Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområde. I ideala 
fall finns ett markområde som lämpar sig för våtmark där:

• markägaren vill ha en damm eller våtmark
• miljönyttan är stor
• tekniska förutsättningar är goda
• inga andra konflikter finns

Helst skall ytan vara 1 hektar eller större och anläggningen 
kan tillföras vatten som avvattnar minst ca 100 ha jordbruks-
mark. Kan dammen anläggas på ett billigt och enkelt sätt kan 
även andra lägen komma i fråga. Så har skett i flera fall under 
senare etapper av projektet.

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 – 
sidodamm.

• genom att utvidga ett dike till en damm.

En damm eller våtmark behöver alltså inte ligga direkt i 
anslutning till ett dike eller en bäck. Avgörande för vilken pla-
cering och utformning som väljs beror på bl a höjdförhållan-
den, dräneringssystem, tillrinningsområdets storlek, jordarts-
förhållanden, arrondering och naturligtvis markägarens egna 
önskemål.

Våtmarksanläggning



I Segeå-projektet har sammanlagt 65 ha våtmarksyta,  
fördelat på 45 objekt, utspridda i avrinningsområdet 
anlagts under perioden 2000-2011.

Storleken på de 45 anlagda dammarna/våtmarkerna  
varierar mellan 0,2 och 11,5 ha, med en medelareal 
på 1,4 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 i större kulvertsystem. I samtliga fall 
har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har 
man kompletterat med en viss uppdämning av vatten-
nivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas billigare 
med en mindre schaktinsats.

Sedan 2010 ingår även delar av Alnarpsån i Segeå-
projektet.

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

Läs mer: www.segea.se

Anlagda dammar i Segeå-projektet 2000-2011Alnarpsån

Damm vid Sege å, Burlövs kommun

Dammar vid Sege å, Kvissle

Damm vid Fridentorps ridhus, Malmö kommun

Damm nära Sege å, Ebbarp

Damm vid Sege å, N Oxiedammen

Damm vid Roslätt

Dammar nära Sege å, Svenstorp

Damm vid Sege å, Bosarp

Damm vid Robotskjutfältet, Malmö kommun

Damm vid Virängarna, nära Lönnslätt

Damm vid Sege å, V Kärrstorp

Damm vid Lyngby

Damm vid Hässleberga

Damm vid Vissmarlöv

Kvarndamm vid Risemölla, Torup

Damm mellan Hyby och Holmeja

Damm vid Börringe

Damm vid Tittente

Damm vid Månstorp Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp Damm vid Lindholmen

Damm vid Åttebäcken, Lilla Svedala Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp Damm vid Fru Alstad, Trelleborgs kommun Damm vid Sege å, Nygård

Damm vid Sege å, Kölnans fritidsby Damm vid Klågerups slott Damm vid Mossheddinge

Rensad damm - Musiken” vid Särslöv Dammar vid Bjärshög/Lilla Mölleberga Dammar vid Torreberga Kvarndamm vid Stridsmölla

Sege å
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Våtmarksområde vid BörringeDagvattendamm vid Harakärr, SvedalaSmåvatten vid V Kärrstorp

Dammar vid Sege å, Törringe

Damm vid Sege å, Lönnslätt

Damm vid Sege å, Bjärshög

Damm vid Arlövsgården Damm vid Kolböra mosse, Djurslöv




