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Bakgrund
Segeå-projektet och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har av länsstyrelsen beviljats
LOVA-medel för projektet ” Filterbäddar och dammanläggningar”, dr 1355-2014 med
projektettid 2014-04-24 – 2015-11-30. I föreliggande rapport redovisas detta arbete. Målet med
arbetet har varit att hitta lägen för vattenvårdsåtgärder och intresserade markägare. Målet har
även varit att genomföra åtgärder i den mån de identifierats, markägarna varit intresserade och
budgeten tillåtit. Anläggning av filter har dock ej varit aktuellt av skäl som redovisas i
rapporten. Ursprunglig fokus att koncentrera arbetet till dräneringsmynningar i huvudfårorna
har utvidgats till att även inkludera områden längre upp i åns tillflöden. Materialet i denna
rapport får spridas fritt och kommer även att finnas tillgängligt i uppdaterad version på Segeåprojektets hemsida www.segea.se.

Arbetssätt
Uppsökande verksamhet
Vattenvårdsarbetet i Segeå-projektet bygger på att markägare upplåter mark för åtgärder.
Upplåtelsen är frivillig och ersätts för det mesta med en ersättning som står i proportion till
intrångets storlek men som inte kompenserar markens värde fullt ut. För att hitta intresserade
markägare har Segeå-projektet i olika omgångar genomfört informationskampanjer och aktivt
uppsökande av markägare till platser intressanta för åtgärdsarbete. Så har även skett i
föreliggande LOVA-projekt.

Lägen från dräneringsinventering
En ursprunglig plan i föreliggande projekt var att koncentrera arbetet till dränerings- och
dikesmynningar där dessa rinner ut i en större å-fåra, dvs arbeta vidare med lägen som
identifierades i den dräneringsinventering som genomfördes 2010/2011 (Ekologgruppen 2014).
Denna distinktion innebar dock en onödig begränsning av antalet möjliga åtgärdslägen och det
beslöts att även inkludera områden längre upp i tillflödena till ån.

Tidigare intresseanmälningar
Under de år som arbetet med Segeå-projektet pågått (2000 – 2015) har ca 250 potentiella
våtmarks/åtgärds-lägen med olika grad av angelägenhet registrerats. Ett 60-tal av dessa har
tidigare lett till genomförda anläggningar/vattenvårdsåtgärder. Inom detta projekt har ett antal
av de övriga lägena aktualiserats och utretts vidare genom kontakt med markägare och
undersökning av tekniska miljömässiga förutsättningar. Detta arbete har lett fram till 5 konkreta
åtgärdsförslag av vilka 3 genomförts under projekttiden (se nedan).

Utskick och informationsmöte
Under september 2015 gjordes ett utskick om Segeå-projektets arbete till ca 1000 markägare i
Segeåns och Alnarpsbäckens avrinningsområden. Innehållet i utskicket redovisas i bilaga 1. I
korthet innehöll detta följande:




Information om Segeå-projektet och beskrivning av genomförda åtgärder.
Ett upprop om att anmäla intresse för dammar, våtmarker, tvåstegsdiken eller andra
vattenvårdsåtgärder.
Inbjudan till ett informationsmöte om ovanstående

Syftet med utskicket och informationsmötet har varit att det i Segeå-projektets fortsatta arbete
skall finnas intresseanmälningar att jobba utifrån när landsbygdsprogrammet öppnar för
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ansökningar om miljöinvestering för dammar, våtmarker, tvåstegsdiken och andra
vattenvårdsåtgärder. Detta arbete har resulterat i ca 25 intresseanmälningar om dammar,
våtmarker, tvåstegsdiken och andra åtgärder.

Projektering av dammar/våtmarker
Tre dammar/våtmarker har projekterats och anlagts inom föreliggande projekt (se nedan).
Ytterligare en damm/våtmark har projekterats men har inte lett till någon färdig anläggning då
markägaren känt sig tveksam till villkoren i skötselåtagandet i det nya skötselstödet. Detta gäller
för ytterligare en anläggning som dock endast projekterats översiktligt. Ytterligare ett antal
intresseanmälningar om våtmarker har hanterats vilka inte bedömts ge tillräcklig miljönytta för
fortsatt projektering. I något fall har markägaren fått en översiktlig skiss som underlag för att
kunna driva en våtmarksanläggning i egen regi.

Anmälan om vattenverksamhet, upphandling och
anläggning
Anmälan om vattenverksamhet har gjorts för fyra våtmarkslägen, tre av dessa har gått vidare till
upphandling av entreprenör och genomförande av åtgärd (se nedan).

Anlagda dammar
Tre dammar har anlagts under 2015. Samtliga ligger i Svedala kommun.

Vismarlöv 1:6

Skabersjö 26:20

Hyltarp 6:37

Hyltarp 6:37
En damm på 0,34 ha har anlagts på en före detta gräsvall och i ett träd/slybevuxet kärr. Dammen
är anlagd som en sidodamm till den övre delen av Hyltarpsbäcken, vilken vid intaget till
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dammen har ett avrinningsområde på ca 600 ha till hälften beståenda av åkermark. Ett delflöde
av diket leds via ett ca 100 m långt rör till dammen och leds efter passage genom densamma ut i
diket ca 150 m nedströms intaget.

Dammläge vid Hyltarp före och under anläggning

Damm vid Hyltarp efter anläggning

Vismarlöv 1:6
En damm om 0,4 ha har anlagts som en sidodamm till en gren till Torrebergabäcken. Dammen
har anlagts i en fuktig beteshage och massorna har använts till att höja övrig mark i beteshagen
för att möjliggöra hästbete. Dammen försörjs av vatten via ett 140 m långt rör och leds efter det
passerat dammen tillbaka till Torrebergabäcken. Tillrinningsområdet vid intagspunkten är över
1000 ha och har en stor andel åkermark.

Dammläge vid Vismarlöv före och efter anläggning
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Skabersjö 26:20
En damm om 3 ha har anlagts öster om Skabersjöby i de övre delarna av Hyltarpsbäcken.
Dammen har schaktats ut i en före detta betesmark. Till dammen leds vatten från ca 75 ha
åkermark som till stor del består av intensivodlad åkermark. Det finns planer på att stängsla
området och upplåta det för fårbete.

Dammläge vid Skabersjö före och under anläggning

Dammläge vid Skabersjö efter anläggning
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Övriga utredda damm- och våtmarkslägen

Figur 1.

Lägen för utredda damm- och våtmarksprojekt.

Klågerup 1:3, Svedala kommun
Tillrinning: 100 ha åkermark
Dammareal: 0,5 ha
Ett förslag som innebär en utvidgning och upprensning av en befintlig våtmark har tagits fram.
Till dammen leds en lantbrukskulvert som avvattnar omkringliggande åkermark. Markägaren är
tveksam till att ingå i ett skötselåtagande. Åtgärden kan bli aktuellt i kommande arbete i Segeåprojektet.

Bara 2:4, Svedala kommun
Intresseanmälan från markägarens jaktarrendator
Tillrinning: 75 ha åkermark
Dammareal: Tre alternativ har presenterats för markägaren varierande mellan 0,3 och 1,2 ha
Markägaren är tveksam till anläggningen, bl a för att villkoren för skötselersättning i
landsbygdsprogrammet under huvuddelen av diskussionerna ej varit klart. Åtgärden kan bli
aktuellt i kommande arbete i Segeå-projektet.

Brännemölla 2:1, Svedala kommun
Intresseanmälan från markägare
Tillrinning: 15 ha
Dammareal: 0,25 ha
På grund av begränsad miljönytta föreslås att Segeå-projektet ger ett bidrag till markägaren som
själv driver projektet. Åtgärden kan bli aktuellt i kommande arbete i Segeå-projektet.
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Hässleberga 2:9, Lunds kommun
Intresseanmälan från markägare
Tillrinning: ca 4 ha åkermark
Dammareal: 0,25 ha
Markägaren ämnar rensa upp och utvidga en damm på tomten. Markägaren vill driva projektet i
egen regi och har erbjudits ett bidrag från Segeå-projektet. Markägaren har fått viss hjälp med
hantering av anmälan om vattenverksamhet och även viss projekteringshjälp. Projektet kommer
sannolikt att genomföras under det närmaste året.

Hässleberga 21:1, Lunds kommun
Markägaren vill se över avvattning på fastigheten och kan samtidigt tänka sig att anlägga en
damm. Utpekat område är dock redan våtmark och förutsättningarna för att öka miljönyttan i
området till rimlig kostnad är ej goda.

Yddinge 4:1 m fl, Bokskogens golfklubb, Svedala kommun
Markägare och golfklubb kan tänka sig anlägg damm eller våtmark längs Spångholmsbäcken.
Åtgärden är tveksam pga tekniska svårigheter och ger troligen ej kostnadseffektiv miljönytta.

Torup 1:1, Svedala kommun
Intresseanmälan från markägare. Dock med svåra tekniska förutsättningar i förhållande till
miljönyttan.

Käglinge 4:7 m fl, Rönnebäcks golfklubb, Malmö kommun
Ett förslag att öppna och leda om en kulvert till en damm för att skapa en näringsfälla har
diskuterats. Markägaren är ej intresserad av åtgärden.

Lilla Svedala 3:3 och Torkelstorp 1:1, Svedala kommun
Ett förslag från en av markägarna att anlägga en mindre damm i Åttebäckens
delavrinningsområde har diskuterats. Det handlar om en våtmark med begränsad areal och
mindre miljönytta. Projektet skall utredas vidare.

Lilla Svedala 3:3, Svedala kommun
Intresseanmälan från markägaren om utvidgning och fördjupning av befintlig damm. Projektet
drivs av markägaren som under projekttiden inte kunnat prioritera detta arbete. Åtgärden
kommer sannolikt att genomföras under det närmaste året.

Torkelstorp 1:1, 2:3, Svedala kommun
Tillrinning: 20 ha, 75 % åker
Dammyta: 0,5 ha
Intresseanmälan från markägare. En blöt svacka var aktuell för dammanläggning. Dränering har
dock förbättrat svackan och markägaren är ej längre intresserad.
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Intresseanmälningar efter utskick september
2015
Följande intresseanmälningar har inkommit efter utskick och informationsmöte. Dessa kommer
att arbetas vidare med i kommande arbete i Segeå-projektet.
Fastighet

Kommun

Kommentar

Lyngby 32:3

Lund

Ny anmälan

Lyngby 9:2

Lund

Ny anmälan

Bökesåkra 5:28

Lund

Ny anmälan

Käglinge 11:50

Malmö

Ny anmälan

Grevie 1:7

Staffanstorp

Ny anmälan

Särslöv 9:6

Staffanstorp

Ny anmälan

Tottarp 5:1, 4:6

Staffanstorp

Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.

Stora Mölleberga 3:7

Staffanstorp

Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.

Hyltarp 21:1

Svedala

Ny anmälan

Törringe 11:1

Svedala

Ny anmälan

Svedala 201:55

Svedala

Ny anmälan

Svedala 129:49

Svedala

Ny anmälan

Svedala 200:17

Svedala

Ny anmälan

Svedala 204:27

Svedala

Ny anmälan

Sjölunda 1:1

Svedala

Ny anmälan

Stridsmölla 1:3

Svedala

Ny anmälan

Lindholmen 1:28

Svedala

Ny anmälan. Fältbesökt.

Aggarp 9:2, 9:7 och 1:5

Svedala

Ny anmälan. Fältbesökt.

Vinninge 15:22

Svedala

Ny anmälan. Fältbesökt.

Vismarlöv 2:33

Svedala

Ny anmälan. Fältbesökt.

Stridsmölla 1:3

Svedala

Ny anmälan. Utvidgning av befintlig våtmark.

Börringekloster 1:56

Svedala

Ny anmälan – restaurering av stränder

Hyltarp 7:7

Svedala

Nygammal anmälan. Fältbesökt.

Eksholm 3:1

Svedala

Eksholmen 1:1

Svedala

Klågerup 3:7

Svedala

Svedala 205:29

Svedala

Börringe 1:56

Svedala

Hyby 3:7

Svedala

Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.
Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.
Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.
Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.
Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.
Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.

Hyltarp 6:46

Svedala

Nygammal anmälan. Fältbesökt under tidigare
etapper av Segeå-projektet.

Ömaden 1:3

Trelleborg

Ny anmälan

Diskussion
LOVA-projektet ”Filterbäddar och dammanläggningar” har gjort det möjligt för Segeå-projektet
att driva vattenvårdsarbetet vidare under den period då det varit ett uppehåll i landsbygdsprogrammet. Detta har varit mycket värdefullt eftersom arbetet bäst bedrivs med kontinuitet. En
försvårande omständighet har varit att villkoren för skötselersättning ej varit fastställda under
större delen av projekttiden. Ett antal brukare har varit tveksamma till åtgärderna då de inte
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kunnat få tydligt besked om stödens stolek, villkoren för stöd och stödperiodens längd.
Förhoppningsvis kan dessa projekt få ny aktualitet när det nya landsbygdsprogrammet 20142020 fastslagits. En god sak är att ersättningsnivån för skötsel av våtmarker har höjts.
Arbetet med Segeå-projektet har pågått sedan år 2000 och ca 80 ha dammar och våtmarker har
anlagts fördelat på ca 60 objekt. Det har blivit allt svårare att hitta lägen där tekniska förutsättningar, miljönytta och markägarintresse sammanfaller. Flera av objekten som undersökts under
föreliggande projektperiod har av olika skäl tidigare valts bort pga förhållandevis liten miljönytta. Även de flesta intresseanmälningar som inkommit har varit av sådan art att finansiering
via landsbygdsprogrammet är mindre sannolik. Detta är bekymmersamt eftersom behovet av
åtgärder är stort.
I VISS åtgärdsprogram för Segeåns avrinningsområde föreslås anläggning av 77 hektar
våtmarker för fosfor och kväverening, dvs i stort sett samma areal som har anlagts under Segeåprojektets 14 år.
Behovet av alternativa åtgärder för att komma tillrätta med läckage av näringsämnen är fortsatt
stort. Ett sådant alternativ är att anlägga filter för rening av kväve och fosfor. I Segeå-projektet
har 5 sådana anläggningar byggts och uppföljning av funktion och reningsresultat har
undersökts tidigare och i ett parallellt pågående LOVA-projekt. Vi har i föreliggande projekt
valt att inte arbeta med filteranläggningar eftersom det finns ett antal frågetecken om
effektivitet, funktion och underhåll som bör belysas innan man satsar på fler och större
anläggningar.

Källor
Ekologgruppen 2014. Inventering och åtgärder vid dräneringar inom Segeåns
avrinningsområde. På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
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Landskrona 2015-09-14

Inbjudan till informationsmöte om tvåstegsdiken och andra
vattenvårdsåtgärder i Segeåns och Alnarpsåns
avrinningsområden
Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund arbetar med vattenvårdsåtgärder i Segeåns
och Alnarpsån avrinningsområden. I samarbete med Ekologgruppen i Landskrona
bjuder Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund in till ett informationsmöte om
främst tvåstegsdike men även andra vattenvårdsåtgärder kommer diskuteras.

Plats: Naverlönnsalen, Svedala kommunhus
Tid: 20/10 kl 16.30
Anmälan till mötet sker till rebecka.nilsson@ekologgruppen.com el. 0418-767 68
senast den 13/10.

Vad är ett tvåstegsdike?
Tvåstegsdiket utformas så att det efterliknar ett naturligt vattendrag med en mittfåra och
ett sk svämplan. Anläggningen innebär att man gräver fram terrasser med en bredd som
ungefär motsvarar åfårans bredd på sidorna av den befintliga mittfåran. Terrasserna
läggs på en nivå så att de svämmas över vid höga vattenflöden. Terrasserna hjälper till
att stabilisera slänterna, men har man ofta problem med erosion är det lämpligt att även
göra slänterna flackare.

Miljöeffekterna förväntas vara:
- minskad slänterosion som då minskar underhåll i mittfåran
- minskad sedimenttransport
- minskad transport av näringsämnen
- minskad översvämningsrisk
- ökad biologisk mångfald med fler gömställen och födoplatser för djur

Ekologgruppen i Landskrona AB

ADRESS: Järnvägsgatan 19B, 261 32 Landskrona
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Sid 2 (2)

Tvåstegsdiken är inte underhållsfria men underhållet behöver troligen inte ske lika ofta
som traditionell dikesrensning. Underhållsbehovet för ett tvåstegsdike är annorlunda än
för ett vanligt dike och beroende på näringsförhållanden, jordarter, vattenförhållanden
mm och även på syftet med åtgärden.
Utformningen på tvåstegsdiket innebär att mark tas i anspråk. Bredden på terrasserna
varierar beroende på skötselform och dikets/vattendragets storlek. Den mark som tas i
anspråk kan få en markersättning från Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund. Från
2016 kan man söka stöd för anläggning av tvåstegsdiken inom landsbygdsprogrammet.
Villkor och stödnivåer är ännu ej fastslagna.

Med vänliga hälsningar
Torbjörn Davidsson, Ekologgruppen
Rebecka Nilsson, Ekologgruppen
Jenny Ahlqvist, Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund

På jordbruksverkets hemsida finns mer information om tvåstegsdike.

Segeåns Vattendragsförbund
och Vattenråd

Är DU intresserad av att få en damm, våtmark, tvåstegsdike eller någon annan
vattenvårdsåtgärd utförd på dina marker?

Vattenrådet söker dig som:

Ta då kontakt med Segeå-projektet genom:
Torbjörn Davidsson: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com
Rebecka Nilsson: rebecka.nilsson@ekologgruppen.com

- Vill anlägga en damm eller en våtmark
- Har problem med återkommande översvämningar
- Har problem med med ras och erosion i diken
- Vill bidra till en bättre vattenmiljö

EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B
261 32 Landskrona
tel: 0418 - 767 50
Vill du veta mer om Segeåns vattendragsförbunds verksamhet
kontakta förbundets sekreterare Christel Strömsholm Trulsson,
Svedala kommun, telefon 040-626 80 00 eller ordförande Göran
Jeppson, Svedala, telefon 040-626 80 00. Det går även att e-posta
till segeans.vattendragsforbund@svedala.se
Produktion 2015-09

Segeå-projektet har sedan 2000 arbetat med åtgärder för att förbättra
vattenmiljön i avrinningsområdet. Detta har gjorts i samarbete med markägare som upplåtit lämplig mark i anslutning till sjöar och vattendrag. I
bifogade broschyrer finns foton och beskrivningar av de anläggningar som
färdigställts hittills. Segeå-projektets åtgärdsarbete har fram till idag
främst berört:


Dammar och våtmarker



Fiskevård



Filteranläggningar för fosfor och kväverening



Tvåstegsdiken och/eller avfasning av dikeskanter

Under höst 2015 och 2016 kommer vi i första hand att arbeta

med tvåstegsdiken och dammar/våtmarker.

Nytt landsbygdsprogram 2014-2020

Ekonomi

Under hösten 2015 och våren 2016 öppnar det nya landsbygdsprogrammet för ansökningar rörande miljöinvesteringar och miljöersättningar.
Miljöinvesteringar har tidigare varit en viktig del i finansieringen av
Segeå-projektets åtgärdsarbete och förblir förhoppningsvis det även i
framtiden.

Grundprincipen är att Segeå-projektet står för anläggningskostnader och
betalar ut en intrångsersättning om anläggningen tar produktiv mark i
anspråk. Om markägaren själv vill driva ett vattenvårdsprojekt t ex anlägga en damm, kan denne ansöka om ett bidrag från Segeå-projektet.

För ett lyckat vattenvårdarbete behöver vi markägare/brukare som kan
tänka sig att ha en damm, en våtmark eller en annan anläggning/åtgärd
på sin fastighet.

Markägaren/brukaren kan gå in i ett skötselåtagande som ger möjlighet
till en årlig ersättning för skötsel av en damm/våtmark. För närvarande
är stödnivåerna följande:
God åkermark:

7000 kr/ha år

Magrare åkermark:

5000 kr/ha år

Övrig mark:

4000 kr/ha år

Miljoinvesteringar i landsbygdsprogrammet (urval)


Förbättrad vattenkvalitet (installation av kalkfilterbrunnar, åtgärder för att minska erosion, skapa fria vandringsvägar, skapa
nya biotoper längs med och i vattnet) (öppnar sept. 2015)



Anlägga och restaurera våtmarker och dammar (öppnar sept.
2015)



Anlägga tvåstegsdiken (öppnar 2016)



Reglerbar dränering (öppnar 2016)

Mer information

Miljoersattningar i landsbygdsprogrammet (urval)

Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se



Skötsel av våtmarker och dammar

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds hemsida www.segea.se



Minskat kväveläckage (2016)



Skyddszoner (2016)

Kontakt

Våtmarksanläggning

Är DU intresserad av att få en damm eller våtmark anlagd på
dina marker, helt utan kostnad eller i vissa fall till reducerad
kostnad?

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

Ta då kontakt med Segeå-projektet genom:
Torbjörn Davidsson: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com
Annika Ekström: annika.ekstrom@ekologgruppen.com

•
•
•
•

EKOLOGGRUPPEN
Järnvägsgatan 19 B
261 32 Landskrona

tel: 0418 - 767 50
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, telefon 040-40 80 00. Det går
även att e-posta till: segeans.vattendragsforbund@svedala.se

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 jordbruksmark. 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 placering och utformning som väljs beror på bl a höjdförhållanden, dräneringssystem, tillrinningsområdets storlek, jordartsförhållanden, arrondering och naturligtvis markägarens egna
önskemål.

Finansiering av
våtmarksanläggning
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 Länsstyrelsen. 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 Segeåprojektet 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. Gräsfrön
och plantor för vegetationsetablering och stängsling för bete
runt dammar bekostas också av projektet.
Bidragsdammar och bevattningsdammar kan också finansieras med hjälp av miljöersättning, 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 Segeåprojektet ställer. Orsaken
kan vara för liten upplåten areal eller ett för litet
tillrinningsområde. Dammen kan då anläggas
som en ”bidragsdamm”
med ett visst ekonomisk
ersättning från Segeåprojektet.

Damm vid Arlövsgården

Damm vid Sege å, Burlövs kommun

Damm vid Sege å, Kölnans fritidsby

Damm vid Kolböra mosse, Djurslöv

Damm vid Klågerups slott

Damm vid Mossheddinge

Damm vid Lyngby

Dammar vid Sege å, Kvissle

Damm vid Sege å, Bjärshög

Rensad damm - Musiken” vid Särslöv

Dammar vid Bjärshög/Lilla Mölleberga

Dammar vid Torreberga

Kvarndamm vid Stridsmölla

Damm vid Hässleberga

Alnarpsån

Damm vid Fridentorps ridhus, Malmö kommun

Damm vid Sege å, Lönnslätt

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

Sege å

Damm vid Vissmarlöv

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.
Damm nära Sege å, Ebbarp

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 vattennivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas billigare
med en mindre schaktinsats.

Damm vid Robotskjutfältet, Malmö kommun

Kvarndamm vid Risemölla, Torup

Sedan 2010 ingår även delar av Alnarpsån i Segeåprojektet.
Damm vid Sege å, N Oxiedammen

Damm vid Virängarna, nära Lönnslätt

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

Läs mer: www.segea.se

4

km
Damm vid Börringe

Damm vid Roslätt

Dammar vid Sege å, Törringe

Dammar nära Sege å, Svenstorp

Småvatten vid V Kärrstorp

Damm vid Månstorp

Dagvattendamm vid Harakärr, Svedala

Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp

Damm vid Lindholmen

Våtmarksområde vid Börringe

Damm vid Sege å, Bosarp

Damm vid Sege å, V Kärrstorp

Damm vid Åttebäcken, Lilla Svedala

Dammar vid Sjuspännegropen, Aggarp

Damm vid Fru Alstad, Trelleborgs kommun

Damm vid Sege å, Nygård

Damm vid Tittente

