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Inledning
Under Segeå-projektets etapp 1 gjordes en utredning om Börringesjön, Yddingesjön och
Havgårdsjöns vattenkvalitet med syftet att utröna orsaker till sjöarnas vattenkvalitet, samt
föreslå åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten (Segeåns Vattendragsförbund, 2003).
Utredningen hade som målsättning att belysa förutsättningarna för vattenkvalitetsförbättrande
åtgärder genom utfiskning av vitfisk, ett förslag som lagts fram i vattenvårdsplanen (VBB,
1997).
Utredningen 2003 visade att Börringesjöns dåliga vattenkvalitet sannolikt ej är orsakad av
fisksamhällets sammansättning. Fiskbiomassan är liten och andelen rovfisk är hög, vilket inte
stämmer med en sjö i grumlighetsfas enligt teorierna för biomanipulering och reduktionsfiske.
Orsakerna till det låga siktdjupet, planktonblomningarna och de höga fosforkoncentrationerna är
därför troligen kopplade till andra faktorer. Det ligger dock en osäkerhet i bedömningen då
endast ett provfiske genomförts, och då det inte finns tillgängliga uppgifter om vindens
påverkan, undervattensväxter, växt- och framförallt djurplankton.
Inför Segeå-projektets etapp 2 föreslogs ett antal fördjupade studier och arbetet har därför gått
vidare med studier av Börringesjön. Dessutom har diskussioner förts med Limnologiska
avdelningen vid Lunds Universitet och Avd för Teknisk Vattenresurslära vid Lunds Tekniska
Högskola, vilket mynnat ut i givande samarbete med forskare och examensarbetare. De olika
undersökningarna, vilka listas nedan, är gjorda med olika frågeställningar, ambitionsnivå och
rapportform. I denna rapport summeras resultatet från studierna och slutligen görs en
sammanfattning av kunskapsläget och ges rekommendationer för fortsatt arbete.
Följande studier har genomförts under Segeå-projektets etapp 2:
Mekanismerna bakom Börringesjöns grumlighet
Tobias Andersson, Examensarbete under genomförande, Limnologiska avdelningen vid Lunds
Universitet.
Studien fokuserar på fisksamhället. Provfisken och vattenanalyser har utförts.
Undersökningar av vindinducerad resuspension (Bilaga 1)
Charlotta Borell Lövstedt, doktorand vid Avd för Teknisk Vattenresurslära vid Lunds Tekniska
Högskola.
Vindmätningar, grumlighetsmätningar och modellberäkningar har genomförts.
Undersökningar av växt- och djurplankton i Börringesjön och Yddingen, 2004
(Bilaga 2)
Provtagning av Ekologgruppen i Landskrona, artbestämning av Gertrud Cronberg,
Limnologiska avdelningen, Lunds Universitet.
Planktonsamhället i Yddingesjön och Börringesjön har undersökts under 5 sommarmånader
2004.
Utvärdering av befintligt datamaterial
Genomförd av Ekologgruppen.
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Undersökningar av Börringesjöns och Segeåns sediment och vattenkvalitet
(Bilaga 3 och 4)
Undersökningar genomförda av Ekologgruppen i anslutning till faktainsamlande inför
Miljööverdomstolsförhandlingar för Skabersjödammens tillståndsprövning.
Grumlighetsmätningar samt karaktärisering av strand- och djupsedimentens innehåll.
Äldre källmaterial
Uppgifter från Södra Sveriges Fiskeriförening mm.
Genomförd av Ekologgruppen.
Kart- och bildmaterial
Studier av kart och bildmaterial genomförd av Ekologgruppen.
Nedan redovisas vad som framkommit i de olika undersökningarna följt av ett sammanfattande
omdöme över kunskapsläget idag. I fyra bilagor presenteras de undersökningar som genererat
någon form av rapport.
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Mekanismerna bakom Börringesjöns
grumlighet
Tobias Andersson, Examensarbete under genomförande vid
Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet.
Arbetet tar fokus på fisksamhället. Ett första utkast har presenterats, varur följande diskussioner
och slutsatser är hämtade. Det färdiga arbetet kommer att levereras till Segeå-projektet när det
är klart.
I denna undersökningen har problemställningen rörande Börringesjöns vattenkvalitet belysts utifrån
fisksamhällets sammansättning. Provfisket genomfört i juni år 2000 har kompletterats med ett nytt,
utfört i augusti/september 2005. Dessutom har vissa vattenkvalitetsparametrar analyserats i
samarbete med Charlotta Borell Lövstedt doktorand på Lunds tekniska högskola, LTH, vars
främsta intresse är att utvärdera vindens påverkan på omrörningen av sjöns sediment (se nedan).
Vattenanalyserna har utförts för att se hur stor del av partiklarna i vattnet som är organiska (detritus
och växtplankton) respektive oorganiska (t ex lera och silt). Även turbiditetsmätningar (grumlighet)
har genomförts.
Resultatet från provfisket som utfördes augusti/september 2005 konfirmerar till stor del
siffrorna från fisket juni 2000 och pekar mot att fisksamhället i Börringesjön i hög grad består
av gös och braxen (tabell 1). En jämförelse visar att både fiskbiomassa och antal fiskar är högre
år 2005. Provfisket visade på en relativt högre andel cyprinider (vitfisk) 2005, men fortfarande
är andelen gös stor, vilket talar emot att fisksamhället skulle vara orsaken till grumligheten.
Resultaten, som antyder en ökad förekomst av braxen i sjön, styrks av att den lokale
yrkesfiskaren, Per Erik Persson, som även han har märkt en kraftig ökning av braxen under de
senaste åren. Under vårfisket 2006 noterade han en stor förekomst av grov braxen i sina
fångster, och under ca en månads landades ett 50-tal braxar i storleken 3-4 kg. Även om brax av
sådan storlek inte är särskilt vanlig i fånsterna, säger han sig ha märkt en klar storleksökning hos
braxen i sjön på senare år. Uppgifterna tyder på att en stor del av braxarna i sjön borde gå säkra
från att bli uppätna av gösar pga sin storlek.
Det spekuleras i examensarbetet att braxen, trots den relativt ringa biomassan, kan ge upphov
till grumlighet, och att det inte är uteslutet att ett reduktionsfiske kan ge ett positivt resultat. Den
relativt höga andelen gös i Börringesjön kan då vara av stor betydelse för den långsiktiga
effekten av en eventuell biomanipulation. En kraftigt ökad förekomst fiskyngel kan uppstå
säsongerna efter en fiskreduktion, men skulle kunna hållas nere genom predation av den goda
förekomsten av gös. Speciellt med tanke på att gösen går över till piscivor föda redan första
sommaren, vid en längd av 50 till 100 mm. För gösen kan dock en eventuell biomanipulation
innebära problem, en minskad turbiditet med ökat siktdjup som följd medför att juvenil gös får
svårare att undvika predation. Den vuxna gösen får också svårare att oupptäckt närma sig ett
byte om vattnet är för klart. Samtidigt gynnas annan rovfisk så som gädda och abborre av ett
klarare vatten med ökad växtlighet, vilka i vissa fall även kan ersätta gösen som viktigaste
predator. Den, enligt provfiskeresultaten 2000 och 2005, mycket stora övervikten för gös
gentemot de två andra piscivorerna som förekommer i Börringesjön, stor abborre och gädda, gör
att det dock troligtvis skulle ta tid innan ett skifte av huvudpredator i sjön skulle kunna uppstå.
Vattenundersökningarna som ingått i examensarbetet presenteras i bilaga 1 och i
undersökningen nedan (Charlotta Borell Lövstedt LTH).
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Tabell 1. Sammanställning av resultat för provfisket år 2000 samt år 2005. Kursiva
understrukna siffror = år 2000
Gös

Gös

> 150 mm < 150 mm

Abborre
>150
mm

Abborre
<150
mm

Gädda

Gärs

Brax

Benlöja

Mört

Sarv

Ål

Medianlängd
(mm.)
2000

472

102

0

81

449

68

211

94

132,5

131

0

2005

314,5

66,8

256

64,8

409,5

54

146,5

85,5

95,5

230

575,5

2000

1293,8

7

0

2

50,7

7,9

605,7

68,1

284,9

2

0

2005

1542.5

7.8

48,3

27,2

64,7

18,6

1326,5

71,8

108,8

15,1

52

2000

1,8

0,08

0

0,33

0,08

2,16

5,91

13,25

10,33

0,08

0

2005

3,75

2,6

0,25

9,16

0,17

4,58

28,16

16,33

8,5

0,08

0,17

2000

15602

7

0

24

608

95

7268

817

3419

24

0

2005

18510,5

93

579,4

326,3

776,6

861,7

1305

181

623,9

2000

21

1

0

4

1

26

71

159

124

1

0

2005

45

31

3

110

2

55

338

196

102

1

2

Medelvikt
(g / nät)

Medelantal
/ nät

Totalvikt
(g)

223,6 15917.8

Totalantal
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Undersökningar av vindinducerad
resuspension
Charlotta Borell Lövstedt, doktorand vid Avd för Teknisk
Vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola.
Rapporten redovisas i sin helhet i bilaga 1.
I den här rapporten presenteras resultat från mätningar gjorda i Börringesjön mellan september
2005 och april 2006. Mätningarna har utförts för att belysa orsakerna till Börringesjöns
grumlighet. Mätningar är gjorda i samarbete med examensarbetaren Tobias Andersson
(Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet) och konsultationer har gjorts med Torbjörn
Davidsson (Ekologgruppen) och Anders Hargeby (Limnologiska avdelningen vid Lunds
Universitet). Undersökningarna är ett komplement till forskningen som huvudsakligen utförs i
Krankesjön som är en klar sjö. Genom att jämföra värden från de båda sjöarna kan man se
olikheter/likheter och från det dra slutsatser om varför den ena är klar och den andra är grumlig.
Turbiditeten (grumligheten) har mätts momentant i stora delar av sjön med hjälp av båt.
Mätningarna har gjorts vid tre tillfällen och visar att vattnet som rinner in i inloppet från
Klosterviken är klart, medan resten av sjön har hög och jämn grumlighet. Det fanns en svag
gradient i turbiditeten i sjön där den är ökar med vindriktningen. När det fanns ett istäcke var
vattnet under detta klarare, vilket det även var omedelbart efter islossningen. Detta bekräftas
också av yrkesfiskaren.
Vinden anses således vara den viktigaste faktorn för sjöns grumlighet. Sambandet är dock
komplext eftersom uppvirvlat sediment även för med sig näring upp i vattenmassan, vilket i sin
tur gör att planktonproduktionen blir hög och bidrar till grumligheten. Med ett antal antagna
förutsättningar och generaliseringar har modellberäkningar utförts och jämförts med resultat
från Krankesjöns. Beräkningarna visar att erosion av botten (resuspension) kan ske vid vanligt
förekommande vindhastigheter (10m/s = frisk vind).
En ytterligare teori som förs fram i rapporten är att grumlingen kan vara orsakad av biogen
kalkutfällning. Detta fenomen beror på ökat pH pga upptag av koldioxid i vattnet, varvid
kalciumkarbonat fälls ut som små ljusa partiklar. Dessa partiklar är så små att de sedimenterar
mycket långsamt och ger vattnet en mjölkig färg, vilket har gett upphov till benämningen ”lake
whitening”.
Vattenanalyser visar att mellan en tredjedel och en fjärdedel av partiklarna är av minerogent
ursprung.
Det fanns enstaka undervattensväxter som man kan se från ytan. Vid inloppet växer näckrosor,
det är enda stället i sjön de växer på. Grumligheten medför att bottenväxter får svårt att växa pga
dåliga ljusförhållanden och därmed ökar risken för resuspension. Sjöns tillstånd blir på så sätt
stabilt.
Flera fotografier som visar grumligheten presenteras i rapporten.

Ekologgruppen

6
Segeå-projektet
Börringesjön - undersökningar och utredningar under etapp 2

Planktonundersökningar
Undersökningen har genomförts av Gertrud Cronberg vid
Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet och Ekologgruppen
i Landskrona, på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund
Rapporten redovisas i sin helhet i bilaga 2.
Provtagning av djur och växtplankton har genomförts i Börringesjön och Yddingesjön under
perioden maj till oktober 2004. Syftet med undersökningarna är att ger svar på frågor om djuroch växtplanktonsamhällets sammansättning. En fråga är hur stor del av vattengrumlingen som
består av växtplankton, dvs hur stor biomassa och vilken storlek har växplankton i sjöarna. En
annan är om djurplanktonsamhället visar tecken på starkt betestryck från planktivor fisk.
Provtagningen har gjorts av Ekologgruppen i Landskrona och artbestämning och rapport har
utförts av Gertrud Cronberg vid Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet.
Nedanstående sammanfattning är hämtad från denna rapport. I Börringesjön och Yddingen
registrerades stor till mycket stor biomassa under hela mätperioden, maj till september. Sjöarna
dominerades mer eller mindre av blågröna alger. Börringesjön dominerades av picoblågröna
alger och trådformiga blågröna alger tillhörande släktena Planktolyngbya och Aphanizomenon.
Yddingen dominerades hela perioden av den trådformiga algen Prochlorothrix hollandica.
Växtplanktonsamhället i både Börringesjön och Yddingen var mycket stabilt. Det skedde inga
stora förändringar under perioden maj till september, och samma arter registrerades mer eller
mindre hela tiden, medan mängden av de olika arterna ändrades. Växtplanktonsamhället i båda
sjöarna var artrikt. Antalet arter varierade från 37 till 54. Artrikedomen ökade under sommaren
och störst antal arter registrerades i september. Blågröna alger förekom med störst antal taxa.
Det förekom flest eutrofa arter, mindre indifferenta arter och oligotrofa arter var sällsynta.
Antalet djurplankton var lågt i båda sjöarna, med hjuldjur som dominerade art. Börringesjön
hade ett mera artrikt plankton och större mängder hinn- och hoppkräftor än Yddingen. I
Yddingen registrerades minst djurplankton. Stora djurplankton arter som dafnier och calaonida
hoppkräftor, som saknades nästan totalt. Avsaknaden av djurplankton är inte så lätt att förklara.
Det kan bero på flera samverkande faktorer. En orsak kan vara stor förekomst av småfisk, som
betar ned större djurplankton som t. ex dafnier. En annan orsak till låg djurplanktonabundans
kan bero på att växtplankton domineras av blågröna alger, vilka kan utgöra dålig föda för
djurplankton. Vissa blågröna alger, kan producera algtoxiner, som också kan vara giftiga för
djurplankton. Sjöarna är dessutom mycket näringsrika med höga halter av fosfor och kväve,
vilket gynnar förekomst av blågröna alger. Både Börringesjön och Yddingen är hypertrofa sjöar
med ett stabilt växtplankton, som ej förändrats under de senaste 10 åren.
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Utvärderinging av befintligt datamaterial
Recipientkontroll – utveckling 2003 - 2006
I Börringesjön har ingen förändring i siktdjup skett under de år som gått sedan rapporten 2003
sammanställdes (Segeåns Vattendragsförbund, 2003). Fosforhalterna har varierat mellan 83 och
130 µg l-1. Yddingesjöns siktdjup har förbättrats något sen tidigare år med ett stabilt värde på ca
0,6 m. Klorofyllvärdena ligger som tidigare, möjligen med något lägre halter än vid förra
rapporten.

Databehandling av befintligt material från
recipientkontroll mm
I detta kapitel har data från recipientkontroll och Länsstyrelsen i Skånes mätningar från skånska
sjöar använts för att undersöka samband mellan plankton, grumlighet och siktdjup. I
diagrammen har augustivärden använts. Augustivärden används ofta då de bäst beskriver
tillståndet under sommarstagnationen då eutrofieringsproblemen ofta är som synligast.
Mer än 35 års mätningar av grumlighet i Segeåsjöarna visar tydligt att Börringesjöns vatten är
grumligare än de övriga (figur 1). Grumligheter över 7 FNU klassas som starkt grumlat vatten,
vilket Börringesjön ofta överträffar flerfalt under samtliga sommarmånader (figur 2). Om
grumligheten beror på plankton bör det finnas ett samband med klorofyllhalten. Emellertid
avviker inte Börringsjöns värden från övriga Segeåsjöars (figur 3).
Grumlighet i Segesjöarna (augustivärden)
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Figur 1. Grumlighet i Segeåsystemets sjöar. Grumlighet över 7 FNU klassas enligt
Naturvårdsverket 1999, som den "sämsta" klassen - starkt grumligt vatten.
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Medel max och min-värden på grumlighet i Börringesjön 1989 - 2004
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Figur 2.

juni

juli

augusti

september

Max- medel- och minvärden på grumlighet i Börringesjön mellan år 1989 och 2004.

Klorofyllhalter i Segeåsjöarna - Augustivärden
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Klorofyllhalter i Segeåsjöarna – augustivärden.

Det finns dock ett skönjbart samband mellan klorofyllhalt och grumlighet i Segeåsjöarna (figur
4). Börringesjön uppvisar ett avvikande mönster, vilket antyder att grumligheten har någon
annan komponent. Även i jämförelse med andra skånesjöar utmärker sig Börringesjön.
Klorofyllhalter över 20 mg m-3 kategoriseras som mycket höga och över 40 mg m-3 som extremt
höga enligt Naturvårdsverket (1999).
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Grumlighet och klorofyll
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Figur 4. Förhållandet mellan klorofyll och grumlighet i Börringesjön, Segeåns övriga sjöar,
och i övriga skånska sjöar - augustivärden.
Om man avsätter siktdjup mot grumlighet utmärker sig Börringesjöns genom att ha de i särklass
högsta grumlighetsvärdena och lägsta siktdjupen (figur 5). Intressant i sammanhanget är att det
verkar som om grumlighetsökningar över 50 FNU inte påverkar siktdjupet ytterligare.
Segeåsjöar grumlighet och siktdjup
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Figur 5. Förhållandet mellan klorofyll och grumlighet i Börringesjön och Segeåns övriga
sjöar – augustivärden.
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Grumlighet och siktdjup
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Figur 6.

Förhållandet mellan siktdjup och grumlighet i skånska sjöar - augustivärden.

Sammanställningen visar att Börringesjöns grumliga vatten saknar motstycke i Skåne.
Redovisade parametrar, turbiditet, siktdjup och klorofyll och sambandet mellan dessa antyder
att Börringesjöns grumlighet orsakas av annat än plankton.

Ekologgruppen

11
Segeå-projektet
Börringesjön - undersökningar och utredningar under etapp 2

Undersökningar av Börringesjöns och
Segeåns sediment och vattenkvalitet
Undersökningarna har genomförts Ekologgruppen i Landskrona, på
uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund, i samband med
faktainsamlande inför tillståndsprövning av Skabersjödammen
Rapporterna presenteras i bilaga 3 och 4.
Bilaga 3 är identisk med till Miljööverdosmtolen inlämnat material medan bilaga 4 är något
omskriven. I bilaga 3 redovisas samma diskussion som ovan om grumlighet, klorofyll och
siktdjup. Utöver detta redovisas en diskussion om hur grumligheten i Börringesjön påverkar
Segeåns vattenkvalitet. Recipientkontrolldata visar att grumligheten i Börringesjön sprider sig
nedströms i Sege å och att grumligheten avtar från sjön och nedströms (figur 7).
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Figur 7. Grumlighet mätt i FNU i Börringesjön och mätstationer nedströms under 2003.
Data från Recipientkontroll.
Under sommaren 2005 gjordes även en karaktärisering av Börringesjöns och Segeåns
bottensediment. I bilaga 4 redovisas resultaten av denna undersökning. Undersökningen visar att
vattnet i Sege å är extremt grumligt och att flera till synes goda lekbottnar var igensatta med
finsediment. Börringesjöns sediment undersöktes vid tillfället för vattenprovtagning inom
recipientkontroll 2005-07-26. Sedimentkärnor samlades in från 2 m djup, samt från den östra
strandkanten. Sedimentet från 2 m djup var mycket löst och gränsen mot vattenfasen diffus,
medan strandsedimenten var fastare. Tvåmeterssedimenten hade ett högt innehåll av
finpartikulärt minerogent material - 73 resp 76 %. Strandsedimentens storleksfraktioner framgår
av figur 10. Den organiska halten utgjorde för "Exponerad strand 1" 6 % (storlek < 0,2 mm),
och för "Exponerad strand 2" 4 % (storlek < 0,06 mm). Resultaten stödjer teroin om att
lerpartiklar har en stor betydelse för Börringesjöns grumlighet. Både i strandkant och i de
djupare sedimenten var innehållet av finpartikulärt oorganiskt material stort.
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Figur 8.

Sedimentkärna från Börringesjöns strand.

Figur 9.

Börringesjöns östra strand.
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Storleksfraktioner i bottenmaterial
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Figur 10. Storleksfraktioner av strandsediment från Börringesjön.
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Äldre källmaterial
Södra Sveriges fiskeriförenings skrifter
Södra Sveriges fiskeriförening grundades 1906 och hade som huvudmål ”att genom anställande
av planmässiga fiske- och fiskodlingsförsök ……utbilda rationella brukningsmetoder för insjöoch dammkultur”. Från början av 1900-talet fram till 1960-talet gav föreningen ut skrifter där
erfarenheter och nya rön inom fiskerinäringen i sötvatten avhandlades. Skrifterna ger ibland
värdefull information om frågor rörande sjöar i södra Sverige. Föreningen arrenderade sjöar bl a
i Skåne, där undersökningar och åtgärder genomfördes för att höja avkastningen på önskade
fiskarter.
Om Börringesjön skriver Klingspor (1916), "…den mest sterila och minst fiskrika av
föreningens skånska arrendesjöar. Fiskstammen utgöres av gädda, dålig braxen och en
obetydlighet abborre. Det vore tröstlös att arbeta med detta vatten, såvida ej det ypperliga
ålfisket funnes”. Börringesjöns avkastning var mellan 1914 och 1919, 3 till 4 kg fisk/ha år,
medan Havgårdssjön under samma tid i medeltal gav mellan 17 och 18 kg/ha år (Montén 1951).
Alm (1920) konstaterar vid jämförelse av Börringesjöns och Havgårdssjöns fiskavkastning att
"Börringesjöns stränder äro till största delen lösa" och vidare "Börringesjön är grund, ca 2 m,
har gråbrunt smutsigt vatten och en delvis av brunlera, delvis av med växtavfall nästan
fullkomligt genomsatt gyttja bestående botten". Alm (1920) anser att den viktigaste orsaken till
sjöarnas olika fiskavkastning ligger i bottenfaunans produktion som i Havgårdssjöns var ca 10
ggr högre än i Börringesjön. För att höja avkastningen föreslogs inplantering av gös, vilket
också skedde med start 1914. Inplanteringen fick till följd att en stabil göspopulation
etablerades i sjön (Montén 1951). Detta verkar ha skett utan att någon annan fiskart gått tillbaka,
något som Montén (1951) anser anmärkningsvärt. Författaren spekulerar i att en för både gädda
och gös gynnsam eutrofiering skett, med den ökade bebyggelsen och sanitära utvecklingen. Det
finns inga ytterligare diskussioner om vad som orsakar skillnaden i bottenfaunan mellan
Havgårdssjön och Börringesjön. Göspopulationen i Börringesjön har således funnits sedan
första halvan av 1900-talet.

Övriga källor och citat
Schager, C.H. 1920. Svenskt fiskerilexikon. Wahlström & Widstrand. Stockholm.
Börringesjön, insjö i södra delen av Malmöhus län. Tillhör de av Södra Sveriges
Fiskeriförening arrenderade sjöarna. Längd 4,1 km. Största bredd 1,3 km. Areal 345 ha. Höjd
ö.h. 50,5 m. Fiskfattig. Abborre. Sutare 1. Braxen. Gädda Ål 2. Börringe järnvägsstation ligger i
närheten av sjöns norra ända. Siffrorna anger fiskförekomst enligt följande skala. 1 = svag, 2 =
under medelmåttan, 3 = medelmåttig, 4 = över medelmåttan, 5 = riklig.
Rosén, N. 1955. (red.) Svenskt Fiskelexikon. AB Nordiska uppslagsböcker. Stockholm
Börringesjön. Slättsjö i Malmöhus l. ca 15 km n.ö. om Trelleborg. Segeåns nbo. 50 m ö.h., 365
ha (med Klosterviken), l. 4,1 km. Största djup ca 4 m. Stränder långsluttande, riklig
vassvegetation. Vatten täml. grumligt. - Gädda, gös, ål, sutare, abborre, braxen. Gösen utsatt
1913. Yrkesfiske med not, nät, ryssjor o. långrev. Sättål (80-100 kg) utsättes årligen.
Segeån. Huvudvattendrag i nedebördsområde 90 med 350 km2 i Malmöh. l. Mynnar i
Lommabukten (Malmö stad). Avbördar sjösystemet kring Börringe (3% sjöar). Förorenad bl.a.
fr. slakteri o. sockerbruk. - Uppströms Sege fångas bl.a. ål, gädda, abborre, laxöring, mört samt
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kräftor med ryssjor, nät o. ålkistor. Tidigare bedrevs i mynningsområdet yrkesfiske efter bl.a.
lax o. laxöring.
Almestrand och Lund 1951. En mätning av siktdjup i Börringesjön redovisas - 0,25 m. Man
skriver ”The bottom is shallow and the water always turbid from clay suspension”. Det
rapporteras om förekomst av undervattensväxter däribland characeer. Vidare skriver man: “The
sediment limit lies high (in the profiles between 1,0 and 1,5 m.). The fine detritus gyttjas are
rhich in mineral grains, chiefly small particles < 5 my, but for the rest up to the size of coarse
mo”.
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Kart- och bildmaterial

Figur 11. Jordartskartan visar på stor förekomst av glacial finlera (orange) i området.

Figur 12. Grumlighet i en damm som försörjs med vatten från Sjuspännegropen. Detta biflöde
mynnar i Sege å väster om Börringesjön och har sina källor i området sydväst om Börringesjön.
I området finns enligt jordartskartan glacial finlera. Foto 2002 Segeåprojeket.
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Figur 13. Vykort funnet på Internet över Börringekloster i förgrunden, Klosterviken närmast
nedanför och Börringesjön i bakgrunden. Börringesjöns grågula färg är tydlig i jämförelse med
Klosterviken. Årtal och fotograf okänt.

Figur 14. Flygbild över Börringekloster med Klosterviken centralt i bilden och Börringesjön i
nedre vänstra hörnet. Notera skillnaden i färg. Foto: Leif Nilsson, Ekologihuset, Lund 2002.
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Figur 15. Satellitbild över Börringesjön och Klosterviken. Notera skillnaden i färg. Källa:
www.hitta.se
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Sammanfattande omdöme 2006
Utredningen visar att Börringesjön intar en särställning bland Segeåns och Skånes sjöar när det
gäller grumligheten. Mätningar visar att turbiditen (grumligheten) är hög, i stort sett hela året,
utom då det ligger is på sjön. Detta antyder att grumligheten sannolikt härstammar från vindens
och vågornas omrörning av de lösa bottensedimenten, vilket även visas i arbeten av Charlotta
Borell Lövstedt vid LTH (bilaga 1). Fiskens roll för vattenkvaliteten är mindre tydlig. Provfisket
som genomförts i juni 2000, har under hösten 2005 kompletterats med ett provfiske ingående i
Tobias Anderssons examensarbete. Undersökningen visar i stort sett samma resultat, nämligen
att fiskbiomassan generellt är låg och att andelen gös är hög. Enligt resultat från examensarbetet,
vilket är under bearbetning, fångades ett antal stora braxnar, vilka har potential att tillföra
vattnet viss grumlighet genom sitt bökande i bottensedimenten. Oavsett om det är fisken,
vind/vågor eller en kombination av dessa som rör upp sedimenten är effekten densamma.
Sedimenten med sitt innehåll av finpartikulärt material grumlar vattnet och ger ett litet siktdjup.
Till detta kommer den näring som tillförs från bottnarna vilket ger ökad planktontillväxt. Under
etapp II har växt- och djurplanktonprov tagna i Börringesjön och Yddingesjön 2004 analyserats
beträffande artantal och biomassa (bilaga 2). Undersökningen understryker tidigare resultat, dvs
att blågrönalger dominerar och att formerna är små. Små former av plankton ger relativt mer
grumlighet/siktdjupsförsämring än större former med samma biomassa. Några få mätningar som
gjorts på vattnets partikelinnehåll visar att mellan en tredejedel och en fjärdedel av partiklarna är
av minerogent ursprung. En genomgång av data över siktdjup, grumlighet och klorofyllmätningar bekräftar Börringesjöns avvikande mönster från andra skånska sjöar.
Fotografier, kartor, gamla litteraturkällor, mätningar och uppgiftslämnare vittnar om att
Börringesjöns vatten varit grumligt under en lång tid (100 år). Sporadiska mätningar visar att
det som att vatten som rinner in i sjön ofta är relativt klart medan vattnet i praktiskt taget hela
sjön och i utloppet är grumligt.

Fortsatt arbete
Den ursprungliga frågeställningen om reduktionsfiske av vitfisk som en möjlig ågärd för att
förbättra vattenkvaliteten i Börringesjön är ännu ej fullständigt besvarad. Mycket pekar dock på
att andra orsaker, fr a vind och vågpåverkan är av större betydelse, och detta står kanske än
klarare idag än vid utredningen 2003 (Ekologgruppen, 2003). För att ytterligare höja
kunskapsnivån kring braxens och vindens påverkan på grumlingen har genomförandet av
fältexperiment föreslagits. Enligt limnolog Anders Hargeby kan man i Börringesjön sätta ut
enclosures (burar med täta sidoväggar) där fisk, vind, och tillgång till sediment manipuleras.
Genomförandet av detta är dock midre lämpligt att genomföra i Segeå-projektets och Segeåns
Vattendragsförbunds regi. Samarbete med forskare bör sökas under etapp 3.
Äldre kartmaterial visar att Börringesjöns historiska utlopp har legat i sundet mellan
Klosterviken och Börringesjön. Vid tiden före sjösänkningarna var dessa båda bassänger delar
av samma sjö. Vid någon tidpunkt, gissningsvis vid tillkomsten av järnvägen 1874 har sjöns
huvudutlopp flyttats till dagens läge vid borgruinen vid Södra Lindved. En något kontroversiell
åtgärd som skulle avlasta Sege å från en stor del av Börringesjöns grumliga vatten, är att leda ut
vatten från Klosterviken via det historiska utflödet, vilket då behöver fördjupas. Av
Börringesjöns 3700 hektars tillrinning kommer ca 3000 hektar via Klosterviken. Genom en
omledning skulle 80 % av vattnet från tillrinningsområdet mynna i Sege å med betydligt mindre
innehåll av partiklar. Man skall dock ha klart för sig att Börringesjöns vattenomsättningstid och
näringsbelastning förändras radikalt genom en sådan åtgärd, och det är inte uppenbart hur detta
påverkar sjöns vattenkvalitet. Åtgärden torde ge Sege å ett klarare vatten men det är oklart hur
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närsaltinnehållet i ån påvverkas. Ett ingrepp av detta slag måste föregås av en större utredning,
där man även undersöker hur mycket av grumligheten i Sege å som härstammar från
Börringesjön och hur mycket som tillförs via tillflöden runt Svedala.
Under Segeå-projektets etapp 3 föreslås ett diskusionsmöte med intressenter såsom fiskare,
forskare, markägare, länsstyrelsen, vattendragsförbund och kommunrepresentanter.
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Inledning
I den här rapporten presenteras resultat från mätningar som jag har gjort i Börringesjön
2005-09-15 till 2006-04-12. Mätningarna gjordes för att hjälpa till att lösa problemet med
Börringesjöns grumlighet, framför allt för att svara på frågan varför?. Flertalet mätningar är
gjorda tillsammans med examensarbetaren Tobias Andersson (Limnologi, Lunds Universitet)
och konsultationer har gjorts med Torbjörn Davidsson (Ekologgruppen) och Anders
Hargeby (Limnologi, Lunds Universitet). I flera fall har Tobias resultat från mätningar som
är gjorda samtidigt som de jag presenterar här, och de är inte fullständiga utan varandra.
Rapporten är inte heltäckande och ger inga exakta svar på frågan, men vi vet nu mer än vad
vi gjorde innan, och en del idéer som vi hade från början har kunnat uteslutas/bekräftas.
Anledningen till att jag gjort mätningarna är för att jag tyckte att det skulle bredda min
forskning som jag huvudsakligen utför i Krankesjön som är en klar sjö. Genom att jämföra
värden från de båda sjöarna kan man se olikheter/likheter och från det försöka dra slutsatser
om varför den ena är klar och den andra är grumlig.

Sammanfattning över vilka mätningar som gjorts
Temperatur
2005-09-15
till
2006-04-07

Väder
2005-09-20 till
2006-02-27
och
2006-04-07 till
(pågår
fortfarande)

1

Vattenprov (antal)
2005-09-15 (1)
2005-09-20 (1)
2005-09-26 (4)
2005-11-09 (2)
2005-11-23 (2)
2005-12-14 (6, Tobias har
analyserat)
2006-04-06 (1 ej analyserat)
2006-04-07 (1)
2006-04-12 (1 ej analyserat)
2006-04-28 (1 ej analyserat)
2006-05-12 (1 ej analyserat)

Turbiditet
2005-09-261
2005-10-121
2005-11-091
2005-11-233
2005-12-141
2006-04-062
2006-04-072
2006-04-122
2006-04-284
2006-05-124

Sedimentprov
2005-09-26

På flera ställen i sjön
I utloppsbäcken vid bron
3
I hål i isen
4
I utloppsbäcken vid bron och från bryggan vid Skyttanäbben
2

Dessutom har partikelräkning/storleksfördelning gjorts på vattenprover från 2005-10-09 och
2005-11-23.

Metoder
Temperatur
En temperaturlogger har hängt under bryggan (längst ut på bryggan), ca 20 cm under
vattenytan. Den har gjort en mätning varje halvtimme under hela mätperioden.
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Väder
En väderstation monterades upp på staketet mellan kohagen och åkern nära bryggan.
Ganska högt och helt öppet placerad. De parametrar som mättes var lufttemperatur,
lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. Parametrarna är sparade som medel
varje timme, samt max och min varje timme för temperatur och vindhastighet. Under
perioden 2005-10-12 till 2005-11-09 finns motsvarande siffror för varje halvtimme. (I den
här rapporten presenteras bara några få väderdata i samband med turbiditetsmätningarna
eftersom det är väldigt mycket data, allt finns i separat fil.)

Vattenprov
Ganska så ytliga prover har tagits (1,5 liter, men så mycket gick inte att analysera, för filtret
kloggade igen). De har lämnats till analys på VA-labbet (LTH), som har analyserat
suspenderad substans (SS) och organiskt material (VSS).

Turbiditet
Turbiditet har mätts direkt i vattnet med en turbiditetsmätare som anger enheten NTU (och
som kalibrerats mot standardlösningar. Dock var ett problem att intervallen inte var optimala
för Börringesjöns vatten. Man kan ställa in på intervallen 0-50 eller 0-1000 NTU, och
Börringesjön låg oftast runt 50, därför har det större intervallet använts vid de flesta tillfällen.

Sedimentprov
Sediment plockades upp från botten med hjälp av ett platt ankare på en lina (inte säkert att
det är det översta toppskicket som kom med i provet). Det analyserades i VA-labbet på
organiskt innehåll (%).

Partikelräkning
Partikelräkning på vattenprover gjordes med två olika instrument. Dels en Coulter Counter
som kan räkna partiklar i olika delintervaller mellan 0,5 och 5 μm och dels med en
Laserpartikelräknare som kan räkna partiklar i delintervaller mellan 2 och 500 μm.

Kommentarer från fältanteckningar
2005-09-15
2005-09-20
2005-09-26
2005-10-12
2005-11-23
2005-12-14
2006-01-04
2006-04-06
2006-04-07

Det blåste rejält.
Ganska lugnt. Mulet. Vinden in mot bryggan. Vattnet såg grönt ut.
Markant klarare precis vid inloppet. (Obs, det var det varje gång.)
Det är mer än 2 m djupt mjukt sediment nära inloppet.
Det var 6,2 cm is (uppmätt vid bryggan) på sjön.
Isen borta igen.
Det var is på sjön, endast ett par små öppna hål i mitten.
Isen var borta. Blåste rejält och gick rätt höga vågor. Något översvämmat.
Blåste inte lika mycket som dagen innan. Fint väder.
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Resultat
Temperatur
I Figur 1 presenteras vattentemperatur från 2005-09-15 till 2006-04-07. Man ser tydligt att
isen la sig först en omgång 18-24/11 och sedan ordentligt från 20/12 och gick upp 31/3.
Daily Averages Börringesjön
20.0

Temperature (*C)

15.0

10.0

5.0

2006-03-30

2006-03-16

2006-03-02

2006-02-16

2006-02-02

2006-01-19

2006-01-05

2005-12-22

2005-12-08

2005-11-24

2005-11-10

2005-10-27

2005-10-13

2005-09-29

-5.0

2005-09-15

0.0

Figur 1. Vattentemperaturer, dygnsmedel.

Vattenprover och turbiditet
I Tabell 1 presenteras resultat från vattenprover och turbiditetsmätningar.
Tabell 1. Översikt över total suspenderad substans (SS), organisk substans
(VSS) och turbiditet.
Datum
Plats
SS
VSS
Turbiditet
(mg/l) (mg/l) (NTU)
2005-09-15 Bryggan
721
721
1
1
2005-09-20 Bryggan
56
56
2005-09-26 I inloppet
191
191
4,2
1
1
”
Strax utanför inloppet
78
70
44,3
”
I närheten av Ugglarp
601
601
34,9
1
1
”
Bryggan
60
60
38,3
2005-10-12 Medelvärde över stora delar av
42,6
sjön
2005-11-09 Mitt i sjön
53
44
29,8
”
Norr om Skyttanäbben
61
48
32,6
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2005-11-23
”
2005-12-14

Hål i isen vid bryggan
42
20,9
Hål i isen norr om Skyttanäbben
39
17,1
Medelvärde över stora delar av
16,3
sjön
2006-04-06 Utloppet (bron)
16,62
2006-04-07 Utloppet (bron)
12
8
17,12
2006-04-12 Utloppet (bron)
12,92
2006-04-28 Medel av utloppet (bron)
22,7/6,93
(24,8/8,5) och bryggan (20,5/5,2)
2006-05-12 Medel av utloppet (bron) (34,2)
36,44
och bryggan (38,6)
1
På dessa prover är inte filtren torkade i analysen så de är inte helt korrekta.
2
Turbiditeten är mätt i intervallet 0-50 NTU, övriga är mätta i intervallet 0-1000 NTU.
3
Det högre värdet är mätt i intervallen 0-50 NTU, det lägre med 0-1000 NTU
4
I det lägre intervallet visade mätaren max, alltså >50 NTU
I Figur 2 kan man se hur turbiditeten korrelerar med total suspenderad substans.
Turbiditet vs SS Börringesjön
50

y = 0.7145x - 9.0354
R2 = 0.9705

45
40
35

NTU

30
Series1

25

Linear (Series1)

20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100

mgSS/l

Figur 2. Korrelation mellan turbiditet och total suspenderad substans. Mätvärdet
från 2006-04-07 är bortplockat eftersom det var mätt i intervallet 0-50 NTU och
låg inte riktigt i samma linje.
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Figur 3. Suspenderad substans och turbiditet över tiden.
I Figur 3 kan man se hur turbiditeten utvecklas från september till maj. Det är tydligt att när
temperaturen sjunker, sjunker också grumligheten. Isen hjälper säkert till en hel del att
förhindra resuspension, men framför allt är det nog primärproduktionen som går ner. Efter
att isen spruckit upp har grumligheten hållit sig ganska låg i ett par veckor innan den ökat
kraftigt, antagligen pga algblomning till följd av höga temperaturer och soligt väder.

Bottensediment
De två bottensedimentproverna (tagna någonstans i mitten på sjön) bestod till 23% (22,7
och 23,7) av organiskt material. Dock är detta svårtolkat eftersom det inte är säkert att
sedimentet kommer från det översta lagret.

Partikelräkning
Partikelräkning var en intressant metod för att jämföra storleksfördelningen hos partiklarna i
vattnet. Det enda resultat som är värt att nämna här är dock att det var ingen nämnvärd
skillnad mellan vattnet i Krankesjön och det i Börringesjön (förutom att det är väldigt många
fler partiklar i Börringesjön. Dessutom gjordes den mest ambitiösa analysen på de två
proverna som togs under isen och resultaten från dessa kan mycket väl skilja sig mycket från
sommarsituationen. Det finns mycket data för den intresserade.

Turbiditet – gradienter
2005-09-26
I Figur 4 visas turbiditetsdata från 2005-09-26. Mätningarna är gjorda längs vägen i sjön och
motsvarar slingan på kartan i Figur 5.
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Turbidiet Börringesjön 050926
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Figur 4. Turbiditet 2005-09-26.
De absoluta värdena för NTU är väldigt osäkra eftersom det egentligen var under
kalibreringsintervallet, men de relativa skillnaderna är säkrare och intressanta.
De lila prickarna motsvarar TID1, TID2, TID3, TID4, TID5 och TID6 på kartan på nästa
sida.
Man kan se att det är hög och jämn turbiditet mellan TID1 och TID2, sjunkande mellan
TID2 och TID3, jämn och lägre turbiditet mellan TID3 och TID4, jämn och lite högre
turbiditet mellan TID4 och TID5, stigande mellan TID5 och TID6 och sjunkande ingen
från TID6.
Från väderdata (Tabell 2) kan man utläsa att de senaste dagarna har det blåst sydöstlig vind
vilket antagligen orsakat den höjda turbiditeten i de nordvästra delarna.
Tabell 2. Väderdata.
Datum
2005-09-20
2005-09-21
2005-09-22
2005-09-23
2005-09-24
2005-09-25
2005-09-26

Medel vindhast
(m/s)
1,7
0,9
1,7
3,5
1,9
3,2
0,8

Max vindhast
(m/s)
5,8
4,9
5,8
10,7
7,2
7,6
3,6

Dominant
riktning
WSW
WSW
ESE
SE
SE
ESE
SE

2006-05-16

Figur 5. Mätningarna tagna 2005-09-26, data från GPS.
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2005-10-12
Turbiditetsmätningarna från 2005-10-12 presenteras i Figur 6.
Turbiditet Börringesjön 051012
70,00
60,00

NTU

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GPS dist (km)

Figur 6. Turbiditet i Börringesjön 2005-10-12.
De absoluta värdena för turbiditet är antagligen ganska osäkra eftersom mätarens intervall är
0-1000 NTU (man kan även använda intervallet 0-50 NTU, men när jag testade det i sjön, så
visade den max, så det området går inte att använda). De relativa skillnaderna är dock väldigt
intressanta. De lila prickarna motsvarar punkterna som heter A, B, …, K på kartan.
Man kan se att turbiditeten ökar ut till punkten A, är sedan konstant upp till B, där den
sjunker kraftigt vid mätning i inloppsvattnet (C). Turbiditeten är sedan ganska konstant till
halvvägs in i viken vid utloppet, E, där sjunker turbiditeten mot utloppet och stiger sedan på
samma sätt på vägen ut ur viken (G). Turbiditeten når sitt maxvärde vid H, för att sedan
sjunka konstant ner mot södra änden av sjön (J). Den ökar sedan igen mot motsvarande sätt
på tillbakavägen till punkten K för att sedan vara konstant längs den östra kanten och
tillbaka till bryggan.
Tabell 3. Väderdata.
Datum
2005-10-06
2005-10-07
2005-10-08
2005-10-09
2005-10-10
2005-10-11
2005-10-12

Medel vindhast
(m/s)

Max vindhast
(m/s)
1,8
3,4
4,0
1,9
2,5
4,0
4,1

7,2
8,5
10,7
8,0
7,6
11,6
9,4

Dominant
riktning
ENE
E
SE
SSE
SE
SE
SE
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Anledningen till att det är lägre grumlighet i viken vid utloppet, skulle kunna bero på att det
var ganska mycket bottenvegetation där som eventuellt kunde stoppa upp en del av
grumligheten som kom från mitten av sjön. Det kan också bero på att en hel del av det klara
vattnet flödar längs med Bastanäbben och sedan ut i utloppet och inte blandar sig allt för
mycket i resten av sjön. Att det är en syd-nordlig gradient beror antagligen på vindarna de
senaste dagarna.

Figur 7. Mätningar tagna 2005-10-12. Data från GPS.
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Figur 8. Grumligt strax utanför utloppet.

Figur 9. Klart inloppsvatten (bara några meter från bilden innan).
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Figur 10. Växter vid bryggan.

2005-11-09
Mätdata inklusive väder presenteras i Tabell 4 och Figur 11. Mätpunkerna visas på kartan i
Figur 12.
Tabell 4. Mätdata från 2005-11-09. (Vattenproven har Tobias analyserat.)
Tid
10:44:02
10:50:22
10:59:22
11:03:22
11:05:02
11:07:42
11:10:22
11:12:12
11:18:22
11:29:12
11:34:52
11:39:22
11:53:12

Mätning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NTU

NTU
28,38
31,00
33,11
30,35
30,74
31,53
26,27
29,30
35,34
28,77
28,77
27,85
29,16

29,69
34,29
35,60
29,43
28,90
37,70
26,27
28,38
33,11
29,30
29,30
27,85
27,85

NTU
31,40
32,32
31,00
29,43
29,43
31,53
26,27
29,30
37,70
28,90
27,32
28,90
29,43

NTU
29,69
32,71
33,50
29,43
30,35
30,74
26,01
34,55

29,16

NTU medel
29,79
32,58
33,30
29,66
29,85
32,88
26,21
28,99
35,18
28,99
28,46
28,44
28,81

Vattenprov
1
2
3

4
5

6
7

2006-05-16
Datum

2005-11-04
2005-11-05
2005-11-06
2005-11-07
2005-11-08
2005-11-09

Medel
vindhast
(m/s)
2,5
4,2
4
2,9
3,2
5

Max
vindhast
(m/s)
8,5
12,1
11,6
8,5
8,9
11,2
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Dominant
riktning
S
W
SW
S
SSE
SE

Börringesjön 2005-11-09
40.00
35.00
30.00
a

NTU

25.00

b

20.00

c
d

15.00

Average

10.00
5.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mätpunkt

Figur 11. Turbiditet i Börringesjön 2005-11-09. a, b, c och d betyder flera
mätdata från en och samma punkt.
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Figur 12. Mätningar tagna 2005-11-09. Data från GPS.
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2005-12-14
Mätdata från 2005-12-14 presenteras i Tabell 5. Värdena är ovanligt låga. Antagligen för att
det har legat is och var vindstilla. Vädret för aktuell period presenteras i Tabell 6.
Tabell 5. Mätdata från 2005-12-14.
Plats

Vattenprov

Brygga
Mitten
Inloppet
Strax utanför inloppet
Ganska när södra
änden
Södra änden

1
2
3
4
5

NTU
(medelvärden)
16,42
17,34
0,00
4,86
15,43

6

14,91

Tabell 6. Väderdata.
Datum
2005-12-09
2005-12-10
2005-12-11
2005-12-12
2005-12-13
2005-12-14

Medel vindhast
(m/s)
0,4
2,8
5,4
3,0
2,0
2,6

Max vindhast
(m/s)
5,4
11,6
12,1
12,1
8,0
8,5

Dominant
riktning
N
W
WNW
WNW
WNW
W

Diskussion och slutsatser
Slutsatser från resultaten
Några slutsatser man kan dra från mätresultaten är:
- Vattnet som rinner in i inloppet är klart.
- Under isen blir vattnet klarare.
- Det är en svag gradient i turbiditeten i sjön där den är ökar med vindriktningen.
- Det finns en del tappra bottenväxter som man kan se från ytan.
- Vid inloppet växer en del näckrosor, det är enda stället i sjön de växer på.
- Vattnet ser mjölkigt och grönt ut.
- ”Vårvattnet” är relativt klart (detta bekräftas också av fiskaren som jobbar i sjön).

Min teori
Det finns mycket näring bundet i sedimentet i Börringesjön. Antagligen från gammalt
slaktavfall som nu kan finnas spridet i sedimentet i hela sjön.
När det blåser grumlas detta bottensediment upp och orsakar stor primärproduktion. Under
högproduktiva dagar blir det brist på koldioxid i vattnet och kalciumkarbonat fälls ut som
små ljusa partiklar. Kalciumkarbonaten är så små partiklar att de sedimenterar mycket
långsamt (”lake whitening”).
Grumligheten är alltså en kombination av resuspenderat sediment, växtplankton och
kalciumkarbonat.

2006-05-16

Charlotta Borell Lövstedt

Grumligheten gör också att bottenväxter får svårt att växa och därmed ökar risken för
resuspension.
Islagret gör att partiklar har hunnit sjunka och därför har det blivit lite klarare till sista
mätningarna. Kylan har dessutom bidragit till en låg primärproduktion.
Idéer om hur hur det kan bli klarare:
1. Vänta på ett gynnsamt år som är mycket varmt och lugnt precis efter att isen har
försvunnit, så att bottenväxter kan växa bra och därmed förhindra resuspension.
2. Ta sedimentprover för att se om det är extra höga näringshalter någonstans, t ex i
närheten av slakteriet Æ om det är det, kan man muddra i det området.
3. Lägga ut någon slags vågbrytare där det är mest effektivt (typ strax söder om mitten i
öst-västlig riktning. Borde vara effektivast direkt efter att isen har försvunnit då det
ju är skapligt klart.
4. Biomanipulation med utfiskning (såsom har gjorts i Finjasjön och Ringsjöarna)

Bakgrundsdiskussion
Enligt Enells rapport (Enell 1986) finns ”god tillgång på kräftor”. Kräftor äter
bottenvegetation och skulle därmed kunna vara en bidragande faktor.

Näringshalter och stabila jämviktslägen
Den övre gränsen för fosforkoncentration som tillåter en sjö att kunna vara i ett klart
jämviktsläge anges i litteraturen till 50-150 μg/l. Motsvarande gräns för kväve är mer osäker.
(González Sagrario et al. 2005)
González Sagrario et al. (2005) har gjort en studie i Stigsholm i Danmark, där de undersökte
vikten av kvävetillskott samtidigt med fosfortillskott. Deras resultat indikerar att ett skift till
grumligt läge skedde vid total N-koncentration på >2000 μg/l och en total P-koncentration
på >130-200 μg/l. De påpekar också att dessa tröskelvärden säkert är olika i olika sjöar,
beroende på t ex fisksamhället.
Tabell baserad på siffror från (Ekologgruppen 2004):
Sjö
Siktdjup (m)
Fosfor (μg/l)
Börringesjön
0,26
138
Fjällfotasjön
0,34
145
Yddingesjön
0,54
40
Havgårdsjön
1,03
57
Eksholmsjön
0,8
54

Kväve (μg/l)
3580
3720
1880
1314
1300

Börringsjöns näringsinnehåll ligger alltså högre eller på gränsen för den övre gränsen för
fosforkoncentrationer och rejält över gränsen för kvävekoncentrationer, Fjällfotasjön likaså.
Däremot ligger näringshalterna i de tre övriga sjöarna på värden som är under tröskelvärdena
för kväve och under eller precis vid den understa gränsen för gränsvärdena för fosfor. Och
detta avspeglas tydligt i siktdjupen.
Det skulle alltså kunna vara så att Börringesjön och Fjällfotasjön inte kan bli klara sjöar om
inte näringshalterna sänks, detta är till och med väldigt troligt. Det är ju dock svårt att säga
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hur mycket som är feedback-mekanismer. Dvs om sedimentet innehåller mycket näring och
detta resuspenderar ofta, kan man ju även sänka näringstillgången till vattenmassan om man
kan få resuspensionen att minska.
Man kan även jämföra siffrorna med näringsnivån i Krankesjön (har bara hittat siffror från
1999) som ligger under 45 μgP/l.

Resuspensionskänslighet
Jag har testat en (egentillverkad) modell där man räknar fram bottenskjuvspänningen över
bottnen och jämför med det kritiska värdet. Eftersom man egentligen måste ha
sedimentegenskaper för att göra detta exakt är resultaten ganska osäkra.
Jag kom fram till att viss erosion av botten kan ske vid vind på 10 m/s på grunda bottnar
med lång stryklängd (”fetch”). Vid 15 m/s sker mycket erosion vid ”längsgående” vindar
och viss erosion vid ”tvärgående” vindar. Vid vindhastigheter under 5 m/s kan inte någon
erosion ske alls.
Ett annat sätt att mäta resuspensionskänslighet är med ”dynamic ratio” (DR), denna
beräknas som roten ur arean (km2) dividerat med medeldjupet (m). Högre DR betyder att
sjön är mer känslig för vindinducerad resuspension. Krankesjön har en DR på ca 2,5 och
Börringesjöns DR är ca 1,1, vilket är väldigt lågt.

Referenser
Ekologgruppen. (2004). "Segeån, Recepientkontroll 2003, Årsrapport." Segeåns
Vattendragsförbund.
Enell, M. (1986). "Det sydvästskånska sjölandskapet. Sjöarnas fosfor- och kvävebelastningar
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Luftvårdsforskning (IVL).
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conditions in shallow lakes at moderately high phosphorus concentrations?"
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Undersökning av växt- och djurplankton i
Börringesjön och Yddingen, 2004.
Gertrud Cronberg

Undersökningens omfattning
Denna studie omfattar kvalitativ och kvantitativ undersökning av växtplankton och
djurplankton i Börringesjön och Yddingen under perioden maj till oktober 2004.
Metodik
De kvalitativa växtplanktonproven insamlades med 25 µm planktonnät och djurplanktonproven med 45 µm nät. Dessa prov fixerades med formalin till en 2-4%
slutkoncentration. De kvantitativa proven togs med ett plexiglasrör i tvåmeters skikt och
blandades proportionellt mot respektive skikts andel av sjövolymen. Proven fixerades
med Lugols lösning.
De kvantitativa proven analyserades i omvänt mikroskop. De dominerande arterna
räknades i 0,3-2 ml:s kammare. Deras biomassa beräknades i mg/L (våtvikt). Dessutom
har de olika arternas frekvens skattats enligt en tregradig skala (1 = enstaka fynd, 2 =
vanligt förekommande och 3 = mycket vanlig, ofta dominerande). Organismerna har
indelats i tre ekologiska grupper, utifrån deras allmänt sett huvudsakliga förekomst.

E

=

eutrofa organismer, dvs. de som framför allt förekommer vid
näringsrika förhållanden,

O

=

oligotrofa organismer, dvs. de som föredrar näringsfattiga
förhållanden,

I

=

indifferenta organismer, dvs. organismer med bred ekologisk
tolerans.

Bedömning av planktonsamhället i Börringesjön och Yddingen
Nedan anges växtplanktons biomassa och dominerande arter eller släkten. Dessutom har
listor över registrerade växtplankton arter/släkten samt biomassa sammanställts i Bilaga
1: Tabell 1 - 2 samt djurplankton i Tabell 3.
Börringesjön
Växtplanktons biomassa var stor, under hela mätperioden och varierade mellan 15,938,5 mg/l. Växtplanktonsamhället dominerades av framför allt av blågröna alger, men
också en hel del kiselalger och rekylalger. Övriga alggrupper hade mindre betydelse
(Figur 1, Tabell 1).
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Figur 1. Växtplanktons fördelning på blågröna alger, kiselalger, rekylalger och övriga
alger i Börringesjön, maj-september 2004.
Mängden blågröna alger var ungefär lika stor från maj-september och dess biomassa
varierade mellan 12-14 mg/L. Det var endast i juni som kiselalger dominerade över de
blågröna algerna. Dominerande blågröna alger var i början på sommaren pico blågröna
alger med släktena Cyanodictyon filiforme och Aphanothece sp. I augusti till september
var den trådformiga blågröna algen Planktolyngbya limnetica och Aphanothece sp
vanligast. Kiselalgsmaximum i juni dominerades av släktena Aulacoseira och
Cyclotella. Rekylalger påträffades bara i maj och augusti september. Monader med
dominans av Chrysochromulina parva förekom under hela perioden, biomassan
varierade, mellan 1,3-3,3 mg/L.
Antalet arter varierade under mätperioden mellan 37-51 arter. Flest arter registrerades i
september och lägst antal i maj. Blågröna alger och grönalger dominerade. Eutrofa och
indifferenta alger var vanligast. Växtplanktonsamhället i Börringesjön är hypertroft med
dominans av pico blågröna alger.
Tabell 1. Total biomassa och dominerande växtplankton i Börringesjön, maj-oktober
2004.
Månad

Biomassa
(mg/l)

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept

19,3
38,5
17,0
17,1
15,9

Dominant 1
Cyanodictyon filiforme
Aulacoseira spp
Aphanothece sp
Planktolyngbya limnetica
Planktolyngbya limnetica

Dominant 2
Aphanothece sp
Aphanothece sp
Monader
Aulacoseira spp
Aphanothece sp

3

Dominant 3
Cyclotella sp
Monader
Planktolyngbya limnetica
Aphanothece sp
Aulacoseira sp
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Djurplankton i Börringesjön dominerades av hjuldjur under hela säsongen. Vanligt
förekommande var arter tillhörande Keratella cochlearis gruppen samt Filinia longiseta
och Kellikottia longispina. Hinnkräftor förekom rikligt från maj till juli med dominans av
Chydorus sphaericus och Bosmina longirostris. Cyclopoida hoppkräftor förekom i större
mängd endast i juli. Calanoida hoppkräftor påträffades ej (Figur 2, Tabell 2).
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Figur 2. Djurplanktons fördelning på olika taxonomiska grupper, maj-september 2004 i
Börringesjön.

Tabell 2. Dominerande djurplankton i Börringesjön, maj-oktober 2004.
Månad

Individer/L

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept

1 668
456
2 084
464
712

Dominant 1
Collotheca sp
Keratella cochlearis tecta
Kellikottia longispina
Filinia longiseta
Filinia longiseta

Dominant 2
Keratella cochlearis
Keratella cochlearis hispida
Chydorus sphaericus
Keratella cochlearis tecta
Keratella cochlearis tecta

Dominant 3
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia quadrangula
Brachionus angularis
Cyclopoida hoppkräftor
Cyclopoida hoppkräftor

Yddingen
Växtplanktonsamhället i Yddingen var mycket stabilt. Under hela mätperioden från maj till
september dominerades plankton av den trådformiga algen Prochlorothrix hollandica och
Planktolyngbya limnetica. Biomassan av alger varierade mellan 13,5-27,4 mg/L. Största
andelen av biomassan bestod av Prochlorothrix. Detta är en sällsynt alg och har bara
påträffats i små mängder i några andra skånska sjöar (Figur 3).
Antalet registrerade växtplankton arter i Yddingen varierade mellan 38-54 arter. De
blågröna algerna var vanligast 20-34 arter påträffades
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Figur 3. Växtplanktons biomassa fördelad på blågröna alger, Prochlorothrix hollandica
och övriga alger, maj-september, Yddingen 2004.
Djurplanktonsamhället i Yddingen var mycket art- och individfattigt. Hjuldjuren var
vanligast förekommande. Hinnkräftor var sällsynta, endast en liten mängd Chydorus
sphaericus registrerades. Cyclopoida hoppkräftor ökade i slutet av mätperioden medan
inga calanoida hoppkräftor påträffades. Vanligt förekommande hjuldjur var Anuraeopsis
fissa, Collotheca sp, Polyarthra vulgaris och Pompholyx sulcata.

Tabell 3. Dominerande växtplankton i Yddingen, maj-oktober 2004.
Månad

Biomassa
(mg/l)

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

13,5
18,3
27,4
21,2
20,4

Dominant 1
Prochlorothrix hollandica
Prochlorothrix hollandica
Prochlorothrix hollandica
Prochlorothrix hollandica
Prochlorothrix hollandica

Dominant 2

Dominant 3

Cryptomonas sp
Planktolyngbya limnetica
Planktolyngbya limnetica
Planktolyngbya limnetica
Monader

Monader
Peridinium sp
Monader
Monader
Planktolyngbya limnetica

Tabell 4. Dominerande djurplankton i Yddingen, maj-oktober 2004.
Månad
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept

Individer/L
104
718
396
368
682

Dominant 1
Anuraeopsis fissa
Pompholyx sulcata
Collotheca sp.
Cyclopoida hoppkräftor
Pompholyx sulcata

Dominant 2
Polyarthra vulgaris
Anuraeopsis fissa
Polyarthra vulgaris
Nauplier
Nauplier
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Dominant 3
Cyclopoida hoppkräftor
Nauplier
Cyclopoida hoppkräftor
Filinia longiseta
Cyclopoida hoppkräftor
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Djurplankton, Yddingen 2004
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Figur 4. Djurplanktons fördelning på olika taxonomiska grupper, maj-september 2004 i
Yddingen.

Sammanfattning
I Börringesjön och Yddingen registrerades stor till mycket stor biomassa under hela
mätperioden, maj till september. Sjöarna dominerades mer eller mindre av blågröna alger.
Börringesjön dominerades av picoblågröna alger och trådformiga blågröna alger
tillhörande släktena Planktolyngbya och Aphanizomenon. Yddingen dominerades hela
perioden av den trådformiga algen Prochlorothrix hollandica (Figur 1 och 3).
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Figur 5. Totala antalet registrerade växtplankton arter i Börringesjön och Yddingen, 2004.
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Växtplanktonsamhället i både Börringesjön och Yddingen var mycket stabilt. Det skedde
inga stora förändringar under perioden maj till september. Samma arter registrerades mer
eller mindre hela tiden, medan mängden av de olika arterna ändrades.
Växtplanktonsamhället i båda sjöarna var artrikt. Antalet arter varierade från 37 till 54.
Artrikedomen ökade under sommaren och störst antal arter registrerades i september.
Blågröna alger förekom med störst antal taxa. Det förekom flest etrofa arter, mindre
indifferenta arter och oligotrofa arter var sällsynta (Figur 5).
Börringesjön
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Figur 5. Procentuell fördelning av eutrofa, indifferenta och oligotrofa arter I Börringesjön
och Yddingen, 2004.
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Figur 6. Totala antalet djurplankton registrerade i Börringesjön och Yddingen, 2004.
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Antalet djurplankton var lågt i båda sjöarna (Figur 6). Det var hjuldjur, som dominerade.
Börringesjön hade ett mera artrikt plankton och större mängder hinn- och hoppkräftor än
Yddingen. I Yddingen registrerades minst djurplankton. Det var stora djurplankton arter
som Dafnier och calaonida hoppkräftor, som sakandes nästan totalt.
Växtplanktonsamhället var artrikt och hög biomassa registrerades i båda sjöarna.
Djurplanktonsamhället var dåligt utvecklat. Avsaknaden av djurplankton är inte så lätt att
förklara. Det kan bero på flera samverkande faktorer. En orsak kan vara stor förekomst av
småfisk, som betar ned större djurplankton som t. ex dafnier. En annan orsak till låg
djurplankton abundans kan bero på att växtplankton domineras av blågröna alger, vilka
kan utgöra dålig föda för djurplankton. Vissa blågröna alger, kan producera algtoxiner,
som också kan vara giftiga för djurplankton. Sjöarna är dessutom mycket näringsrika med
höga halter på fosfor och kväve, vilket gynnar förekomst av blågröna alger-.
Både Börringesjön och Yddingen är hypertrofa sjöar med ett stabilt växtplankton, som ej
förändrats under de senaste 10 åren.
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Vattenblomning av blågröna alger i Börringesjön, september 2004
(Foto: Gertrud Cronberg)

Vattenblomning av blågröna alger i Yddingen, september 2004.
(Foto: Gertrud Cronberg)
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Grumligheten i Börringesjön
Material sammanställt inför Miljööverdomstolsförhandlingar för Skabersjödammens
tillståndsprövning 2005.
I Segeåns vattendragsförbund har man sedan år 2000 diskuterat och utrett orsaker och
eventuella åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Börringesjön och därmed i Segeåns övre
delar. Börringesjöns vattens grumlighet och dåliga siktdjup är väldokumenterade. Vattendata
från augusti månad finns från och med slutet på 60-talet. Från mitten av 90-talet finns data från
flera sommarmånader (maj till september). Grumligheten uppvisar mycket höga värden och
siktdjupen är extremt låga.
Grumlighet i Segesjöarna (augustivärden)
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Figur 1. Grumlighet i Segeåsystemets sjöar. Grumlighet över 7 FNU klassas enligt
Naturvårdsverket 1999, Rapport 4913 som den "sämsta" klassen - starkt grumligt vatten.
Medel max och min-värden på grumlighet i Börringesjön 1989 - 2004
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Figur 2. Max- medel- och minvärden på grumlighet i Börringesjön. Grumlighet över 7 FNU
klassas enligt Naturvårdsverket 1999, Rapport 4913 som den "sämsta" klassen - starkt grumligt
vatten.
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Figur 3. Siktdjup i Börringesjön, augustivärden. Siktdjup mindre än 1 m klassas enligt
Naturvårdsverket 1999, Rapport 4913 som den "sämsta" klassen - mycket litet siktdjup.
Från äldre litteratur finns indikationer på att detta är ett tillstånd som Börringesjön haft under
åtminstone ett sekel.
Dahl (1920) konstaterar vid jämförelse av Börringesjöns och Havgårdssjöns fiskavkastning att
"Börringesjöns stränder äro till största delen lösa" och vidare "Börringesjön är grund, ca 2 m,
har gråbrunt smutsigt vatten och en delvis av brunlera, delvis av med växtavfall nästan
fullkomligt genomsatt gyttja bestående botten".
Almestrand och Lund (1951) redovisar ett Siktdjup på 0,25 m (en mätning), och skriver vidare
”The bottom is shallow and the water always turbid from clay suspension”.
Orsaken till grumligheten undersöks för närvarande i samarbete mellan Segeåns
Vattendragsförbund, Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet. En huvudfråga är om
grumligheten beror på växtplankton eller uppgrumlat lerigt material från bottensedimenten.
Eftersom klorofyllhalten (mått på planktonbiomassan) inte verkar kopplat till grumligheten är
huvudspåret idag att lera står för en viktig del av vattnets partikelinnehåll. De leriga
omgivningarna stöder detta spår. Eftersom lerpartiklar sedimenterar mycket långsamt, tar det
sannolikt mycket lång tid innan vattnet klarnar efter en uppgrumling. Uppgrumlingens orsaker
kan vara vindpåverkan eller bottenlevande fiskars aktivitet. Båda dessa alternativ undersöks för
närvarande liksom vattnets och bottnarnas innehåll av olika partikelfraktioner. Tillgängliga data
tyder dock på att Börringesjöns vatten under lång tid varit starkt grumlat och haft litet siktdjup.
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Figur 4. Förhållandet mellan klorofyll och grumlighet i Börringesjön, Segeåns övriga sjöar,
och i övriga skånska sjöar.
Mätningar 2005
Vattenkvalitet
Grumlighetsmätningar utförda under 2005 uppvisar värden som överensstämmer med tidigare.
05-05-24: 27 FNU
05-06-21: 39 FNU
05-07-26: 33 FNU
Mätningar på suspenderat material visade följande
05-05-24: Totalsusp: 32,5 mg/l, organiskt 21,5 mg/l.
05-06-21: Totalsusp: 34,9 mg/l, organiskt 25,4 mg/l.
05-07-26: Totalsusp: 32,3 mg/l, organiskt 27,5 mg/l.
05-08-23: Totalsusp: 55,5 mg/l, organiskt 42,0 mg/l.
2005-07-26 gjordes mätningar i de två största tillflödena till sjön, i sjön och i avflödet från sjön.
Mätningarna visade tydligt att det är sjön som tillför grumlighet till Segeå:
Tillflöde Fjällfotadiket: 7,4 FNU
Tillflöde Havgårdsdiket: 4,7 FNU
Sjön: 33 FNU
Avflödet: 28,4 FNU
I samband med bottenundersökningar gjordes 2005-07-04 grumlighetsmätningar i ett antal
lokaler i Segeå. Mätningarna visade att grumligheten var hög i hela systemet uppströms
Skabersjödammen, men att lokalen närmast uppströms dammen hade en stark, men ändå
betydligt lägre grumlighet än övriga. Det går inte att avgöra om minskningen beror på
utspädning eller sedimentation.
Brännemölla: 25,8 FNU
Järnvägen Svedala: 30,6 FNU
Uppströms Lilla Svedala: 35,1 FNU
Nedströms Lilla Svedala: 26,8 FNU
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Skabersjö uppströms dammen: 15,9 FNU
Malmö (28/6, resp 26/7): 4,7/3,5 FNU
Data från recipientkontroll visar att grumligheten i Segeå generellt avtar från Börringesjön mot
utloppet (se även bilaga 1).
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Figur 5.

Grumlighet (FNU) för provtagningsstationer i Sege å 2003 och 2004.

Sediment
Vid tillfället för vattenprovtagning 05-07-26 togs även två sedimentkärnor från 2 m djup, samt
två sedimentkärnor från den östra strandkanten. Sedimentet från 2 m djupt var mycket löst och
gränsen mot vattenfasen diffus. Proven torkades och brändes vid 550 grader för bestämning av
organisk halt. Strandproven var fastare och gav en tydlig kärna Proven torkades och siktades.
Organisk halt bestämdes på den finaste fraktionen enligt ovan.
Tvåmeterssedimenten hade ett högt innehåll av finpartikulärt minerogent material - 73 resp 76
%. Strandsedimentens storleksfraktioner framgår av nedanstående figur. Den organiska halten
utgjorde för "Exponerad strand 1" 6 % (storlek < 0,2 mm), och för "Exponerad strand 2" 4 %
(storlek < 0,06 mm).
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Resultaten stödjer teroin om att lerpartiklar har en stor betydelse för Börringesjöns grumlighet.
Både i strandkant och i de djupare sedimenten var innehållet av finpartikulärt oorganiskt
material stort.
Storleksfraktioner i sediment från exponerad strand
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Exp strand 2

Storleksfraktioner av strandsediment från Börringesjön.
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Sedimentkarakterisering av strömpartier i
Sege å uppströms Skabersjödammen
Ekologgruppen 2005

Inledning
I Segeåns Vattendragsförbuns arbete med vattenkvalitet i Segeås avrinningsområde, liksom i
arbetet inför miljödomstolsförhandlingar om Skabersjödammen, har frågor rörande reproduktion
av strömlevande fisk aktualiserats. Dålig reproduktion hos öring trots observationer om lek har
lett till misstankar om att bottensubstratets kvalitet varit olämpligt. I samband med
elfiskeundersökningar på strömsträckor uppströms Skabersjödammen i Sege å, genomfördes i
juni 2005 sedimentundersökningar på samma lokaler. Avsikten var att karakterisera
bottensubstratet genom studier i fält och genom att ta upp och undersöka representativa
sedimentkärnor från botten av strömsträckor. Föreliggande undersökning tillsammans med
elfiskeundersökningar, tjänar som underlag för en diskussion om Segeåns övre sträckors potential
för öringreproduktion.

Metoder
Sedimentprovtagningen genomfördes 2005-07-04 under lågvattenföring. Proven togs i fem
strömpartier, på de ställen där man tidigare observerat potentiella lekbottnar och där elfiske
genomförts 18 dagar tidigare.
Proven togs med en sedimenthämtare designad för fasta bottnar (figur 4). Variationen i bottnarnas
utseende och bottensubstrat var stor såväl inom som mellan lokalerna. Provtagningen var svår och
ofta fick man pröva flera gånger innan man fick ett bra prov. Stora stenar gjorde provtagningen
svår och sedimentkärnan blev vid de flesta försöken störd. När man fått en acceptabel
sedimentkärna 5 – 10 cm djup, plockades de största stenarna plockades bort och proven
överfördes till en plastburk. Platserna beskrevs, fotodokumenterades och ett vattenprov togs
(innan man gick ner i ån) för bestämning av vattnets grumlighet.
Eftersom det är svårt att finna en mätmetod som tydligt beskriver frågeställningen har flera olika
metoder använts för att karaktärisera sedimentets struktur, innehåll och sedimentationshastighet.
Mätparametrar, fotodokumentation och beskrivningar har kombinerats. Materialet är av olika
anledningar inte fullständigt i den meningen att all karakterisering inte har gjorts på alla bottnar.
På laboratoriet hälldes bottenmaterial och vatten i en genomskinlig plasttillbringare. Materialet
slammades upp och sedimentationen fotodokumenterades under flera timmar och eventuell lukt
noterades.
Insamlat bottenmaterial torkades och siktades i 6 storleksfraktioner, varefter fraktionerna vägdes.
Separerade fraktioner var: < 0,06 mm (ler, mjäla och finmo), 0,02-0,06 mm (grovmo), 0,02-0,6
mm (mellansand), 0,6-2 mm (grovsand), 2-6 mm (fint grus) och > 6 mm (grus och sten).
De finaste fraktionerna brändes vid 550 grader för bestämning av organisk halt. Beroende på
tillgänglig mängd har bränningen i en del fall gjorts på sammanslagna fraktioner. Den minsta
storleksfraktionen som sållats (<0,06 mm) består av det som kallas finmo, grovmjäla, finmjäla
och ler (< 0,002 mm). Ytterligare fraktionering av dessa partiklar kräver annan metodik, och har
inte gjorts i denna undersökning.
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Vattnets grumlighet mättes med turbidimeter.

Resultat
Brännemölla – strömsträcka 150 m nedströms landsvägen
Iakttagelser i fält
Botten bestod av rikligt med hård lera överlagrad av sten och grus.

Figur 1.

Brännemölla. Vattnets grumlighet.

Figur 2.

Figur 3.

Brännemölla. Grumligt vatten.

Figur 4. Brännemölla. Sedimentprovtagare
med sedimentkärna.

Brännemölla. Provtagningslokalen

Iakttagelser på laboratoriet
Efter uppslamning sedimenterade leran mycket långsamt. Överliggande vatten var fortfarande
grumligt efter 25 tim. De tre finaste fraktionerna (< 0,2 mm ) utgjorde mer än hälften av det torkade
bottenmaterialet (figur 39), och andelen finsediment (< 2 mm) var över 75 % (figur 40). I den
finaste fraktionen (< 0,06 mm) var den organiska halten ca 5 % (figur 41).
Vattnets grumlighet var 26 FNU.
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Figur 5. Brännemölla – Sediment och vatten 2 timmar efter uppslamning respektive 25 timmar
efter uppslamning.

Figur 6.

Brännemölla – bottenmaterial < 0,06 mm.
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Svedala järnvägen – strömsträcka nedströms gångbron
Iakttagelser i fält
Provet togs nedströms järnvägsbron och gångbron. Botten var hård med stora krosstenar med
påväxt av alger. Materialet har sannolikt lagts i ån som erosionsskydd. Det var mycket svårt att ta
en sedimentkärna.

Figur 7. Svedala järnvägen.
Provtagningslokalen.

Figur 9.

Figur 8.

Svedala järnvägen. Bottenmaterial

Svedala järnvägen. Provtagningslokalen fotograferad från gångbron.

Iakttagelser på laboratoriet
Efter uppslamning sedimenterade det grova materialet relativt snabbt. Överliggande vatten hade
klarnat betydligt efter 24 tim. Mer än 90 % av materialet bestod av den största fraktionen (>6 mm),
vilket förklaras av enstaka stora stenar (figur 39). Andelen finsediment (< 2 mm) var av samma
anledning det lägsta uppmätta 4 % (figur 40). I de tre finaste fraktionerna (< 0,6 mm) var den
organiska halten den högst uppmätta ca 7 % (figur 41).
Vattnets grumlighet var 31 FNU.
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Figur 10. Svedala järnvägen – Sediment och vatten 0,5 timmar efter uppslamning respektive 24
timmar efter uppslamning.

Figur 11. Svedala järnvägen - bottenmaterialets storleksfraktioner. Övre raden: > 6 mm och 2 –
6 mm. Nedre raden: 0,6 – 2 mm, 0,2 – 0,6 mm, < 0,2 mm.

Lilla Svedala - strömparti strax uppströms vägbron
Iakttagelser i fält
Botten bestod av relativt hårt och naturligt bottenmaterial.

Figur 12. Lilla Svedala uppströms vägbron.

Figur 13. Vattnets grumlighet.
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Iakttagelser på lab
Efter uppslamning sedimenterade det grova materialet relativt snabbt. Överliggande vatten hade
klarnat betydligt efter 24 tim. Bottenmaterialet liknar det på de tre sträckorna längre nedströms
vägbron och det sydligaste strömpartiet uppströms Skabersjödammen, med relativt stora fraktioner
(figur 39) men med en andel finsediment (< 2 mm) på ca 20 % (figur 40). Den organiska halten i de
två minsta fraktionerna (< 0,2 mm) var 4,6 % (figur 41).
Vattnets grumlighet var 35 FNU.

Figur 14. Lilla Svedala – Sediment och vatten 2 timmar efter uppslamning respektive 24 timmar
efter uppslamning.

Figur 15. Lilla Svedala - bottenmaterialets storleksfraktioner. Övre raden: > 6 mm och 2 – 6
mm. Nedre raden: 0,6 – 2 mm, 0,2 – 0,6 mm, < 0,2 mm.
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Lilla Svedala - tre strömpartier 600 m nedströms vägbron
Iakttagelser i fält för samtliga tre strömpartier
Mycket hård botten och stora stenar gjorde att det var svårt att ta ett bra bottenprov. Provet
innehöll mycket grus men även finpartikulärt material. Xxx kjolla figurer nedan.

Figur 16. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Östra provtagningslokalen.

Figur 17. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Östra provtagningslokalen.

Figur 18. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Mittenlokalen.

Figur 19. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Bottenmaterial i mittenlokalen.

Figur 20. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Västra provtagningslokalen.

Figur 21. Lilla Svedala nedströms vägbron.
Strömnacke västra provtagningslokalen.
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Iakttagelser på laboratoriet – samtliga tre strömpartier
För alla tre bottenproven gäller att efter uppslamning sedimenterade det grova materialet relativt
snabbt. Överliggande vatten hade klarnat betydligt efter 24 tim. Det fanns en tydlig lukt av
svavelväte efter 1 dygns sedimentation. Bottenmaterialet liknar det på sträckan uppströms vägbron
och det sydligaste strömpartiet uppströms Skabersjödammen, med relativt stora fraktioner (figur
39) men med en andel finsediment (< 2 mm) på ca 20 % (figur 40). Den organiska halten i de två
minsta fraktionerna (< 0,2 mm) var 4,5 % och 3 % för den mittersta respektive den västra lokalen
(figur 41). Den organiska halten för det östra strömpartiet har inte mätts.
Vattnets grumlighet var 27 FNU.

Figur 22. Lilla Svedala nedströms vägen östra – Sediment och vatten 2 timmar efter
uppslamning respektive 24 timmar efter uppslamning.

Figur 23. Lilla Svedala nedströms vägen östra - bottenmaterialets storleksfraktioner. Övre
raden: 2 – 6 mm och > 6 mm. Nedre raden: 0,6 – 2 mm, 0,2 – 0,6 mm, < 0,2 mm.
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Figur 24. Lilla Svedala nedströms vägen mitten – Sediment och vatten 2 timmar efter
uppslamning respektive 24 timmar efter uppslamning.

Figur 25. Lilla Svedala nedströms vägen västra – Sediment och vatten 2 timmar efter
uppslamning respektive 24 timmar efter uppslamning.

Södra strömpartiet ca 800 xxx m uppströms Skabersjödammen.
Iakttagelser i fält
Botten var relativt hård.

Figur 26. Uppströms Skabersjödammen. Södra
strömpartiet sett från söder.

Figur 27. Uppströms Skabersjödammen. Södra
strömpartiet.

Segeå-projektet
Börringesjön - undersökningar och utredningar under etapp 2
Bilaga 4

Iakttagelser på laboratoriet
Efter uppslamning sedimenterade det grova materialet relativt snabbt. Överliggande vatten hade
klarnat betydligt redan efter 7 tim. Bottenmaterialet liknar det på sträckorna uppströms och
nedströms vägbron vid Lilla Svedala med relativt stora fraktioner (figur 39) men med en andel
finsediment (< 2 mm) på ca 20 % (figur 40). Den organiska halten har inte mätts.
Vattnets grumlighet var 16 FNU.

Figur 28. Skabersjö södra – Sediment och vatten 1 timmar efter uppslamning respektive 7
timmar efter uppslamning.

Figur 29. Skabersjö södra - bottenmaterialets storleksfraktioner. Övre raden: > 6 mm och 2 – 6
mm. Nedre raden: 0,6 – 2 mm, 0,2 – 0,6 mm, < 0,2 mm.
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Mittersta strömsträckan ca 800 uppströms Skabersjödammen
Iakttagelser i fält
Botten under sten och grus var mycket mjuk. Det verkar som om nacken byggts upp av lera. Då
man trampade igenom botten slammades lera upp i vattnet. Provet bestod av lera från materialet
under sten och grus. Här gick inte att få någon sedimentkärna i hämtaren. Istället togs en klump
av bottenmaterialet.

Figur 30. Uppströms Skabersjödammen.
mittersta strömpartiet.

Figur 31. Uppströms Skabersjödammen.
Mittersta strömpartiet. Spark ger plym av
grumligt vatten

Figur 32. Uppströms Skabersjödammen.
Mittersta strömpartiet. Spark ger plym av
grumligt vatten.

Figur 33. Uppströms Skabersjödammen.
Mittersta strömpartiet. Lera i åslänten.

Iakttagelser på laboratoriet
Eftersom ingen sedimentkärna kunde tas upp gjordes ingen uppslamning på lab. En fraktionering
utfördes på den upptagna klumpen av bottenmaterialet. Materialet hade mycket lite grova
fraktioner (figur 39) och en andel finsediment (< 2 mm) på 87 % (figur 40). Den organiska halten i
fraktionen <0,06 mm var ca 3 % (fig 40).
Vattnets grumlighet var 16 FNU.

Segeå-projektet
Börringesjön - undersökningar och utredningar under etapp 2
Bilaga 4

Figur 34. Skabersjö mitt – bottenmaterial < 0,06 mm.
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Södra strömsträckan ca 800 uppströms Skabersjödammen
Iakttagelser i fält
Grumligt vatten och en relativt hård botten.

Figur 35. Uppströms Skabersjödammen.
Norra strömpartiet.

Figur 36. Uppströms Skabersjödammen.
Norra strömpartiet. Grumligt vatten

Iakttagelser på laboratoriet
Efter uppslamning sedimenterade det grova materialet relativt snabbt. Överliggande vatten hade
klarnat betydligt redan efter 7 tim. Bottenmaterialet utmärker sig med en låg andel finsediment och
en stor viktandel i den största fraktionen (fig 39, 40). Den organiska halten i de tre finaste
fraktionerna (< 0,6 mm) var 6% (fig 41).
Vattnets grumlighet var 16 FNU.

´
Figur 37. Skabersjö norra – Sediment och vatten 1 timmar efter uppslamning respektive 7
timmar efter uppslamning.
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Figur 38. Skabersjö norra - bottenmaterialets storleksfraktioner. Övre raden: > 6 mm och 2 – 6
mm. Nedre raden: 0,6 – 2 mm, 0,2 – 0,6 mm, < 0,2 mm.

Sammanfattning
Två lokaler utmärker sig med högt innehåll av de minsta fraktionerna, Brännemölla och den
mittersta strömsträckan i Skabersjölokalen (figur 39). Botten vid Brännemölla bestod av ytligt
liggande sten och grus med rikligt med lera undertill. Strömsträckan i Skabersjö mitt verkade i det
närmaste uppbyggd av lera med sten och grus ovanpå.
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Figur 39. Viktandel av olika storleksfraktioner i torkat material i bottensediment från
strömpartier i Sege å.
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Övriga lokaler hade lägre innehåll av de finaste fraktionerna där fraktionen mindre än 0,06 mm
utgjorde mindre än en procent av total vikt. Andelen sediment med storlek mindre än 2 mm var
mycket hög i de två lokaler som beskrivits ovan (figur 40). Två lokaler hade betydligt lägre andel
av finsediment än övriga. Lokalen vid järnvägsbron i Svedala hade en botten bestående av
krossten, sannolikt lagd som erosionsskydd vid järnvägs, och gångbro figur 11). I bottenprovet
blev därför andelen >6 mm helt dominerande. Åven det norra strömpartiet vid Skabersjö hade en
stor andel > 6 mm, men bestod inta av lika stora stenar (figur 38). Övriga prov hade en andel
finsediment (< 2 mm) på ca 20 % (figur 39).
Organisk halt i de minsta fraktionerna låg mellan 2 och 6 % av materialets torrvikt (figur 41).
Andel finsediment (< 2 mm)
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Figur 40. Viktandelen partiklar mindre än 2 mm i bottensediment från strömsträckor i Sege å
Organisk halt i finsediment
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Figur 41. Viktandel av organiskt innehåll i de finaste fraktionerna i bottenmaterial från
strömpartier i Sege å. Se text för vilka fraktioner som ingått i respektive prov. Data från Lilla
Svedala nedströmsvägen östra och Skabersjö syd saknas.
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Vattnet var på samtliga ställen grumligt innan sedimentprovtagningen påbörjades med värden
över 25 FNU för de översta lokalerna medan lokalen i Skabersjö hade ett värde på 15 FNU (figur
42). På flera ställen bildades plymer av grumligt vatten där man gick och grus och sten i
sedimentytan hade tydiga inslag av påslammat finsediment.
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Figur 42. Vattnets grumlighet vid sedimentprovtagningstillfällena. Vattenproven togs innan man
gick ner i ån.

Diskussion
Föreliggande rapport utgör tillsammans med provfiskeundersökning underlagsmaterial för en
diskussion om betydelsen av Segeåns övre delar som reproduktionsområden för öring, och den
diskussionen förs inte vidare här. Provtagningen var besvärlig och materialet man fick upp med
hämtaren varierade stort och var mycket beroende av hur proppen över huvud taget kunde tryckas
ner. Proppdjup och substrat var mycket variabelt och resultaten måste därför tolkas försiktigt
eftersom viktfördelningen är helt avhängig hr mycket stor sten bottenprovet innehåller. Det finns
sannolikt ett sambandet samband mellan vattnets grumlighet och påslamning på ytsediment samt
sedimentets innehåll av organiskt material och finsediment. Grumlighetens ursprung är ej
fullständigt utredd men det finns starka indikationer på att lerjordarna i Segeåns
tillrinningsområde spelar en viktig roll. Börringesjöns starka grumlighet är väldokumenterad och
eftersom Segeå tar sin början där, endast 5 km uppströms Svedala. Det finns starka skäl att
misstänka att vattnets innehåll i de övre delarna av Segeå påverkas av organiskt och oorganiskt
material uttransporterat från Börringesjön. Även mindre tillflöden söder om Svedala har sitt
ursprung i områden med finlera och bidrar sannolikt med mer grumlighet. Partikulärt material i
åvattnet undergår sedimentation, resuspension (återgår till vattnet) samt fylls på/späds ut av
tillflöden. Hur detta sker är i hög grad säsongsberoende genom dynamik i flöden, jordbearbetning
och vegetation i och kring ån. Vidare sker sedimentation och resuspension på olika platser i ån
vilket gör påverkan på lekbottnar svår att utvärdera med tillgängliga data. Generellt råder inget
tvivel om att partiklar transporterade i vattendrag påverkar bottnarnas sammansättning.

