Vatten!

En information från
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
i samarbete med
Region Skåne

Vattnets väg/kretslopp
Jordens yta består till 72% av vatten.
Inget vatten nybildas. Vattnet rör sig i ett
evigt kretslopp mellan hav, sjöar, vattendrag, luften, marken, isarna, glaciärerna

och växtligheten. Det är samma vatten
som hela tiden går runt i naturen. Vattnet förflyttar sig över hela gjorden över
tusentals år.

©Sveriges geologiska undersökning
Bilden visar vattnets kretslopp

När det är varmt och solen skiner avdunstar mycket vatten från sjöar, vattendrag och havet. Även växternas blad
”andas” ut vatten och det kallas transpiration. Vattenångan kan du ibland se
som dis eller dimma. Det bildas moln
som stiger och kyls ner. När vattenångan
i molnen kyls ner återgår ångan till att bli
vattendroppar. Detta kallas kondensation. Vattendropparna trillar sedan ner
på marken igen i form av regn eller snö,
så kallad nederbörd. En del vatten
tränger genom marken ner till grundvattnet, och en del blir till bäckar och

vattendrag. På vissa ställen är grundvattnet så nära markytan att vatten tränger
upp i form av en källa, som blir till en
bäck och kanske rinner vidare till en sjö.
Och så går vattnets kretslopp runt hela
tiden.
Man kan faktiskt säga att vi dricker
samma vatten som dinosaurierna gjorde
för flera miljoner år sedan. Det vatten vi
spolar med i toaletten, eller tvättar bilen
med, ska våra barn antagligen dricka i
framtiden. Därför måste vi vara rädda
om vattnet!

Landskapet har förändrats
I Skåne har landskapet förändrats väldigt
mycket de senaste 200 åren. Den stora
befolkningsökningen krävde en effektivare matproduktion för att avvärja svält.
Därför genomförde staten skiftesreformerna under första halvan av 1800-talet.
Skiftesreformerna innebar att små åkertegar slogs ihop till större åkermarker,
och följden blev en systematisk torrläggning av landskapet.
Denna förändring påverkade vattendrag,
våtmarker och sjöar i hög grad. De flesta
vattendrag och åar rätades ut och fördjupades. Till en början användes sten och

ris för att leda bort vattnet för att i slutet
på 1800-talet lägga vattendragen i tegelrör i marken. Även sjöar sänktes eller
torrlades helt för att få tillgång till bördig
mark.
De flesta Skånska sjöar har vid något tillfälle sänkts och t.ex. Gamle sjön, som låg
en bit ifrån där Sturups flygplats nu ligger,
torrlades helt. Assartorps kvarn drevs av
Gamlesjöns dämme, men markägare uppströms var inte nöjda med detta, utan
ville ha mer odlingsbar mark. En förättning bildades och man beslutade sig för
att lägga ner kvarnen och torrlägga sjön.

Figuren visar markanvändningens fördelning från år 1000 till 1980. Bild från Åmansboken, Saxån-Braåns
vattenvårdskommité

Mellan åren 1870-1884 utdikades över
270 000 hektar, d.v.s. ungefär 25% av
Skånes totala yta. Idag återstår bara en
tiondel av den våtmarksyta som fanns i
början på 1800-talet.
Genom dräneringen har odlingsförutsättningarna kraftigt förbättrats. Torrare

och väl genomluftade marker gör att
grödorna utnyttjar näringen och växer
bättre. Med dagens tunga jordbruksmaskiner är god dränering en förutsättning
för att de ska kunna ta sig fram på åkrarna. Körning på blöt mark kan också göra
att marken packas hårt, vilket försämrar
tillväxten.

Kartbilderna visar Segeåns avrinningsområde. Ett avrinningsområde är ett område där all nederbörd som
faller inom det området, till slut samlas och rinner ut i havet genom ett och samma vattendrag. Kartbilden till
vänster visar våtmarker och vattendrag som man kunnat utläsa på gamla kartor från början av 1800-talet.
Kartbilden till höger visar våtmarker och vattendrag idag.

Varför mår vattendrag, sjöar och havet dåligt?
När bäckar rörlagts och våtmarker dikats
ut har många växter och djur som är
knutna till dessa miljöer försvunnit eller
minskat drastiskt i antal. De vattendrag
som blivit kvar är till största delen raka
och djupa kanaler där vattnet rinner
snabbt ut i havet. Den naturliga reningen i vattendraget har därmed minskat.

Efter andra världskriget kom även handelsgödsel och bekämpningsmedel i allmänt bruk, vilket ledde till ökad produktion av mat, vilket behövdes. Men
handelsgödseln och bekämpningsmedlen hade och har också en negativ effekt
på vattendragen.

Flygbild över en kraftigt rätad del av Segeån. Foto: Ekologgruppen i Landskrona AB

Partiklar, näringsämnen och även bekämpningsmedelsrester hinner inte
sjunka till bottnen eller brytas ned i naturliga processer när vattendragen har
rätats ut och blivit ”motorvägar” rakt ut i
havet. De flesta vattendrag och sjöar i
Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet.
För mycket näring i vattnet gör att alger
kan föröka sig kraftigt och vattnet blir då
grumligt. Det grumliga vattnet hindrar
ljuset från att komma ner, vilket gör att
många djur och växter inte kan överleva
på bottnen. När alla algerna sedan dör
och faller till bottnen och bryts ner av
bakterier och smådjur förbrukas mycket
syre. När syret tar slut dör livet på bottnen. Stora delar av Östersjöns bottnar
lider av akut syrebrist som delvis beror

på utsläppen i Östersjön, till följd av en
ökad befolkning. Även bekämpningsmedelsrester, tungmetaller och andra ämnen från t.ex. vägarna följer med ut i
sjöar, vattendrag och havet, och skadar
växter och djur där.

Flygbild över algblomning i Östersjön, utanför
Nynäshamn. Foto: Kustbevakningen, juli 2009.

Nyanläggning av våtmarker och slingrande vattendrag
Från 1885 och ända fram till slutet av
1980-talet har man kunnat få bidrag från
staten för markavvattning och kulvertering av vattendrag. Under senare år har
pengar istället satsats på att återskapa
våtmarker och restaurera vattendrag.
Många Vattendragsförbund eller Vattenråd driver projekt som syftar till att anlägga dammar/våtmarker eller restaurera vattendrag där de gör stor miljönytta. Vattendragsförbund eller
Vattenråd är ofta sammarbete mellan
kommunerna i ett avrinningsområde,
men även representanter från dikningsföretag, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), industrier och intresseorganisationer kan vara med. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har t.ex.
arbetat med dammanläggning och restaurering inom Segeå-projektet sedan
2000, där kommunerna och statliga bidrag finansierat åtgärderna.

Sege å nära Kölnans fritidsby i Malmö kommun.
Foto: Ekologgruppen i Landskrona AB

Dagvattendamm som ligger väster om Svedala vid Harakärr. Foto: Ekologgruppen i Landskrona AB

Vilka målsättningar för vattendragen har vi i Sverige och inom EU?
Eu:s vattendirektiv
För att samordna vattenarbetet i alla EUländerna kom år 2000 EU:s vattendirektiv. Sedan dess har detta i olika steg införlivats i den svenska lagstiftningen.
Fem vattendistrikt med vattenmyndigheter har bildats och Skåne tillhör både
Södra Östersjöns och Västerhavets
Vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt
finns flera huvudavrinningsområden.
Segeåns avrinningsområde finns i Södra
Östersjöns vattendistrikt. Alla vattenförekomster (vattendrag, sjöar, grundvatten och kustvatten) har delats in i
klasser beroende på vilken ekologisk och
kemisk status de har. I Skåne har nästan
alla vattendrag blivit klassade till dålig
eller otillfredsställande ekologisk status,

vilket i huvudsak beror på att de är övergödda. Det övergripande målet med
vattendirektivet är att nå god vattenstatus. För att nå detta mål har vattenmyndigheten i december 2009 fastställt en
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer
för vatten samt ett åtgärdsprogram.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär att en vattenförekomst ska ha uppnått god status till ett visst årtal, i de
flesta fall till 2015, men vissa har fått
dispens till 2027. I Skåne har många
vattenförekomster fått dispens för att de
är så övergödda att de inte kan uppnå
god status till 2015, trots åtgärder.
Huvudavrinningsområde
Hög ekologisk status
God ekologisk status
Måttlig ekologisk status
Otillfredställande ekologisk status
Dålig ekologisk status

Segeåns avrinningsområde

Kartan visar ekologisk status hos sjöar, vattendrag och kustvatten.

Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet består av 38 åtgärder som myndigheter och kommuner
behöver göra. För kommunerna kan åtgärderna t.ex. bestå i att bilda vattenskyddsområde för att skydda grundvattnet där vi hämtar dricksvatten, ta fram
en Vatten- och Avloppsplan som även
tar hänsyn till miljöaspekterna, ställa
krav på enskilda avlopp så att de inte
släpper ut för mycket näringsämnen,
och planera och bygga på ett sätt som
gör att vi kan uppnå god status i vattendragen inom tidsramen.

Andra myndigheter har också fått uppdrag i åtgärdsprogrammet t.ex. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Länsstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk. Uppdrag
för myndigheter kan vara att ta fram
underlag och utveckla lagar eller föreskrifter för exempelvis skyddszoner och
andra skyddsåtgärder intill vattenförekomster. Andra exempel på uppdrag kan

vara att utveckla lagar och regler och för
att minska jordbrukets inverkan på
vattenkvaliteten, eller arbeta med insatser för att minska riskerna med, och användningen av växtskyddsmedel.
Mer om EU:s vattendirektiv, miljökvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogrammet kan du läsa om på Vattenmyndighetens hemsida
www.vattenmyndigheten.se
Förorenaren betalar
Det finns olika förslag på hur ekonomiska styrmedel kan användas så att den
som släpper ut mycket näringsämne,
också får en högre kostnad, utifrån principen att förorenaren betalar
(PPP=polluter pay principle). Statens
offentliga utredningar har gjort en utredning och presenterat ett förslag som
andra myndigheter och kommuner har
fått tycka till om. Nästa steg är för regeringen att komma med ett förslag, en
proposition, där de tagit hänsyn till de
inkomna synpunkterna.

Kommuner och myndigheter har
börjat arbeta för en bättre vattenkvalitet. Men DU kan också bidra
till att vattenförekomsterna
uppnår god status i tid.

Hur kan DU bidra till friskare vatten?
Toaletten är ingen soptunna
Förr i tiden hade vi utedass. Det näringsrika innehållet spreds sedan på åkermarken vid lämpligt tillfälle. Då var näringsämnenas kretslopp tydligt. Idag har vi
toaletter som använder dricksvatten för
att transportera till närmsta avloppsreningsverk. Avloppsreningsverkets reningsprocesser kan störas om kemikalier,
cigarettfimpar, snus eller mediciner kommer i avloppet. Många av dessa produkter blir också kvar efter reningen och
släpps ut till vattendrag och skadar organismerna som lever där.

Bara toalettpapper och kroppens egna restprodukter hör
hemma i toaletten.

TIPS!


Sätt in en papperskorg i badrummet och lägg tops, bomullstussar, kattsand
och liknande i den.



Spotta inte snus eller kasta cigarettfimpar i toalettstolen. Tobak innehåller
mycket kadmium och nikotinet dödar mikroorganismerna som hjälper till vid
reningen i reningsverket.



Inga mediciner, varken tabletter eller i flytande form får hällas ut i avloppet!
Läkemedelsrester kan skada organismer i vattendragen och även hamna i
bad- och dricksvattnet till slut. Läkemedelsrester lämnas till apoteket och ska
inte kastas i hushållssoporna i heller.



Lösningsmedel, oljor, färgrester, bekämpningsmedel och andra kemikalier
skadar vattenlevande organismer och kan störa reningsprocesserna på reningsverket. Lämna dessa till din miljöstation. Det är gratis för
privatpersoner.

Bekämpningsmedel i trädgården
Man skulle kunna tro att den bekämpningsmedelsmängd som används i trädgården är försumbar jämfört med användningen inom jordbruket. Men faktum är att under 2009 såldes nästan 457
ton växtskyddsmedel (klass 3 medel,
som får användas för privat bruk). De
sålda medlen innefattar svampmedel,
ogräsmedel, avskräckningsmedel samt
insektsmedel förutom myggmedel. Det
är dessutom en ökning med dryga 37
ton jämfört med 2008. Med dessa siffror
inser man snabbt att det har en effekt på
miljön som man inte kan bortse ifrån.
Kemiska bekämpningsmedel kan påverka oss genom akut förgiftning, men
också på längre sikt genom att påverka
nervsystemet och arvsmassan, samt orsaka cancer. Djur och växter påverkas
också negativt. Både de organismer vi
har för avsikt att döda eller hämma tillväxten hos, men även andra organismer
påverkas. Skadeinsekten utgör föda för
andra organismer, och om en art försvinner från ett område, kan det störa
hela ekosystemet. Kemiska bekämpningsmedel kan spridas långa vägar

Foto: Katarina Nilsson
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genom vind, avdunstning, ytavrinning
eller urlakning av marken. Bekämpningsmedlen kan då föras ut i vattendrag och
nå känsliga områden eller grundvattnet.
Så tänk på att det inte bara är livet i din
egen trädgård som påverkas av de bekämpningsmedel du använder. Har Du
dessutom egen brunn kan det hamna i
vattnet du pumpar upp ur brunnen.
Det finns många alternativ till kemiska
bekämpningsmedel. Att rensa ogräs är
kanske inte alla trädgårdsägares dröm,
men det mest miljövänliga.

Foto: Katarina Nilsson

Det finns biologiska bekämpningsmedel
som utnyttjar skadegörarens naturliga
fiende, och innehåller organismer som
äter upp, parasiterar på eller konkurrerar ut skadegöraren.
Det finns ferromonfällor som genom
specifika dofter lockar till sig skadeinsekter till en fälla där de t.ex. fastnar på klisVägbrunnar – endast för regnvatten
Brunnarna i gatan är endast till för att
regnvattnet ska kunna föras bort från
vägbanan. Detta vatten rinner genom
rör, oftast rakt ut i vattendrag eller diken. Om du tvättar bilen på gatan och
låter rengöringsmedel rinna ned i brunnen kommer detta rakt ut i vattendragen, utan rening. Dessa rengöringsmedel
är ofta starka och giftiga för vattenlevande organismer. Även partiklar från
bilens yta, tungmetaller och PAH:er, som
är skadliga för livet i vattnet, följer med
sköljvattnet ut. Först och främst ska bilen tvättas i tvätthall och i andra hand på
gräsmattan. I tvätthallen finns oljeavskiljare och vattnet går till reningsverket. På
gräsmattan kan rengöringsmedlen filtre-

terpapper. Resistenta växtarter, t.ex.
rosor och potatis, har förädlats fram,
och de är mindre mottagliga för växtsjukdomar och skadeinsekter. Odlar man
dessa sorter behövs inte heller bekämpningsmedel. Mer information om, och
fler alternativ till kemiska bekämpningsmedel finns på www.svedala.se och att
söka efter på internet.
ras och brytas ner i marken, innan de
når grundvattnet och vattendragen.

Tvätta inte bilen på gatan! Om du gör det kommer
rengöringsmedel och andra partiklar från bilens yta,
rinna ned i brunnen och rakt ut i vattendragen, utan
rening. Tvätta istället bilen i tvätthall. Där finns det
oljeavskiljare och vattnet går till reningsverket.

Anlägga en damm
Om du äger mark som ligger i anslutning
till en å eller större dike, kan du få bidrag
till att anlägga en damm. Förutom ett
vackert inslag med ett rikare växt- och
djurliv på din mark, så hjälper en damm
till att minska näringsämnen och andra

föroreningar som kommer i ån och ut i
havet. För mer information om detta gå
in på www.segea.se om du bor inom
Segeåns avrinningsområde. Annars kontakta din kommun eller länsstyrelsen
som kan tala om vad som gäller där du
bor, eller hänvisa dig vidare.

Foto omslag: Ekologgruppen i Landskrona AB

Kontaktuppgifter:
Region Skånes Miljöfond har delfinansierat
denna broschyr

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
tel. växel: 040-408000
www.segea.se
Segeans.vattendragsforbund@svedala.se

