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Etapp 1, 2012-2015

• Slutrapport

• Slutförda och kvarstående arbete



Slutrapport etapp 1

Åtgärder och utredningar

• Dammar och våtmarker

• Översilningsprojektet Björka

• Restaurering av vattendrag

• Övriga åtgärder: fosforfilter och trädplantering

• Dialogprojektet Torpsbäcken

• Uppföljning av miljöeffekter

• Utredningar: geografiska åtgärdsområden och 
områden med flödesrelaterade problem

• Slut- och garantibesiktningar

Spridning av information

Kostnader och finansiering

Fortsatt arbete



Dammar och våtmarker
21 objekt, 22 ha

Översilningsanläggning Björka, 
50 ha våtmark, 
20 dammar, 8 km kanaler, mm

Vattendragsrestaureringar
- Glombäcken 1 km
- Sularpsbäcken 1 km
- Klingavälsån 3 km



Våtmarker för närings-
reduktion och 
biologisk mångflad

Gäddvåtmarker

Vattendragsrestaurering
avfasning

Vattendragsrestaurering
meandring
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Bevattningsdammar

Fosfordammar

Åtgärder 
med 

olika syften



Vattendialog TorpsbäckenAndra 
uppdrags-

delar

Kalkfilter vid Vikhög

Uppföljning Hjularöd



Slutförda och kvarstående arbeten från etapp 1 
2016
Björka (nr 362) 

– skötsel och förvaltning

– kompletterande entreprenadarbeten kopplade till drift och skötsel



Översilningsanläggning vid Veberöds ljung (nr 726)
– slutförande av entreprenad
– redovisning av LOVA-projekt



Etapp 2, 2016-2017 (+2018)

• Nyligen slutfört arbete inom Torpsbäcken

• Plan för fortsatt arbete och projektlista



Utförda åtgärder i projekt Torpsbäcken i etapp 2
Tvåstegsdike, 400 m

Infiltrationsdike (ej bild)

Kalkfilterdike, 440 m

Reglerad dränering Fosfordammar, totalt 9 st, varav 4 i etapp 2

Intensivprovtagning 
2016-2017, nytt LOVA-
projekt startat



Torpsbäcken 2014-2016
Rapportering till HaV

Innehåller redovisning av:
- Vattendialog – mötesverksamhet
- Genomförda vattenundersökningar 

och resultat
- Inventering av öppna vattendrag
- Riskkartering, erosion
- Genomförda åtgärder
- Bedömning av miljöeffekter



Nytt LOVA-projekt
Vassen, Torpsbäcken
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Vombsjön

- Organisation, projektgrupp med flera intressenter
vattenrådet, Sydvatten, jordbruket, universitet/LTH, m fl

- Finansiering – ansökningar om externa stöd

Projektidé - arbetsuppgifter
- Kunskapssammanställning

uppdatering av tidigare kunskapssammanställningar

- Fortsatt utredning av orsaker till problem
övergödning, vattenreglering, internbelastning etc

- Utvärdering av åtgärder 
åtgärder vid källan: jordbruket, reningsverk, enskilda avlopp, 
åtgärder i tillflöden: våtmarker, filter etc
åtgärder i sjön: biomanipulation, syresättning 

av sjövatten, kemisk bindning av fosfor i sjösedimentet,
översyn av vattenreglering, etc

- Fortsatta åtgärder och åtgärdsförsök
åtgärder vid källan, åtgärder i tillflöden och åtgärdsförsök i sjön





Plan för fortsatt arbete och projektlista, etapp 2, 2016-2017

Projlista_arbetsplan_KVVP_Etapp2.xlsx

Mål

Uppdragsdelar ha/m/antal

Våtmarker och sedimentationsdammar 20

Reglerad dränering 1

Behovsanpassade skyddszoner 1

Reningsfilter 1

Åtgärder vid källan 1

Ekologisk förbättring av skyddszoner 1000

Restaurering av vattendrag, faunavård 800

Avfasning och tvåstegsdiken 600

Flödesreglering och översvämning, rapport 1

Flödesreglering och översvämning, förslag 1

Rekreationsåtgärder 1000

Lokal samverkan 1

Slutförande av Torpsbäcken 1

Projlista_arbetsplan_KVVP_Etapp2.xlsx


Övriga åtgärder: 
- fosforfilter vid Vikhög
- trädplantering vid Eslöv

Utredningar:
- Geografiska åtgärdsområden
- Områden med flödesrelaterade problem

Uppföljning av miljöeffekter:
- Hjularöd (näringsämnesretention i äldre våtmark)
- Torpsbäcken (uppföljning av näringsämnen och 

bekämpningsmedelsrester)
- Vikhög (fosforhalter upp- och nedströms kalkfilter, 

utfört av Nordkalk)



Exempel på genomfört arbete i etapp 1 som redovisas i slutrapport

Dammar och våtmarker
21 objekt, 22 ha

Översilningsanläggning 
Björka, 50 ha våtmark, 
20 dammar, 8 km kanaler

Vattendragsrestaureringar
- Glombäcken 1 km
- Sularpsbäcken 1 km
- Klingavälsån 3 km

Vattendialog Torpsbäcken

Från Ystads Allehanda 22 maj 2015.


