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Aktuella projekt/intresseanmälningar inom Etapp 2 

• Ca 15 ha dammar våtmarker på gång 
• Varav ca 0,5 ha (4 fosfordammar) grävda  
• Ett tvåstegsdike klart 
• Ett kalkfilterdike klart 
• Reglerad dränering upphandlad 
• Förbättring av skyddszon pågår 

Projekt som redovisas i detalj 



Konkreta mål 
1. Erhålla praktiska erfarenheter av att anlägga och underhålla bizoner 

(pollinatörsanpassade skyddszoner) 
2. Ta fram ett underlag till Jordbruksverket för införande av utökat stöd till 

markägare som anlägger bizoner 
3. Värdera ekosystemtjänsterna som bizoner i jordbrukslandskapet skulle bidra med 
4. Sprida kunskapen till intressenter 

Underliggande mål/syften 
1. Gynna pollinerande insekter genom att erbjuda ytor med födotillgång under så 

stor del av växtsäsongen som möjligt. 
2. Utöka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapen och återskapa miljöer 

med ett växtsamhälle som representerar slåtterängsmarker. Enbart naturligt 

förekommande svenska arter bör användas. 

Skyddszoner som gynnar pollinatörer 



Större Våtmark (ca 7 ha) norr om Bjärred,  nr 767 Löddesnäs 1:1, Lomma kommun 
Bidrag till förundersökning från Miljöstödet 



Getinge 4:1, Eslövs kommun    

Nr. 772,  
Damm för näringsreduktion, flödesutjämning, ökad biologisk mångfald, mindre del gäddvåtmark 

Läge för damm 

Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 

Damm: ca1 ha 
Avrinningsområde:  

Tillrinningsområde cirka 50 ha, varav ca 95 % åkermark  

Tillflöden: Från befintlig dränering samt kulvert 

Nuvarande markanvändning: ohävdad öppen mark 

Fiskeintresse: Inloppsanordning utformas för att undvika att fisk 

tar sig in i dammen 

Dikningsföretag: Ligger inom båtnadsområde för Kävlingeåns 

dikningsföretag. I tillrinningsomrdet finns ett dikningsföretag 

Kulturmiljövärden: Getinge by´s bytomt finns som kulturlämning 

i nära anslutning till våtmarken 

Naturvärden: Inventerat i ”TUVA” 2007, Floran bedöd som trivial 

Övrigt: Intresseanmälan inskickad till länsstyrelsen 2016-08-16. 

Länsstyrelsen positiv. Provtagning av markföroreningar 

genomförs. Markägaren positiv. 



Förslag: 
• Gå vidare med förprojektering för höjning av 

vattenståndsytan samt möjligheten att anlägga ett 
rekreationsstråk runt sjön. 

• Vattenrådet står för kostnader 

Sjököpssjön. Hörby kommun, Nr. 765  

Tänkbara åtgärder: 
• Justering av vattenytan (reglering) 
• Rekreationsåtgärder.  
(Länsstyrelsen tittat på detta tidigare. Finns troligen inget bidrag att söka 
till detta) 

Analys: 
• Tveksamt med rensning (svårt o dyrt) 
• Vattenståndshöjning i steg (koll på myrvegetation) 



Reglerad dränering 

Nytta: 
• Denitrifikation av nitratkväve ökar 
• Mindre avrinning minskar 

fosforförlusterna 
• Viss flödesdämpning  

Kalkfilterdike 

Nytta: 
• Förbättrar infiltrationen minskar stående 

vatten och risk för fosfor utlakning till dränering 
minskar 

• Förbättrar aggregatstrukturen i leran minskad 
risk för utlakning av fosfor bundet till 
jordpartiklar 



400 m Tvåstegsdike klart 

Före Efter 



Araskoga 5:11 (769B), 
anläggning,  av svämplan 

Brandstadholm 1:14 (769C), rensning 
av befintlig damm  

Upphandlade 
projekt i 
Torpsbäcken. 
Genomförs i 
september 
 

Före 

Efter 



Vattendialog Torpsbäcken – 
Genomförande av åtgärder 

• Anläggning av Reglerad dränering, 
infiltrationsdike, kalkfilterdike, 
tvåstegsdike samt rensning av 
befintlig damm och anläggande av 
svämplan genomförs 

• Provtagning av vattenkvalité avslutad. 
Sista provtagningen av 
bekämpningsmedel i augusti  

• LOVA-ansökan -Uppföljning av 
fosforreduktion i anlagda dammar 
påbörjas i slutet av september 

Läge för uppföljningsdamm 

Omfattning av åtgärder 
• 9 ”dammar” för fosforreduktion, totalt ca 1 ha 
• Strukturkalkning av drygt 60 ha åkermark 
• Reglerad dränering av ca 4 ha åkermark 
• Tvåstegsdike utmed drygt 400 m vattendrag 
• Infiltrationsdike med översvämningszon, 

knappt 1 ha 



Fosfordammar anlagda under våren 

Brandstad 30:1 (D8) 

Elestorp 7:1 (D6) 

Före Efter 



751 Åsum 37:9 

768 Krutmöllan 

763 Tolånga 14:20 

Ex. rensning/restaurering i vattendrag 
-Ingen finansiering 
-Nytta? 


