
SJÖKÖPSSJÖN
Restaurering av bygdens förlorade skatt

                   Sjököpssjön omkring år 1915                                               Sjököpssjön idag

För snart hundra år sedan sänktes Sjököpssjön söder om Önneköp, i gränstrakten mellan 
Sjöbo och Hörby. Sjön var den enda på mils avstånd och erbjöd möjligheter till såväl bad 
som fiske. Sänkningen fick till följd att ytan till stora delar torrlades och idag har den en 
gång både prakt- och betydelsefulla sjön vuxit igen. Planeringsgruppen Närboende i 
Sjököpsområdets förhoppning är att bygden genom en restaurering åter ska få spegla sig i 
Sjököpssjöns fornstora glans. Genom en kostnadeseffektiv återställning i form av 
kombinerad dämning och rensning kan uppskattningsvis åtta hektar av sjön återskapas – 
något som skulle gynna såväl människor som miljö.

BAKGRUND OCH VISION
Inbäddad i vacker bokskog högt uppe på Linderödsåsen ligger resterna av det som en gång var 
Sjököpssjön. Mänsklig inverkan har förvandlat området till en snabbt igenväxande, syrefattig mossmark 
och de små vattenspeglar man skymtar genom allt sly krymper för varje år. Det som kunde ha varit en 
plats för både mänsklig rekreation och ett myllrande rikt djurliv är på väg att tyna bort.

I skriftkällor omnämns Sjököpssjön som en viktig plats för folket i bygden i gångna tider. Alla byar 
runtomkring hade fiskerätt här, man fiskade gädda, ruda och mört. Eftersom området är ytterst fattigt 
på sjöar är det inte svårt att förstå att Sjököpssjön hade stor betydelse för människorna runtomkring. År 
1917 köptes sjön dock av staten, som tog beslutet att torrlägga den för att skapa en torvmosse. Projektet
ter sig särskilt märkligt då torvmossen därefter aldrig utnyttjades. Istället innebar torrläggningen det 
tragiska slutet för den fisk- och fågelrika sjö som en gång varit en samlingsplats för bygdens invånare. 
Ett misslyckat försök att spränga upp sjön gjordes på 1930-talet men sedan dess har den bara förfallit. 

I takt med igenväxningen minskar antalet fågelarter som söker sig hit dramatiskt och trots otaliga försök
har ingen i bygden lyckats fånga så mycket som en gädda i det lilla vatten som finns kvar. Sannolikt är 
vattnet så pass syrefattigt på grund av alla förmultnade växtdelar att fisk inte kan överleva. Sjöns roll 
som samlingspunkt för omnejdens befolkning har också förtvinat. Intill sjön finns en liten rastplats, 
men antalet som idag söker sig till Sjököpssjöområdet för rekreation är litet.



Planeringsgruppen Närboende i Sjököpsområdets vision är att restaurera det som en gång förstörts och 
skapa ett område rikt på biologisk mångfald och därtill en välbehövlig rekreations- och samlingsplats för
traktens invånare. Vid sidan om egenvärdet i sjöns överlevnad skulle en återställning vara en ekologisk 
vinst för  det omgivande områdets djur- och växtliv. Med mer än två mil till närmsta badsjö kan 
Sjököpsjön samtidigt bli en unik möjlighet för bad och friluftsliv för invånare i omliggande samhällen. 
Sportfiskare skulle dessutom få en plats att utöva sitt intresse på och återuppliva bygdens avsomnade 
fisketradition. De vackra omgivningarna med sina milslånga, slingrande skogsvägar och den i Skåne så 
ovanliga totala tystnaden gör området särskilt attraktivt.

Omgivningarna kring Sjököpssjön med sina vackra bokskogar inbjuder till rekreation

IGENVÄXNINGENS FÖRLOPP

Utfyllnadstakten av en sjö (naturlig succession - igenväxning) är låg under naturliga förhållanden, ett 
par millimeter per år. Den ökar dock väsentligen under slutskedet av sjöns ”liv”, det vill säga under den 
period då storväxter börjar breda ut sig i systemet. När storväxterna dör under vintern bryts dessa ned 
och bygger på sedimentet. De grövre, förvedade stammarna kan ta flera år att bryta ned, vilket 
ytterligare påskyndar igenväxningen genom att sedimentet byggs på i allt snabbare takt. Nedbrytningen 
i sig är en syreförbrukande process och syrebristen frigör näringsämnen som ligger lagrade i sedimenten 
så att sjön börjar göda sig själv – så kallad intern belastning. När syret försvinner tas nedbrytningen över 
av mikroorganismer som inte behöver syre. En del av dem kan utveckla svavelväte, som är starkt giftigt 
för alla högre organismer och slår ut bottenfaunan. Även växthusgasen metan kan bildas vid dessa 
anaeroba förruttnelseprocesser. De bubblor som kan ses på Sjököpssjöns yta idag är en indikation på att 
sjöns sediment varit utan syre så länge att metangas bildats. 

Sammanfattningsvis kan man säga att mängden organiskt material ökar och syrgasförrådet minskar till 
följd av sjösänkningen. Den allvarligaste konsekvensen av sänkningen är att sjön genom igenväxningen 
helt försvinner på förhållandevis kort sikt. Generellt kan man säga att sjöns livslängd minskar med ett år
för vare millimeter sjön sänks. Om sänkningen sker på så sätt att vegetationen kan bre ut sig kommer 
sjön in i ett slutstadium där utfyllnadstakten är många gånger snabbare.



RESTAURERINGENS EFFEKTER PÅ LANDSKAPET

En restaurering av Sjököpssjön skulle få många positiva miljöeffekter. Eftersom sjön ligger högt upp i 
avrinningsområdet har den potential att fungera som utjämningsmagasin med minskad risk för 
översvämningar nedströms. Sjön kommer att få en nyckelroll för biologisk mångfald genom att nya 
livsmiljöer skapas i och runt sjön. Sjön kommer även att öka spridningsmöjligheterna för 
vattenberoende organismer i landskapet. 

Avsikten är att med respekt för både djurliv och omgivningar återställa en så stor del av sjön så att den 
blir livskraftig och samtidigt bevara delar av den mossmark som bildats för att gynna de arter som trivs 
där. På det sättet främjas djur- och växtliv på bästa sätt och den största möjliga biologiska mångfalden 
skapas. På artportalen hittar man ett antal rödlistade arter i området; lövgroda och större 
vattensalamander söder om sjön och fläckig glansspinnare på Sjököps ängar. Särskilt lövgrodan har stor 
potential att kunna etablera sig i området om närmiljön kring sjön blir gynnsam.

En restaurering går i linje med flera av Sveriges miljömål, däribland ”Ingen övergödning”, ”Levande 
sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Även miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”Myllrande våtmarker” är akuella i sammanhanget eftersom den västra delen av Sjököpssjön, efter 
restaurering, kommer att vara av våtmarkskaraktär.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT MED EN RESTAURERING
Grävning eller sugmuddring av sediment som metod för att fördjupa en sjö är kostnadskrävande. Den 
minst kostsamma metoden för att bevara en sjö är att höja vattenståndet och samtidigt vidta åtgärder för
att förhindra att marker som torrlagts genom sänkningen översvämmas. I fallet med Sjököpssjön bör 
denna metod kunna fungera eftersom sjön ligger i en väl definierad svacka som relativt enkelt kan 
dämmas in vid nuvarande utlopp utan att skada omgivande marker. Åtgärden bör kombineras med 
någon form av rensning. Projektet underlättas av att området inte berörs av något dikningsföretag.
Storleken på de kvarvarande vattenytorna är idag ca 1,1 + 0,5 hektar. Genom att höja vattenytan mellan
en och två decimeter utökas sjöytan till runt 8 hektar.  Insatsen för att återskapa sjön är med andra ord 
relativt liten.

                                                           Det redan befintliga dämmet

Visionen är att restaurera Sjököpssjön till år 2017, precis hundra år efter det att vi människor en gång 
förstörde den. Efter ett sekels förfall förtjänar Sjököpssjön att återställas till sin tidigare livskraftighet och
överlämnas till kommande generationer av både djur och människor som traktens naturliga samlingsplats.



KARTOR

1. Flygbild över Sjököpsområdet idag.

2. Förslag till omfattning av framtida sjö markerat i blått. Bevarad mosse markerat i rött.
Bäst resultat för ekologisk mångfald skapas genom att man låter sjön ha olika djup och skapar flikiga 
strandkanter.



       3. Sjököpsområdets geografiska läge

                                                   4. Karta från VISS över Sjököpsområdet



Planeringsgruppen Närboende i Sjököpsområdet består av: 

Anita Ullmann, Brägnahult
Kjell Nyström, Farhult
Stig Månsson, Farhult 
Ellen Stenman, Vallarum
Manne Granqvist, Farhult 

Som sakkunnig i limnologi har gruppen haft stor hjälp av vattenvårdskonsult Kajsa Åbjörnsson. 

Kontaktuppgifter: 
Anita Ullmann
Brägnahult 8371 
242 96 Hörby 
Mob: 073 - 834 16 22
E-post: anita.ullmann@horby.com


