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Sammanfattning
Väder och vattenföring

Näringstillstånd

Året var i genomsnitt varmare och torrare än
normalt. Vintern medförde tidvis istäckta
provpunkter och sjöar. Nederbördsmängderna
var lägre än normalt, med överskott framförallt
under januari. En stor del av året var däremot
nederbördsfattigare än normalt, vilket innebar
låga flöden i vattendragen. Medelvattenföringen vid Segeåns mynning var 2012 ca 2,1
m3/s, vilket var mindre än medelflödet.

I jämförelse med medelvärdet för de tolv senaste
åren var fosforhalterna i vattendragen 2012 låga
i de flesta fall. Högst halter noterades under
lågflödet under sommaren. Vad gäller
totalkvävehalterna var dessa i medeltal låga
under året.
I sjöarna var halterna av fosfor och kväve högst i
Fjällfotasjön. I jämförelse med perioden 20002011 var årsmedelhalterna av fosfor normala
men låga-normala för kväve.

Syretillstånd och biologisk
syrgasförbrukning

Ämnestransport

Syretillståndet var tillfredställande vid
provpunkterna under året, och underskred inte
5 mg/l vid någon av mätningarna. Detta gäller
även mätningar i samband med veckoprovtagningen i huvudfåran. I sjöarna
uppmättes syrgasövermättnad under
sommarens planktonblom, vilket är normalt. I
Eksholmssjön var syrgashalten tillfredställande
vid det enda besöket i augusti. Den biologiska
syrgasförbrukningen (BOD) uppvisade inga
större skillnader upp- och nedströms Svedala
reningsverk.

Transporten av TOC (totalt organiskt kol),
fosfor och kväve var låga under 2012. De
största mängderna transporterades ut i Öresund
under högflödena i januari. Totalt beräknas ca 7
ton fosfor, 290 ton kväve och 760 ton TOC ha
förts ut till Öresund via Segeån.
Arealförlusten för hela avrinningsområdet
under 2012 var 0,21 kg fosfor och 8,5 kg kväve
per hektar.
Bottenfauna

Ljusförhållanden

Bottenfaunan har liksom tidigare undersökts på
två provpunkter upp- och nedströms Svedala
reningsverk. Resultatet visade 2012 på måttligt
eller lågt artantal på lokalerna. Tätheten av djur
var samtidigt måttlig på uppströmslokalen och
hög på nedströmslokalen. Enligt Danskt
Faunaindex var djurlivet måttligt påverkat av
organiska föroreningar på båda provpunkterna.
Renvattenkrävande djur, t ex dagsländor, var
som vanligt fåtaliga. Dock hittades fler
dagsländor än tidigare på uppströmspunkten.

Hög grumlighet uppmättes som vanligt vid en
del tillfällen i Segeån, som mest i de övre
delarna av huvudfåran. Baserat på årmedelvärdet kunde grumligheten betecknas som
stark enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder på de flesta provpunkter.
Av sjöarna uppvisade Börringesjön lägst
siktdjup även 2012. I Havgårdssjön var vattnet
klarast, som mest var siktdjupet 1,7 m. I
jämförelse med perioden 2000-2011 uppmättes
något större siktdjup i Börringesjön och
Fjällfotasjön. I Havgårdssjön och
Eksholmssjön var däremot siktdjupet i
medeltal något lägre.
Försurningstillstånd

Försurningspåverkan inom området bedöms
som obefintlig, då pH under alla årets
mätningar legat över neutralpunkten. I
Eksholmssjön uppmättes ett lägre pH-värde
(6,0) vilket beror på dess naturligt surare
vatten.
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Klassning av vattenkvalitet
1

2

3

4

5

Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, rapport 4913. Naturvårdsverkets klasser anger vattenkvaliteten, där
klass 1 anger ett bra eller önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt eller oönskat tillstånd. För förklaring av
klasser, se bilaga 8.
Vattendrag

Syretillstånd

Provpunkt
nr läge

Ljusför-

Bottenfauna

Organiskt

Näringstillstånd

hållanden

material

arealkoefficient

min 2010-2012

medel 2012

medel 2012

Syrgashalt

Grumlighet

TOC

fosfor

kväve

Danskt Fauna-

ASPT-

mg/l

FNU

mg/l

Kg P/ha år

Kg N/ha år

index

index

1 Segeån, upp AR

5,1

18

20

5

5,5

2 Segeån, ned AR

5,8

12

15

5

4,9

9 Segeån, L. Mölleberga

6,1

9,3

11

18 Segeån, Valdemarsro

4,9

9,7

10

21 Spångholmsbäcken, utlopp

5,4

7,5

12

22b Spångholmsbäcken, Torupsvägen

6,0

6,3

13

23 Spångholmsbäcken, upp damm

5,3

7,9

15

10 Torrebergabäcken

0,7

9,8

10

15 Risebergabäcken

8,1

11

6,5

Ljusförhållanden

medel 2010-2012

0,27

9,7

0,30

13

2012

Sjöar

Syretillstånd

Organiskt

Näringstillstånd

Provpunkt

min 2010-2012

medel 2012

medel 2012

medel 2012

nr läge

Syrgashalt

Siktdjup

Grumlighet

TOC

fosfor

kväve

mg/l

m

FNU

mg/l

µg/l

µg/l

Börringesjön

8,2

0,39

41

23

109

2340

21

Fjällfotasjön

7,7

0,50

27

30

116

2680

23

Yddingen

8,5

0,57

22

21

61

1740

29

Havgårdssjön

6,3

1,10

11

11

58

1200

21

Eksholmssjön

7,0

0,45

1,2

39

100

1500

15

material
medel 2012
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Inledning
Föreliggande rapport utgör en sammanställning
av resultaten från vattenundersökningarna i
Segeån 2012 som utförts i enlighet med det
kontrollprogram som upprättats av Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd i samråd
med länsstyrelsen.

Provtagning, vissa analyser, undersökning av
bottenfauna, månadsredovisning samt
föreliggande årssammanställning har utförts av
Ekologgruppen. Analyser av kväve, fosfor,
totalt organiskt kol, klorofyll samt absorbans
har analyserats av Alcontrol, Malmö.

Ansvarig för undersökningarna i vattensystemet 2012 har varit Ekologgruppen i
Landskrona. Uppdragsgivare har varit Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd, som består
av representanter för de berörda kommunerna
(Svedala, Malmö, Burlöv, Vellinge,
Trelleborg, Staffanstorp och Lund),
Luftfartsverket, vissa dikningsföretag, samt
vissa företag.

Kontrollen av Segeåns vattensystem har under
det gångna året omfattat totalt 14 provpunkter,
varav nio i rinnande vatten samt fem sjöar.
Data från vattenkontrollen kommer att finnas
tillgänglig på Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråds hemsida: http://www.segea.se/.

Provpunkt 18 i Segeå vid Valdemarsro, februari 2012. Foto: Jan Pröjts.
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Väderlek och vattenföring
Vid väderstationen i Malmö uppmättes
årsmedeltemperaturen under 2012 till 8,7 oC,
vilket var något högre än medelvärdet för
perioden 1961-1990 (7,8 oC). Året var således
varmt, med högre medeltemperaturer än
normalt under åtta månader. Speciellt mars
hade stort temperaturöverskott, med nära 4
grader över normalt. Underskott uppmättes
framförallt i juni och december. Provpunkterna
var delvis istäckta i februari och i december.

Vid Segeåns mynning var årsmedelvattenföringen 2012 enligt S-hype-modellen
2,1 m3/s, vilket är mindre än medelvattenföringen enligt samma modell för åren 19902011: 2,8 m3/s (data http://vattenweb.smhi.se/).
Tidigare har vattenföringen redovisats enligt
PULS-modellen. Beräkningsmodellerna är inte
helt överenstämmande.
Årsmedelvattenföring mynning
5
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Den högsta beräknade veckomedelvattenföringen (15,5 m3/s) noterades i vecka
1. Årets lägsta vattenföring i vecka 38 med
0,23 m3/s.

Normal 1961-90

Nederbörden 2012 mättes till totalt 576
mm, vilket var något mindre än normalt för
perioden 1961-1990 (604 mm). Nederbörden
var ojämnt fördelad under året, med störst
överskott i januari (96 mm). Månader med
ovanligt låg nederbörd var framförallt mars
och maj, under den förra månaden uppmättes
endast 10 mm.

Som figuren nedan visar var månadsmedelvattenföringen lägre än normalt under större
delen av året. Endast i januari och december
var vattenföringen högre än normalt.
Månadsmedelvattenföring mynning
(S-Hype)
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Vattenkemi - vattendragen
Syretillstånd, syreförbrukning och organisk halt
Syrgashalterna och syrgasmättnaden var
tillfredställande under de flesta av
provtagningstillfällena under året och
underskred inte 5 mg/l vid något tillfälle (se
figur nedan). Lägst syrgashalter uppmättes
framförallt under sommaren. Eftersom
provtagning endast sker varannan månad är det
svårt att veta mer exakt hur låga syrgashalterna
varit i vattendraget.

Den biologiska syrgasförbrukningen (BOD),
mäts upp- och nedströms Svedala reningsverk.
Skillnaderna mellan provpunkterna var små
även under 2012. Högst förbrukning uppmättes
på båda provpunkterna samtidigt i augusti (7,6
mg/l). Jämfört med 2011 var medelvärdet
något lägre.
Den organiska halten (i form av TOC) var vid
ett flertal tillfällen hög eller mycket hög i
vattendragen. Halterna var högst uppströms
Svedala (pkt 1) och lägst i Risebergabäcken
(pkt 15), baserat på årsmedelvärdet. De höga
halterna av organiskt material uppströms
Svedala beror på tydlig påverkan från
Börringesjön.

I huvudfåran var syrgashalten som lägst vid
mynningen under vecka 27 (6,0 mg/l) i
samband med veckoprovtagning.
Syrgashalt 2012
15

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var den organiska halten baserat på
årsmedelvärdet av TOC:
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Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var syretillståndet 2012:





syrerikt (>7 mg/l) på provpunkt 15
måttligt syrerikt (5-7 mg/l) på
provpunkterna 1, 2, 9, 18, 21, 22b, 23 och
10



mycket hög (>16 mg/l) i huvudfårans
övre delar (pkt 1)
hög (12-16 mg/l) nedströms Svedala (pkt
2) samt i Spångholmsbäckens övre delar
(pkt 22b och 23)
måttligt hög (8-12 mg/l) i nedre delarna
av huvudfåran (pkt 9 och 18),
Spångholmsbäcken (pkt 21) samt i
Torrebergabäcken (pkt 10)
låg (4-8 mg/l) i Risebergabäcken (pkt 15)
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Ljusförhållanden och absorbans
Förhöjd grumlighet (turbiditet) uppmättes
under 2012 på flera av provpunkterna. Årets
högsta värde (32 FNU) uppmättes under
lågflöde uppströms Svedala (pkt 1) i juni.
Normalt sett är grumligheten markant högre i
huvudfåran än i biflödena, vilket dock inte var
lika tydligt under 2012.

Absorbans mäts fr o m 2010 inom recipientkontrollen. Värdena har under 2012 i de flesta
fall varit som högst under högflödesperioderna.
Som figuren nedan visar var medelvärdet högst
i Spångholmsbäckens övre delar (pkt 23). I
Risebergabäcken (pkt 15) var absorbansvärdena markant lägre än på övriga
provpunkter.

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var vattnet baserat på årsmedelvärdet 2012:



Absorbans 2012
0,2

starkt grumlat (>7,0 FNU) på alla
provpunkter utom en
betydligt grumlat (2,5-7,0 FNU) i
Spångholmsbäcken (pkt 22b)

0,1

0,0
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Försurningstillstånd och ledningsförmåga
pH-värdena varierade mellan 7,5–8,1 under
året, en bit över neutralpunkten (pH 7). Som
konstaterats tidigare föreligger inga stora
skillnader mellan olika delar av avrinningsområdet vad gäller pH-värdet och det finns
heller inga tendenser till försurningsproblem
p g a vattendragets välbuffrade karaktär.

Den minimala variationen uppströms Svedala
(pkt 1) beror på påverkan från Börringesjöns
vatten.
Ledningsförmåga 2012
327

323
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Vad gäller ledningsförmågan (konduktiviteten, mått av antalet lösta joner i vattnet)
noteras oftast högst värden i de delar av
avrinningsområdet som är mest påverkade av
avlopp och jordbruk, d v s i vattendragets
nedre delar. Kraftigt förhöjda värden
uppmättes dels nedströms Svedala (pkt 2) i
oktober (323 mS/m), dels i Risebergabäcken
(pkt 15) i februari och i december (228 resp.
327 mS/m). I de senare fallen kan förhöjningen
sättas i samband med utflöde av dagvatten inkl
vägsalt från uppströms liggande kulvert.
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Näringstillstånd
Fosfor
Under året uppmättes förhöjda halter av
totalfosfor på några provpunkter under
sommarens lågflöden i juni och augusti. Årets
högsta halt uppmättes i Spångholmsbäcken
(pkt 21, 210 µg/l). En viss haltökning brukar
även ske under vinterhalvårets högflöden,
vilket dock knappast märktes i år.

Årsmedelhalt totalfosfor
250
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Årsmedelhalterna 2012 var låga i de flesta fall,
jämfört med perioden 2000-2011. Framförallt
gällde detta huvudfårans mellersta delar.

22b

23

10

15

biflöden

huvudfåra
MEDEL2000-2011

MIN-VÄRDE 2012

MEDEL-VÄRDE 2012

MAX-VÄRDE 2012

Kväve
Kvävehalterna brukar normalt vara som högst
under vinterns högflöden och lägst under
sommarens lågflöden. Under 2012 uppmättes
de högsta halterna i februari, med som högst
halt i Risebergabäcken (pkt 15) med 4200 µg/l.
Lägst halt noterades under lågflödet i augusti i
Torrebergabäcken (pkt 10), med endast 710
µg/l.

Andelen nitrat+nitritkväve (NO3+NO2-N)
uppgick i medeltal till 26-73 % av det totala
kvävet, baserat på halter. I huvudfåran ökade
andelen successivt nedåt på de fyra
provpunkterna (28-53-62-61 %). Uppströmspunktens relativt låga andel beror på påverkan
från Börringesjön, framförallt under
sommaren, då halten av nitratkväve i sjön är
obefintlig. I Spångholmsbäckens
uppströmspunkt (pkt 23) brukar andelen
nitratkväve vara låg p g a låg andel omgivande
jordbruksmark. Generellt är andelen
nitratkväve högst under vinterns högflöden då
utsköljningen av den lättlösliga nitraten är som
störst.

Vad gäller årsmedelvärdet för kväve under
2012 visar en jämförelse med perioden 20002011 på låga värden, vilket kan tillskrivas låga
flöden under stora delar av året. Som figuren
nedan visar var variationerna i halt under året
större i de nedre delarna av huvudfåran än i de
övre. Lägst medelhalt under året noterades
ovanligt nog på nedströmspunkten i
Spångholmsbäcken (pkt 21).

Ammoniumkväve (NH4-N) brukar förekomma
med högst halter under vintern, då även nitrathalten är som högst. Förhöjda halter noterades
framförallt i februari och december på flera
provpunkter. Årets högsta halt uppmättes
uppströms Svedala (pkt 1) i februari (700
µg/l). Några tydliga korrelationer mellan
halterna i ån och utsläppen från Svedala
reningsverk kunde inte märkas. Utgående
ammoniumkvävehalter från reningsverket en
bit uppströms pkt 2 uppmättes till max 2300
µg/l (juli). Förhöjningar av ammoniumkvävehalten kan vara negativt för djurlivet i ån.

Årsmedelhalt totalkväve
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Fosfor och kväve - jämförelse mellan olika provpunkter
I diagrammet nedan redovisas en jämförelse
mellan totalfosfor- och totalkvävehalterna i de
olika grenarna i Segeåns vattensystem baserat
på årsmedelvärdet för 2012. Figuren visar
alltså grafiskt näringsbelastningen i stora drag.

Till skillnad från 2011 var skillnaderna
gällande totalkväve mindre mellan de olika
delarna av avrinningsområdet.

En viss skillnad förelåg i kvävehalten mellan
de övre och nedre delarna av huvudfåran, med
högst medelhalt nedströms Svedala (pkt 2).

120
Huvudfåran

23

18
1

totalfosfor µg/l

21

2

9

80

Spångholmsbäcken

22b 15 Risebergabäcken

40

10 Torrebergabäcken

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

totalkväve µg/l

9
Ekologgruppen på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

3500

Segeån 2012

Vattenkemi - sjöarna
Syretillstånd och organiskt halt
Syrgashalterna och syrgasmättnaden var
tillfredsställande i sjöarna vid de flesta
provtagningstillfällena under året (mätperiod
maj-september). Syrgasövermättnad (>100 %
mättnad) uppmättes vid de flesta tillfällena i
alla sjöarna, som högst 122 %. Vattentemperaturerna översteg 20°C bara i augusti,
och var således något lägre än normalt under
högsommaren. Enda mätningen i Eksholmssjön i augusti gav en syrgashalt på 9,5 mg/l,
samtidigt med mycket varmt vatten (24°C).

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var syretillståndet baserat på minimihalten
under tre år (2010-2012):
 syrerikt (>7 mg/l) i Börringesjön,
Fjällfotasjön och Yddingen
 måttligt syrerikt (5-7 mg/l) i
Havgårdssjön och Eksholmssjön
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var halten av organiskt material (TOC):


mycket hög (>16 mg/l) i Börringesjön,
Fjällfotasjön, Yddingen och Eksholmssjön
måttligt hög (8-12 mg/l) i Havgårdssjön



Ljusförhållanden och absorbans
Siktdjupet i sjöarna är beroende dels av
mängden plankton i vattnet, dels mängden
uppvirvlat bottensediment från grundare
partier. Eftersom samtliga undersökta sjöar är
näringsrika, var siktdjupet lågt även under
2012. Börringesjön hade lägst siktdjup med
0,39 m i medeltal vid fem provtagningar,
medan Fjällfotasjön hade något högre siktdjup.
Dessa sjöar är något olika, med mer dominans
av lergrumlat och gulbrunt vatten i Börringesjön.

sjöarna, vilket också var tydligt 2012. Den är
dock ganska näringspåverkad. I år var
siktdjupet lågt (0,45 m) vid det enda besöket i
augusti. Samtliga sjöar utom Havgårdssjön
hade 2012 lågt siktdjup (<1 m) enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
(mätning med vattenkikare).
Siktdjup 2012
2,0

m

1,5

I Yddingen var siktdjupet något högre än i
Fjällfotasjön, men är även den utsatt för
grumling i samband med vind. I den djupare
Havgårdssjön var siktdjupet större, i medeltal
1,1 m. Vid första provtagningen i maj brukar
den sjön uppvisa klart, fint vatten. I år var
siktdjupet utan vattenkikare 1,6 m vid denna
tidpunkt. I medeltal var siktdjupet i
Börringesjön och Fjällfotasjön något högre än
tidigare, som figuren till höger visar.
Variationerna i siktdjup var som vanligt små i
de mest grumliga sjöarna under säsongen.

1,0
0,5

0,0
Börringesjön Fjällfotasjön

Yddingen

Havgårdssjön Eksholmssjön

MEDEL2000-2011

MIN-VÄRDE 2012

MEDEL-VÄRDE 2012

MAX-VÄRDE 2012

Lågt siktdjup är i de flesta fall korrelerat med
låga värdena för grumlighet. Detsamma gäller
för halten av klorofyll a, vilken ger ett grovt
mått på växtplanktonbiomassan i vattnet.
Högst klorofyllhalt uppmättes i Yddingen i
september (88 mg/m3). Av sjöarna hade
Yddingen högst medelhalt 2012, följt av
Fjällfotasjön, Börringesjön, Yddingen och
Havgårdssjön. Jämfört med 2011 var
medelhalten av klorofyll ungefär densamma,
utom i Eksholmssjön, där den var tydligt lägre.

Eksholmssjön avviker från övriga sjöar i sin
vattenkemi och allmänna utseende genom mer
humöst vatten, eftersom den är påverkad av
tillrinning från omgivande myrmarker. pH- och
ledningsförmågan är lägre än i de andra
10
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Absorbans är analyserad även i sjöarna under
säsongen. Lägst värden uppvisade
Havgårdssjön. I Eksholmssjön var värdet
naturligt mångdubbelt högre än i de andra
sjöarna, beroende på humöst vatten. Inga
egentliga skillnader noterades gentemot 2011.

Absorbans 2012
1,01

0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

0,1
0,0
Börringesjön Fjällfotasjön
MIN-VÄRDE

Yddingen

Havgårdssjön Eksholmssjön

MEDEL-VÄRDE

MAX-VÄRDE

Näringstillstånd
Fosfor
Eftersom samtliga sjöar kan betraktas som
näringsrika är också halterna av totalfosfor
höga. Halterna brukar vara som högst under
den intensivaste planktonblomningen. Högst
halt uppmättes 2012 i Börringesjön så sent som
i september (180 µg/l). Medelhalten var dock
högst i Fjällfotasjön.

Vid jämförelse med perioden 2000-2011
noterades ungefär samma medelhalter i alla
sjöarna.
Figuren nedan visar också att haltvariationerna
under säsongen är störst i de mest näringsrika
sjöarna.

Liksom tidigare var fosforhalterna i Yddingen
och Havgårdssjön relativt sett lägre än i
ovanstående sjöar. Högst uppmätta halt i dessa
sjöar var under 2012 75 respektive 88 µg/l.
Den enda provtagningen i Eksholmssjön i
augusti resulterade i en totalfosforhalt på 100
µg/l, vilket var tydligt högre än 2011.

Totalfosfor i sjöarna
200

ug/l

150
100
50
0
Börringesjön Fjällfotasjön

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var medelhalten av totalfosfor under 2012:



Yddingen

Havgårdssjön Eksholmssjön

MEDEL2000-2011

MIN-VÄRDE 2012

MEDEL-VÄRDE 2012

MAX-VÄRDE 2012

extremt hög (>100 µg/l) i Börringesjön
och Fjällfotasjön
mycket hög i Yddingen, Havgårdssjön
och Eksholmssjön (51-100 µg/l)
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Kväve
Totalkvävehalterna under året följde det
förväntade mönstret med högst halter i de mest
näringsrika Börringe- och Fjällfotasjön.
Maxhalten uppnåddes i september i Fjällfotasjön (3300 µg/l). I de tre andra sjöarna var
halterna lägre och höll sig mest i intervallet
1000-2000 µg/l.

Även halterna av ammoniumkväve brukar
ligga under detektionsgränsen i sjöarna. 2012
noterades mätbara halter framförallt i
Havgårdssjön.
Vad gäller årsmedelvärdet för kväve 2012
visar en jämförelse med perioden 2000-2011
på låga halter i Börringesjön och Fjällfotasjön.
I övriga tre sjöar var halterna normala.

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
visade resultaten 2012 (baserat på
årsmedelvärdet) på:




mycket höga totalkvävehalter (12515000 µg/l) i Börringesjön, Fjällfotasjön,
Yddingen och Eksholmssjön
höga totalkvävehalter i Havgårdssjön
(625-1250 µg/l)
kväve-fosforbalans i alla sjöarna (N/Pkvot 15-30)

3000

ug/l



Årsmedelhalt totalkväve
4000

2000
1000
0
Börringesjön Fjällfotasjön

Yddingen

HavgårdssjönEksholmssjön

MEDEL2000-2011

MIN-VÄRDE 2012

MEDEL-VÄRDE 2012

MAX-VÄRDE 2012

Större delen av kvävet är bundet i organisk
form under sommarmånaderna, då proverna
tas. Halten av nitrat+nitritkväve är då mycket
låg, oftast under detektionsgränsen, eftersom
upptaget av lättillgängligt kväve är stor genom
den kraftiga planktontillväxten. 2012
uppmättes halter över detektionsgränsen
framförallt i maj.
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Ämnestransporter
Totalt organiskt kol (TOC)
Den största transporten av TOC skedde under
högflödet i januari (293 ton), och i viss mån
även i februari och december. Transporten var
som lägst i september, med endast 5 ton.

Den sammanlagda transporten av totalt
organiskt kol till Öresund uppgick 2012 till
763 ton, vilket är mindre än medeltransporten
under perioden 1990-2011 (990 ton).
Skillnaderna beror i hög grad på variationer i
vattenföringen, som nedanstående figur visar.
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Fosfor
Transporten var som högst under högflödesperioderna, med som mest 3,2 ton under
januari (hela 45 % av årets hela mängd under
månaden). Under stora delar av årets lågflöden
var transporten mycket låg (som minst 0,06 ton
i oktober). En tydlig ökning skedde åter i
samband med ökande nederbörd i december.

Sammanlagt uppgick transporten av fosfor till
Öresund till 7 ton 2012, vilket är tydligt
mindre än transporten 2011 (11,9 ton).
Transporten följer flödena ganska väl, som
nedanstående figur visar. Årets fosfortransport
var lägre än medeltransporten för åren 19902011 (10 ton).

Månadstransport fosfor

Årstransport fosfor
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Kväve
Transporten av kväve under 2012 följer flödet
väl som nedanstående figur visar. Transporterna var högst under högflödet i januari,
med 122 ton (43 % av årets kvävemängd).
Från april till november var däremot
transporterna av kväve mycket låga. Som lägst
var transporten i september, då endast 1 ton
nådde havet.

Nitratkväve utgjorde i medeltal 72 % av det
totala kväveutflödet. Baserat per månad var
andelen som lägst i juli (56 %) och som högst i
mars (84 %). Transporten av totalkväve till
mynningen 2012 uppgick till 285 ton, vilket är
tydligt mindre än 2011 (466 ton).
Enligt figuren nedan framgår att transporten av
kväve i stora drag följer årsmedelvattenföringen, med stora skillnader mellan olika år.

Månadstransport kväve
15

100
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50

5

Svedala reningsverks andel av den totala
belastningen på Öresund redovisas närmare i
bilaga 6. År 2012 har reningsverkets andel
varit 2,1 % för fosfor och 3,7 % för kväve.
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Arealförlust
Arealförlusten för totalfosfor 2012 var 0,21
kg/ha inom hela Segeåns avrinningsområde,
vilket är tydligt mindre än 2011 (0,36 kg/ha). I
medeltal åren 2010-2012 var den specifika
förlusten 0,30 kg/ha och år.

0,20 kg/ha, vilket mindre än 2011. För kväve
var arealförlusten 7 kg/ha, vilket var mindre än
2011. I förhållande till förlusten vid
mynningen var årets värden nedströms Svedala
ungefär desamma, speciellt vad gäller fosfor.

Arealförlusten för totalkväve uppgick
samtidigt under 2012 till 8,5 kg/ha, betydligt
mindre än 2011 (14 kg/ha). I medeltal under
åren 2010-2012 var förlusten 13 kg/ha och år.

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var arealförlusten 2010-2012 vid provpunkt 2:



hög för totalfosfor
hög för totalkväve

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
var den arealspecifika förlusten för Segeån
som helhet under treårsperioden:



hög för totalfosfor
hög för totalkväve

Vid provpunkt 2 nedströms Svedala
reningsverk var arealförlusten för fosfor 2012
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Trender fosfor och kväve
Vattenföringen under året påverkar halterna av
både kväve och fosfor, vilket försvårar en
utvärdering av eventuella trender i kväve- och
fosforbelastningen under längre tidsperioder.
Genom att dividera årstransporten av kväve
och fosfor med den totala vattenföringen kan
man till en viss del kompensera för vattenföringens inverkan vid utvärdering av
eventuella trender.

Nedanstående figurer visar resultaten från fyra
sjöar 1997-2012 gällande halten totalfosfor och
totalkväve med trendlinjer inlagda (5 prov/år).
Tendensen till minskande halter av kväve och
fosfor under perioden kan ses för alla sjöarna,
mest tydligt i Havgårdssjön.
Trend sjöar totalfosfor
Börringesjön
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Transportens storlek påverkas emellertid i hög
grad av hur högvattenflödena är fördelade
under året och hur väderlek samt hydrologiska
förhållanden i övrigt ser ut vid dessa flödestoppar. De flödesviktade halterna kan således
inte till fullo kompensera för vädrets nycker
under de olika åren.
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Trendlinjen i figurerna visar att både fosfor
och kväve tenderar att minska under perioden
1990-2012 inom Segeåns vattensystem, även
om trenden för kväve är tydligare än för fosfor.
Tendensen finns också inom andra sydvästskånska vattendrag. Sedan 2000 har dock inga
större förändringar skett.
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Bottenfauna
I Segeån vid Brännemölla uppströms
Svedala reningsverk (provpunkt 1) var
bottenfaunasamhället under 2012 måttligt
påverkat av näringsämnen enligt Danskt
Faunaindex, som ger ett mått på organiskeutrofierande föroreningar. Artantalet var i år
måttligt och ungefär samma som 2011. Liksom
tidigare var mer föroreningståliga grupper
dominerande i antal, t ex glattmaskar och
fjädermygglarver. Även filtrerande nattsländor
inom gruppen Hydropsyche var talrika, vilket
är vanligt nedströms sjöar då den organiska
halten är hög.

Sammanfattningsvis var påverkansgraden
enligt föroreningsindexet måttlig på lokal 1
uppströms Svedala och måttlig på lokal 2
nedströms Svedala. Inga större förändringar
har skett på lokalerna jämfört med tidigare,
trots förändringarna i föroreningsindexet.
Antal arter av dag-, bäck- och nattsländor
(EPT-index) har dock varierat en del,
framförallt på uppströmslokalen, vilket torde
indikera instabila förhållanden för dessa
grupper där. På nedströmslokalen har en viss
försämring av EPT-indexet skett sedan 2010.

Renvattenkrävande djur var däremot fåtaliga,
och av dagsländor hittades endast två arter.
Antalet individer var dock högre än tidigare år,
men om det är inledningen på en trend med
förbättrade förhållanden är för tidigt att säga.

Föroreningspåverkan enligt Danskt
Faunaindex (DFI)
obetydlig 7
svag 6
måttlig 5
betydlig 4
stark 3
stark-mkt stark 2
mkt stark 1

Inga rödlistade eller ovanliga arter hittades i
proverna.

0
Segeå, uppströms AR

Lokalen nedströms Svedala reningsverk
(provpunkt 2) uppvisade i år måttlig
föroreningsgrad enligt Danskt Faunaindex,
således samma bedömning som 2011.
Smutsvattengynnade djur var även här
dominerande i antal framför renvattenkrävande. En typisk grupp för denna näringspåverkade miljö är fjädermygglarver
(Chironomidae) som hittades i större antal,
tillsammans med några andra liknande
grupper. Den relativt stora mängden
bäckvattenbaggar indikerar dock relativt goda
syrgasförhållanden på lokalen under säsongen.
Antalet dagsländor var i motsats till tidigare år
färre än på uppströmslokalen, men huruvida
detta speglar någon förändring i negativ
riktning på lokalen är för tidigt att säga.

Segeå, nedströms AR

2003-2011

2012

EPT-index
Artantal av dagsländor, bäcksländor och nattsländor

14
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Segeå, nedströms AR
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Inga rödlistade eller ovanliga arter noterades
på lokalen.
Provpunkt nr läge

1. Segeå, Brännemölla (upp AR)
2. Segeå, L. Svedala (ned AR)

Antal
taxa

Antal
ind/m2

28
22

1800
2100

Shan- ASPTDanskt
nons
index
Föroreningsindex
div.index
poäng bedömning
3,3
2,8

5,5
4,9

5
5

måttlig
måttlig
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Klassning av Ekologisk status
Inom vattenförvaltningen tillämpas statusklassning enligt Naturvårdsverket rapport 2007:4.
Statusklassning görs i en fallande femgradig skala: Hög, God, Måttlig, Otillfredställande och Dålig.
För Segeån 2012 har klassning gjorts för fosfor och bottenfauna i vattendrag samt för fosfor och
siktdjup i sjöar.

Vattendrag
Näringsämnen – Fosfor

Klassningen har räknats ut genom kvoten= referensvärde/medelvärde totalfosforhalt 2009-2012.
Referensvärden har inhämtats från Viss, VattenInformationsSystem Sverige.
Vattenförekomst (provpunkt)
Segeå: Spångholmsbäcken-Börringesjön (2)
Segeå: Torrebergabäcken-Spångholmsbäcken (9)
Segeå: Havet-Torrebergabäcken (18)
Spångholmsbäcken (21)
Torrebergabäcken (10)

Fosfor status
Otillfredställande
Otillfredställande
Måttlig
Måttlig
Måttlig

Erhållen EK (Ekologisk kvalitetskvot) varierade mellan 0,24 och 0,34. I de tre vattenförekomsterna i
huvudfåran steg kvoten nedåt i vattensystemet från 0,24 till 0,32. Ingen förändring i klassningen har
skett sedan 2011.
Bottenfauna

Klassningen räknas ut genom en sammanvägning av indexen ASPT (ekologisk kvalitet), DJ
(näringspåverkan) samt MISA (surhet). Index med sämst klassning avgör den sammanvägda
klassningen. För klassningen av bottenfauna vid provpunkterna 1 och 2 erhölls 2012 den högsta
klassningen för alla tre indexen (Hög/Hög/Nära neutralt). Resultat gällande näringspåverkan
överensstämmer inte med resultatet från Danskt Faunaindex i föregående avsnitt. Detta index ger
troligen en mer rättvis bild av näringspåverkan i vattendraget, något som även de vattenkemiska
resultaten visar på. En expertbedömning av resultaten visar på status sämre än hög.

Sjöar
Nedanstående tre sjöar utgör vattenförekomster inom vattenförvaltningen och statusen kan således
bedömas.
Näringsämnen - Fosfor

Klassningen har räknats ut genom kvoten=referensvärde/medelvärde totalfosforhalt 2010-2012.
Referensvärde har inhämtats från Viss, VattenInformationsSystem Sverige.
Provpunkt
Börringesjön
Fjällfotasjön
Yddingen

Fosfor status
Dålig
Dålig
Otillfredställande

Resultatet överensstämmer ganska väl med klassningen enligt bedömningsgrunderna på sidan 3.
Yddingen var på gränsen till dålig status (kvot 0,20). Beräknad status är densamma som
vattenmyndigheten redovisat för sjöarna 2009.
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Ljusförhållanden - Siktdjup

Klassningen har räknats ut genom kvoten=medelvärde siktdjup 2012/referensvärde. Referensvärde har
inhämtats från Viss, VattenInformationsSystem Sverige.
Provpunkt
Börringesjön
Fjällfotasjön
Yddingen

Siktdjup status
Dålig
Dålig
Dålig

Som resultat har erhållits en kvot <0,25, vilket ger en dålig status för de tre sjöarna. Resultatet
överensstämmer väl med klassningen enligt bedömningsgrunderna på sidan 3. Beräknad status är
densamma som vattenmyndigheten redovisat för sjöarna 2009.

18
Ekologgruppen på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

