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Ågerup 2:82 m.fl. Sjöbo kommun 

   

Nr. 544, Navröd 

Återskapande av Våtmark för näringsreduktion, 

flödesutjämning och ökad biologisk mångfald 

 

 

Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 
Avrinningsområde:  

Tillrinningsområde cirka 1 200 ha, varav ca 20 % åkermark (260 ha) 

Tillflöden: Anslutande diken och dräneringar  

Nuvarande markanvändning: Betesmark 

Fiskeintresse: Utflödet från området mynnar i Sövdesjön. Fiske intresset skall beaktas.  

Dikningsföretag: Ågerup- Navröd, år 1944 berör hela området. Krävs omprövning i Miljödomstolen 

Kulturmiljövärden: Fornlämning, fossil åker finns i västar delen av området. 

Naturvärden: Delar av området tillhör Navröds naturreservat.  

Reservatet är avsatt som ”Odlingslandskap” med bl.a.värden för betande gäss. 

Övrigt: Markägaren och arrendatorn är försiktigt positiva.  

Möjligheten till statlig medfinansiering bedöms som god. Avvaktar kontakt med länsstyrelsen tills markägarna gett klartecken. 



Östra Strö. Eslövs kommun    

Nr. 759,  

Damm för näringsreduktion, flödesutjämning och ökad biologisk mångfald 

 
 

 
Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 

Damm: ca 0,5-0,7 ha 
Avrinningsområde:  

Tillrinningsområde cirka 1 400 ha, varav ca 80 % åkermark  

Tillflöden: Delflöde från öppen bäck 

Nuvarande markanvändning: Åkermark 

Fiskeintresse: Inloppsanordning utformas för att undvika att fisk tar sig 

in i dammen 

Dikningsföretag: Inget dikningsföretag utmed aktuell bäcksträcka 

Kulturmiljövärden: Inga kända 

Naturvärden: Inte i läget för dammanläggningen 

Övrigt: Markägare positiva. Exakt utformning och storlek diskuteras. 

Möjligheten till statlig medfinansiering bedöms som god.  

Läge för damm 



Läge för damm 

Sandby 23.9.Lunds kommun    

Nr. 762,  

Damm för näringsreduktion, flödesutjämning, ökad biologisk mångfald och bevattning 

 

Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 

Damm: ca 0,5-0,7 ha 
Avrinningsområde:  

Tillrinningsområde cirka 400 ha, varav ca 60-70 % åkermark  

Tillflöden: Delflöde från öppen bäck 

Nuvarande markanvändning: Åkermark 

Fiskeintresse: Inloppsanordning utformas för att undvika att 

fisk tar sig in i dammen 

Dikningsföretag: I Intilliggande dike finns ett äldre 

dikningsföretag; S. Sandby, Flyinge m.fl.1892/1893 

Kulturmiljövärden: Inga kända 

Naturvärden: Inte i läget för dammanläggningen 

Övrigt Endast intresseanmälan. Exakt utformning och storlek 

diskuteras. Möjligen stora schaktmängder. Fältbesök planeras 

relativt snart. 



Bäckaparken. Lunds kommun    

Nr. 764  

Damm/våtmark i utkanten av Veberöd 

 

Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 
Bäckaparken ligger i ett område som omgärdas av 
villabebyggelse och där ny bebyggelse är under uppförande. 
Området ligger vid Veberödsbäcken. 
Avrinningsområde:  
Tillrinningsområdet i Veberödsbäcken uppgår till ca 600 
hektar och utgörs både av skog och jordbruksmark.  
Nuvarande markanvändning: Före detta bäckfåra med 
ohävdad trivial högörtsvegetation. Alträd. 
Fiskeintresse: Fiskvandring i bäcken ska inte hindras 
Dikningsföretag: Veberödsbäcken 1898 
Kulturmiljövärden: Inga kända 
Naturvärden: Inga kända 
Övrigt: Markägaren Lunds kommun vill utveckla området. 
Intill finns en lekplats. Förskola och skola ligger nära. 
Områdets värde för rekreation och undervisning kan 
utvecklas om en våtmark anläggs. Vattenförsörjning kan ske 
genom att leda av vatten från Veberödsbäcken. Alternativt 
kan dagvatten tillföras från öster. 



Sjököpssjön. Hörby kommun    

Nr. 765  

Sjörestaurering för ökad biologisk mångfald och rekreation 

 
Preliminär beskrivning av åtgärdsprojektet 
Sjököpssjön är idag uppdelad i två delar, 1,1 + 0,5 hektar. 
Före sjösänkning 1917 var sjön drygt dubbelt så stor och 
sammanhängande. Sänkningen gjordes för att utvinna torv 
men någon brytning har aldrig genomförts. Genom att höja 
sjöytan något och eventuellt gräva bort delar av 
igenväxningsvegetationen kan en större sjöyta återskapas. 
Avrinningsområde:  
Tillrinningsområdet är litet och sjön ligger nära 
vattendelaren mot Verkaån.  
Nuvarande markanvändning: Igenväxt sjö med omgivande 
myrmark. 
Fiskeintresse: Inga kända 
Dikningsföretag: Inget 
Kulturmiljövärden: Inga kända 
Naturvärden: Sjön med omgivning ingår i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, klass 3. Omgivande myrmarkmark med 
mossekaraktär har stora botaniska värden. 
Övrigt: Markägaren Sveaskog är positiv till åtgärder. Lokalt 
finns ett starkt intresse från närboende och en 
samfällighetsförening som vill utveckla sjöns 
naturvårdsvärden och värden för friluftslivet. 



Vattendialog Torpsbäcken – aktuellt läge 

• 6 fosfordammar har grävts.  1 ny grävs. 1-3 nya projekteras 
• I två dammar har växter planterats för vattenfiltrering 
• Reglerad dränering och infiltrationsdike projekteras 
• Strukturkalkning har genomförts på ca 60 ha  
• Provtagning av vattenkvalité samt bekämpningsmedel pågår  
• LOVA-ansökan -Uppföljning av fosforreduktion i anlagda dammar 
• Projektmedel för 2016 beviljat.  
• kalkfilterdiken och tvåstegsdike projekteras 

30 mars 2015 

17 februari 2016 Sträcka för tvåstegsdike i Torpsbäcken 



Tvåstegsdike och dammar vid 
Brandstad – visningsområde? 



Exempel på åtgärder som projekteras 

Fördröjningsdammar 



Pågående vid Sularpsbäcken, ökad kvalitet på skyddszoner 
 
Sådd av ängsfrö – för att gynna pollinatörer, övrigt insektsliv, fåglar m fl  
 
Plantering av lövridå med brynvegetation 
 
 




