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Restaurering av översilningsområdet vid Björka, Sjöbo kommun 
 
Inom Kävlingeåprojektet har bl a kommuner, markägare och Länsstyrelsen arbetat aktivt 
med vattenvårdsåtgärder i form av anläggning av dammar och våtmarker samt restaurering 
av vattendrag sedan mitten av 1990-talet. Kävlingeåprojektet betraktas allmänt som ett av 
de största, mest lyckade och långsiktiga vattenvårdsprojekten i Sverige. I slutet av 
Kävlingeåprojektet började man planera att restaurera det gamla översilningsområdet vid 
Björka precis norr om Björkaåns utlopp i Vombsjön. Översilningsområdet var ett av de 
största i Sverige som var i bruk mellan slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En 
heltidsanställd s k ängavattnare skötte systemet som f f a syftade till att förbättra 
höskörden. 
 
Syftet med Björkaprojektet, som idag drivs vidare av Kävlingeåns vattenråd, är att restaurera 
delar av det gamla översilningsområdet, anlägga drygt 15 mindre dammar och våtmarker i 
området genom att åter leda ut vatten från Björkaån över det gamla översilningsområdet på 
en yta av totalt ca 60 ha. 
 
Projektet är ett samarbete mellan berörda markägare, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo 
kommun och Länsstyrelsen. Ekologgruppen i Landskrona AB har projekterat restaureringen 
som är ett av de till ytan största enskilda vattenvårdsprojekten i Skåne för tillfället. 
Målsättningen med projektet är f f a minska övergödningen av Vombsjön och stärka den 
biologiska mångfalden i området, bl a att gynna den hotade strandpaddan. En bonus är att 
projektet även bidrar till att uppnå miljömålen om levande sjöar och vattendrag, myllrande 
våtmarker och ingen övergödning. Även delar av ett stycke unik kulturhistoria återskapas 
och området görs något mer tillgängligt. 
 
Efter flera år av förberedelser, förankring, förhandlande, framtagande av 
projekteringsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning skickade berörda markägare 2013 in 
ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för att genomföra restaureringen. 
Domstolen kommer nu att hålla huvudförhandling i målet i Sjöbo kommunhus på 
förmiddagen och ha s k syn (besök) på platsen för de planerade åtgärderna vid Björka efter 
lunch 2014-04-09. 
 
 
 
Tid och plats 
Onsdag 2014-04-09, kl 09:00, Sjöbo kommunhus 
 
 



 

 
Kontakt 
Eva Nielsen-Osterman, Hållbarhetsstrateg, Sjöbo kommun 
Eva.Nielsen-Osterman@sjobo.se 
 
 
Anna Olsson, Kävlingeåns vattenråd 
Anna.Olsson2@lund.se 
 
Karl Holmström, konsult Ekologgruppen 
Karl.holmstrom@ekologgruppen.com 
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