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Lämpliga vattenvårdsåtgärder i ett
dränerat jordbrukslandskap
En fallstudie av biflödet Torrebergabäcken – en del av Segeå
	
  

	
  

ABSTRACT
On	
  the	
  basis	
  of	
  fieldwork	
  and	
  the	
  analysis	
  of	
  maps,	
  this	
  study	
  has	
  found	
  that	
  the	
  run-‐off	
  area	
  
connected	
  to	
  a	
  stream	
  in	
  Scania	
  called	
  Torrebergabäcken	
  is	
  massively	
  drained	
  as	
  a	
  result	
  of	
  the	
  
rationalisation	
  of	
  farming,	
  which	
  has	
  contributed	
  to	
  large	
  surplus	
  of	
  nitrogen	
  in	
  the	
  stream.	
  To	
  
minimize	
  eutrofication	
  in	
  water	
  down-‐stream,	
  treatment	
  of	
  the	
  drainage	
  water	
  is	
  required.	
  Taking	
  
the	
  technical	
  prerequisites	
  of	
  the	
  area	
  into	
  account	
  it	
  can	
  be	
  concluded	
  that	
  first	
  priority	
  should	
  be	
  
given	
  to	
  connecting	
  drainage	
  systems	
  to	
  the	
  few	
  already	
  existing	
  ponds	
  in	
  order	
  to	
  treat	
  the	
  water.	
  
Even	
  letting	
  drainage	
  water	
  filter	
  through	
  roots	
  of	
  salix	
  plantations	
  is	
  a	
  suitable	
  measure.	
  As	
  a	
  second	
  
priority	
  it	
  is	
  recommended	
  to	
  restore	
  the	
  curves	
  of	
  the	
  stream	
  and	
  make	
  smaller	
  wetlands	
  in	
  
connection	
  to	
  the	
  outflows	
  of	
  the	
  drainage	
  pipes.	
  Finally	
  new	
  ponds,	
  wetlands	
  as	
  well	
  as	
  
denitrification	
  walls	
  are	
  recommended	
  as	
  a	
  last	
  resource.	
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1 INLEDNING
Skåne har varit ett landskap full av vattenspeglar med ett rikt djur- och växtliv. Efter
100 år med jordbrukets utdikning och dränering är det numera bara en tiondedel kvar
av dessa vattenspeglar till fördel för en ökad odlingsbar mark. Inte blott den biologiska
mångfalden har varit drabbad av denna rationalisering. Som följd av en effektiv
dränering har mark och växter inte kunnat ta hand om det förorenade
dräneringsvattnet varför näringsrikt vatten har letts ut – inte bara till vattendrag och
sjöar utan även till Sveriges kustvatten. Detta har varit en av de främsta orsakarna till
en omfattande övergödning som idag speglas av syrefattigt vatten, döda sjö- och
havsbottnar.
Som en del av miljömålsarbetet har sju kommuner inom Segeå-området i Skåne gått
ihop om ett Segeåprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar, samt
öka den biologiska mångfalden och allemansrättsliga arealen i området (Segeåns
Vattendragsförbund
och
Vattenråd
2010).
Utifrån
Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder rapport 4913 (SNV 2000) bedömer Ekologgruppen i Landskrona
(2010) att Segeå 2009 har en arealförlust med för höga halter av både totalfosfor (TotP) och totalkväve (Tot-N), vilket är en bidragande faktor till övergödning.
Jordbruksmarken är särskilt intressant då den står för 90 % av dessa förluster
(Ekologgruppen 2010).
Med stöd från staten till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen)1 har
Länsstyrelsen i Skåne beviljat ett bidrag till Segeåns Vattendragsförbund, inom ramen
för det lokala Segeå-projektet, att inventera befintliga dräneringsrör som mynnar i
Segeåns huvudfåra eller dess större biflöden. Detta för att minska näringsförluster från
åkermarken. Inventeringen ska belysa lämpliga lägen att använda och utvärdera ny
teknik för att fånga fosfor och kväve före åkerdräneringars mynning i vattendragen.
Trots behov av vattenvårdsåtgärder har transporten av närsalter i Segeå faktiskt
minskat sedan 1990, en trend som även gäller biflödet Torrebergabäcken. Här kan det
regionala miljömålet för minskad näringsförlust av fosfor och kväve förhoppningsvis

1

1 augusti 2009 infördes från Regeringens sida ett bidrag för att minska kväve och fosfor genom lokala

vattenvårdsåtgärder (LOVA). Bidraget kan ansökas av kommuner och ideella organisationer.
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uppnås innan 20102. Men arealförlusterna till Torrebergabäcken är fortfarande för
höga, enligt Ekologgruppen. I och med att markanvändningen för
Torrebergabäcksområdet till stor del är jordbruksmark (76%) kan rätt typ av
vattenvårdsåtgärder, samt ett bra samarbete med markägare leda till ytterligare
minskning av kväve- och fosfortransporten till våra vattendrag.

1.1 Syfte
Med bakgrund i topografi, jordart, markanvändning och dräneringskartor och med stöd
av enstaka vattenprov från jordbruksmarkens dräneringar, är avsikten att ge förslag på
åtgärder i jordbrukslandskapet inom en delsträcka av Torrebergabäcken i Skåne. Målet
med åtgärderna är att minska förlusten av fosfor och kväve från jordbruksmarken som i
sin tur ska leda till att minska övergödningen i våra vattendrag och hav.

1.2 Avgränsning
Fokus i denna uppsats kommer att ligga på vattenvårdsåtgärder vars främsta funktion
är att rena vatten från fosfor och kväve, men som även kan innebära nya livsmiljöer för
djurliv, återskapandet av vattenlandskapet, samt höja rekreationsvärdet. Utvald
föroreningskälla av kväve och fosfor är jordbruket vars bidrag till övergödning i sjöar,
vattendrag och hav är dominerande (SNV 2006).
För att bedöma övergödning anger Naturvårdsverket (SNV 2007) följande
kvalitetsfaktorer: fysikaliska, kemiska och biologiska. I denna studie är de kemiska
kvalitetsfaktorerna med utgångspunkt i parametrarna totalkväve och totalfosfor
intressanta,
eftersom
dessa
styr
primärproduktionen i vattnet och är en del av
orsaken till övergödning i sjöar och vattendrag
(Tot-P) samt i kustnära områden (Tot-P/-N)
(SNV 2007). Dessa kemiska faktorer ingår i
bedömningen av vattendragets ekologiska
status.

Figur 1.1 Utvalda inventeringsområde vid

Med hjälp av en ekonomisk karta över Segeå i
Skåne har ett område valts för att utvärdera

Torrebergabäcken: Mossheddinge/Klågerup
2 Regionala miljömålet för Skåne, 20% fosforminskning och 25% kväveminskning mellan 1995 och 2010

baserad på jämförelse mellan perioderna 1993-1995 och 2006-2008
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lämpliga vattenvårdsåtgärder, där tecken på uträtade vattendrag, ekologisk status i
vattendragen och närheten till Lund har varit avgörande. Det utvalda området är en
knappt 3 km lång sträcka av Torrebergabäcken(se figur 1.1) som är 1,6 mil lång och ett
biflöde till Segeå. För den utvalda 3 km långa sträckan av Torrebergabäcken dräneras
vatten till bäcken från ett avrinningsområde på 462 ha (4,6 km2) jordbruksmark,
motsvarande knappt 600 fotbollsplaner.
Med utgångspunkt i topografi, markanvändning, jordart och tillrinningsområde samt
med stöd av vattenprov, för parametrarna Tot-N och Tot-P, läggs grunden för en
diskussion om lämpliga vattenvårdsåtgärder i området. Förslagen inkluderar
kostnadseffektivitet, markägareintresse och framförallt förmågan att rena vattnet (rätt
placering).
Om alla kända vattenvårdsåtgärder ska beaktas krävs mer utrymme. Därför kommer
det enbart presenteras de mest använda åtgärderna i Sverige och som har varit mest
tillgängliga inom svensk litteratur. Dessa åtgärder är våtmarker/dammar,
återmeandring och reglerad dränering. Därutöver finns det vegetationsbaserad
anläggning som är mycket använd i Sverige för rening av avloppsvatten, men som även
kan användas för dräneringsvatten. Slutliten eftersom motiveringen till det statliga
LOVA-bidraget bland annat har varit att få fram yteffektiva anläggningar när våtmarker
inte är ett alternativ, kommer även kvävemur att beaktas i diskussionen om lämpliga
vattenvårdsåtgärder.
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2 BAKGRUND
I och med rationaliseringen av jordbruket från 1800-talets mitt (Emanuelsson et al.
2001) har landskapet utdikats för att dränera och få fram mer åkermark vilket har
förändrat landskapet drastiskt. Tillsammans med gödsling har dräneringen rubbat den
naturliga näringsbalansen i marken. Kväve, fosfor och kalium tillförs i stora mängder
men leds sedan effektivt ut i våra vattendrag utan att vegetationen kan ta vara på
näringen. Detta har haft gödande effekter på växtplankton i sjöar och vattendrag, samt
orsakat stor algblomning i kustmiljön kring Sverige.
Jämsides med de andra länderna kring Östersjön och även vid Öresund, Kattegatt och
Skagerak försöker Sverige idag med uppställda miljökvalitetsmål att uppnå en god
havsmiljö. Med bidrag från EU kan varje land göra nödvändiga åtgärder för att minska
näringspåverkan till havet, varav vattenvårdsåtgärder i jordbrukslandskapet är ett sätt
att komma närmare målet.

2.1 Ett dött hav
Sedan Andra Världskriget har utsläpp av näringsämnen i havet fördubblats och
primärproduktionen i Östersjön har på 100 år tredubblats. Landskapet avger naturligt
näringsämnen till sjöar och vattendrag, som transporteras ut till havet, men dessa
halter är små i förhållande till utsläppen från mänskliga aktiviteter (SNV 2006). Ökade
mängder närsalter tillsammans med ökad solinstrålning skapar bra förhållandena för
de fintrådiga algerna i havet. När dessa dör och syreförbrukande mikroorganismer
bryter ner det organiska materialet, dör immobila bottenlevande organismer av det
svavelväte som ersätter syret och fisken flyr. Den syrefattiga miljön skapar negativa
konsekvenser för den biologiska mångfalden medan algerna skapar en ohälsosam
toxisk miljö för människan. En annan bidragande faktor till övergödning som är viktigt
att nämna i sammanhanget är utfiskning av torsk längs Sveriges kuster. Det har ökat
populationen av sill som minskar zooplankton och därmed tar bort trycket på
produktionen av alger (fytoplankton).
Om övergödning ska förklaras med bakgrund av fosfor och kväve går det inte att skilja
på dessa faktorer, då deras samspel ger olika effekter på miljön. Ändå är det generellt så
att fosfor styr primärproduktionen i sjöar och vattendrag (Hagerberg et al. 2004). Ett
överskott på kväve i förhållande till fosfor innebär att fosforhalterna reglerar generella
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produktionen medan ett underskott på kväve innebär att det enbart är de
kvävefixerande cyanobakterierna som begränsas av fosfor (SNV 2000). Kvoten mellan
totalkväve och totalfosfor anger ett överskott på kväve över 30 och ett underskott
under 15 för sjöar och baserat på vikt, enligt Naturvårsverkets klassificering (SNV
2000). Kväve-fosforbalansen ligger mellan 15-30 som är optimal för produktion av
cyanobakterier. Det är dock lite mer komplicerat än så när det gäller produktionen i
havet. I Östersjön är det främst en kombination av fosfor och kväve som styr, medan det
för Västerhavet anses vara enbart kväve som påverkar (SNV 2004).
Skogsmark och jordbruksmark står för största delen av fosforutsläppen längs den
svenska kusten. Men till skillnad från skogsmark är huvuddelen fosforläckage från
jordbruksmark antropogen (SNV 2006). När det gäller kväve är det kommunala
reningsverk och återigen jordbruksmark som utgör de största antropogena utsläppen.

2.2 Ett rationaliserat jordbruk
Redan 1000 f. Kr försökte man i Sverige att tillföra mer näring till marken genom
röjgödsling, svedjebruk och översilning, som senare ersattes med stallgödsel. Från den
tidpunkt man började ha tamboskap tillfördes odlingsmarken så mycket näring att det
räckte till att brödföda en ökande befolkning. Genom ett gödseljordbruk där
tamboskapen gav gödsel, effektiviserades således näringsexporten med efterföljande
stor avkastning under skiftena på 1700- och 1800-talet (Emanuelsson et al. 2001). Runt
1850 började man använda konstgödsel, vilket har ökat avkastningen avsevärt.
Det som idag särskiljer Skåne från resten av Sverige är den utdikning som skedde i
landskapet från mitten på 1800-talet fram till idag. Större delen av alla våtmarker i
Skåne (Hagerberg et al. 2004) och även många sjöar torrlades för att utöka åkerarealen.
Expansionen av åkermarken var enorm och på bara 100 år, under perioden 1805-1914,
fyrdubblades åkerarealen med hjälp av utdikning (Hagerberg et al. 2004). Först
inriktades utdikningen på att leda bort ytvatten, sedan kom intresse för att sänka
grundvattennivån. Således utfördes dränering med hjälp av täckdiken. Snart kom man
på att använda tegelrör och det utlöste en dräneringskampanj som resulterade i att 25
% av Skånes totala yta, blott mellan 1870 – 1884, täckdikades.
Syftet med dränering är att genomlufta marken för bättre näringsutbyte samt påverka
skördeutfallet då en torrare jord gör det möjligt för de tunga jordbruksmaskinerna att
komma ut tidigare med vårsäden (Hagberg et al., 2004; SJV, 1996). Dräneringsrören
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leder bort vatten till närmsta dike eller vattendrag, men avvattningen innebär för
många områden med torvjordar, att det tillgängliga syret bryter ner den organogena
jorden med konsekvensen att marknivån sjunker. Efter någon tid kommer vattennivån
stiga igen och den mark som förut hade utvunnits genom dränering har återigen blivit
blöt. Detta är ett stort problem, då dräneringen även har inneburit att många djur och
växter har förlorat sina habitat och spridningsmöjligheter. Men den snabba
bortforslingen av vatten, tack vare rätade vattendrag och borttagen växtlighet, har även
gjort det svårt att rena vattnet från näringsämnen på naturlig väg. Och det är detta som
har bidragit till att odlingslandskapet läcker ut näring till vattendrag, sjöar och hav med
övergödande konsekvenser.

2.3 Segeås landskap
Med krav från EU3 och utifrån regeringens uppsatta miljömål, finns det mycket att göra
inom Skånes många avrinningsområden för att minska onaturlig gödning, däribland
Segeå i sydvästra delen av Skåne. Detta område domineras av jordbruk (63 %) och har
få vattenspeglar, samt grävda och rätade diken.
Tabell 2.1 Fakta om Segeå och Torrebergabäcken. I ekologisk status ingår
näringsämnen. Källa: VISS 2010

SEGEÅ

TORREBERGABÄCKEN

Längd

4,6 mil

1,6 mil

Avrinningsområde

335 km2

Litet: < 100 km2

Medelavrinning

9 l/s, km2

9 l/s, km2

Ekologisk status

Dålig

Otillfredsställande

Med en sträcka på 4,6 mil har Segeå ett avrinningsområde som är 335 km2 (3350 ha)
stort, varav biflödet Torrebergabäcken representerar 1/5 (se tabell 2.1).
Markanvändningen vid Torrebergabäcken är dominerande jordbruksmark (76,8 % av
markanvändningen) och kan av den anledningen ge negativ effekt på vattendraget. Det
går att ana en positiv nedåtgående trend för utsläpp av närsalter i området. De
regionala miljömålen4 för fosfor och kväve är delvis uppnådda.

3

Vattendirektivet är EU:s regelverk, som tillämpas inom Sveriges fem vattenmyndigheter (SJV 2010)

4

Regionala mål, 20 % fosforminskning och 25 % kväveminskning innan 2010 utifrån 1995 nivå.
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Däremot är näringsstatusen för sötvatten i Torrebergabäcken, enligt mätningar fram till
2006 (VISS 2010), klassat som måttlig därför att områdets arealspecifika förlust – till
skillnad från den totala – är för hög för totalfosfor och totalkväve.
Naturvårdsverket (2000) anser att höga arealspecifika förluster för fosfor ligger mellan
0,16-0,32 kg P/ha,år och för kväve mellan 4,0-16,0 kg N/ha,år vilket motsvarar
förlusterna till Torrebergabäcken.5 Enligt VISS (2010) uppnås god ekologisk status vid
en medelkoncentration av totalfosfor mindre än 61 g/l. Det är ett gränsvärde som är
kalibrerat specifikt efter jordförhållandena kring Torrebergabäcken och som jämfört
med gränsvärdena från Naturvårdsverket är något högre. För kväve anger VISS inte
något gränsvärde. Från senaste mätning gjort av VISS (2010) i Torrebergabäcken är
medelkoncentrationen av totalfosfor 95 g/l.
Även om området vid Torrebergabäcken, som denna studie kommer att behandla,
klassas av Ekologgruppen (Davidsson et al 2007) som högsta prioritet för att anlägga
stora våtmarker, har bara en vattenvårdsåtgärd genomförts: en damm på 0,4 ha med
syftet att rena vatten. I samarbete med Ekologgruppen finns det dock planerade
åtgärder men dessa har inte kunnat genomföras. Till exempel placering av en damm i
området med en lättillgänglig grundvattenyta innebär brukningshinder för markägaren
medan placering till fördel för odlingen blir kostsamt då det krävs mycket schaktning
för att nå grundvattenytan. En annan markägare är positiv till en damm i
odlingslandskapet, men tillrinningsområdet är inte tillräckligt stort för effektiv rening
av vattnet och därför är denna åtgärd vilande.
Således krävs en avvägning mellan tekniska möjligheter, kostnader och markägarens
intresse för att avgöra vad som är en lämplig vattenvårdsåtgärd. För att kunna göra
denna avvägning krävs information om topografi, markanvändning, jordart och
vattenkemi i området, samt undersöka dräneringskartor och samtala med alla berörda
markägare.

5

Klassificering enligt Naturvårdsverkets Rapport 4913 (SNV 2000) med flöde på 10 l/s,km2. Förlusterna

inkluderar alla källor uppströms mätpunkten.
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3 METOD
För att bestämma lämpliga vattenvårdsåtgärder har jag undersökt markanvändning
samt nuvarande och historiska vattenförhållanden. Det rör sig inte om hydrologiska
förhållanden utan dräneringsförhållanden. Med hjälp av kartor och fältarbete, samt från
få vattenprov har jag ett underlag att bedömma lämpliga vattenvårdsåtgärder.

3.1 Kartor
Med utgångspunkt i en ekonomisk karta samt med kunskap om den ekologiska statusen
i vattendragen (VISS 2010) har jag avgränsat området för vattenvårdsåtgärder vid
Torrebergabäcken. Vidare har jag använt dräneringskartor från dikesföretag, kyrkan
och Ekologgruppen, samt bestämt dräneringars placering i fält, för att bestämma varje
enskilt avrinningsområde (se figur 3.1).
För att undersöka utdikningen av
landskapet har det använts historiska
kartor6, och med hjälp av jordartskarta
(SGU), topografisk karta (Lantmäteriet),
samt inventering under en vecka i fält i
april 2010, har landskapet analyserats.

3.2 Fältundersökning
Ute i fält användes protokoll-C inom
biotopkartering för att karakterisera
dräneringsrör och omgivning, samt
klassificerat risken för läckage från mark
till recipient. Med en GPS bestäms
koordinaterna för dräneringsrören som
sedan har används i arbetet med GISkartor.

Figur 3.1 Avrinningsområde för utvald del av
Torrebergabäcken. 12 områden, intervall 1-16.
Ekonomisk karta (Se bilaga A för A4-format) Källa:
Bakgrundskartor © Lantmäteriet MS2008/07791

6

Skånes rekognosceringskarta 1820, Häradskartan 1918-1920, Ekonomisk karta 2000
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A
B
B

C
D

Figur 3.2 Kartan visar de 12 avrinnings-områden är
indelade i fyra grupper: A, B, C och D. (Se bilaga B
för A4-format). Källa: Bakgrundskartor ©

Ofta finns det utplacerade markeringar i fält
som kan indikera att det finns en dränering,
men ibland syns inte själva dräneringen –
antingen på grund av att den aldrig har
funnits och att det markeras för något annat
eller att dräneringen är avvecklat. I det
senare fallet kan en sådan dränering finnas
kvar på dräneringskartor och ge en bild av
tidigare dräneringssystem. Under arbetet
med Torrebergabäcken – pendlande mellan
fält och dräneringskartor – har det noterats
16 möjliga platser med dränering men
endast 12 platser har haft synliga
dräneringsrör eller diken. Det är dessa 12
platser (med dränering) som representerar
studiens avrinningsområden. Av praktiska
skäl har de kvar deras ursprungliga
identitetsnummer i intervallet 1-16 (se figur
3.1). På bakgrund av jordart har de
avgränsade områdena ytterligare indelats i

Lantmäteriet MS2008/07791

fyra grupper: A, B, C och D (se figur 3.2).
Denna indelning har gjort det mer
överskådligt
att
undersöka
lämpliga
vattenvårdsåtgärder.
För den utvalda sträckan av Torrebergabäcken har det den 10 maj 2010 tagits
vattenprov från sju dräneringar samt vid in- och utlopp. Dessa prov har analyserats av
företaget ALcontrol AB i Malmö som är ackrediterat av SWEDAC. Proverna har används
som stöd för att bestämma lämpliga vattenvårdsåtgärder där parametrarna totalkväve
och totalfosfor har analyserats.

3.3 Litteratur och samtal
Samtidigt har det diskuterats tillsammans med två av tre markägare i området (Per
Isaksson och Nils-Ebbe Holgersson) vilka möjligheter det finns för
vattenvårdsförbättringar i området. Med hjälp av litteratur har vattenvårdsåtgärder
tagits fram och jag har analyserat behov och lämplighet för att implementera dessa
åtgärder i det utvalda området av Torrebergabäcken.
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4 VATTENVÅRD I LANDSKAPET
I samband med den ökande miljömedvetenheten under 1960-talet, då debatten om
giftiga ämnen från exempelvis bekämpningsmedlet DDT och försurning av våra sjöar
pågick, och som en del av den då nyskrivna naturvårdslagen, övergick vattenvård från
enbart att ha handlat om rening av avloppsvatten till att även handla om natur- och
kulturvärden, friluftsliv kring vattenmiljöer samt näringsförlust till vattendrag
(Carlsson 2010). I detta kapitel presenteras olika vatten vårdsåtgärder som kan minska
tillflödet av kväve och fosfor från jordbruksmark till recipienten.

4.1 Våtmark och damm
I traditionell betydelse är våtmark en mark som inte permanent står under vatten, men
som är fuktig eller blöt under stora delar av året. Oftast är våtmarken en
översvämningsyta intill sjöar och vattendrag med högt grundvatten. Numera benämns
även grunda, permanenta dammar (vattenspeglar) som våtmarker, vanligen med syftet
att fungera som närsaltfällor.

4.1.1 Vilken nytta har våtmarker och dammar?










Lokal flödesutjämning
Magasinering av vatten
Reduktion av kväve (denitrifikation)
Retention av fosfor och kväve via växtligheten
Sedimentering av fosfor och tungmetaller (t.ex. kadmium)
Nedbrytning av bekämpningsmedel
Naturvärden: värdefull miljö för djur och växtligheten
Kulturvärden: återskapande av kulturlandskapet
Friluftsliv: rekreation
Källa: Theil-Nielsen et al. 2005
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4.1.2 Vad är lämplig placering och utformning?
Att tänka på för optimal vattenrening är:





Näringsbelastning (mängd vatten och näringskoncentration)
Djup våtmark/damm gynnar sedimentation av fosfor
Grund våtmark/damm gynnar växtlighet som tar hand om kvävet
Läge för in- och utlopp för vattnet

För bättre retention och reduktion samt sedimentering krävs längre uppehållstid
för vattnet, vilket uppnås med ett lägre liggande inlopp i förhållande till utlopp
(Hageberg et al. 2004). En grundare botten gynnar växtlighet och därmed upptag
av kväve medan en djupare botten bromsar vattnet så att bland annat fosfor kan
sedimentera. Undersökningar från dammar i Skåne visar att ju större tillflöde av
dräneringsvatten desto högre reduktionen av fosfor och kväve7. De stora
näringsflödena finns oftast i samband med ett stort tillrinningsområde.
Tumregeln brukar vara att avrinningsområdet ska vara 100 gånger större än
våtmarksytan för att få tillräckligt effektiv rening (Hagerberg et al. 2004).
Våtmarker kan skapas med dämning, grävning eller en kombination av båda två.
Att dämma upp en våtmark är att föredra då det minskar ingrepp i landskapet
och schaktbehovet. Detta är dock svårt att göra i flackare slättområden utan att
också fylla dräneringen längre uppströms med grundvatten. En annan aspekt är
att välja en plats där markytan är nära grundvattenytan för att minska
schaktkostnaderna (tabell 4.1).
Tabell 4.1 Anläggningskostnad för våtmark/hästskovåtmark. Källa:
Hageberg et al. 2004. Reningseffekt. Källa: Persson & Ståhl-Delmanco
2005

Våtmark

149 000 SEK/ha våtmarksyta

- där schaktkostnad

30 SEK/m

Reningseffekt per våtmarksyta

5-20 kg P/ha våtmarksyta, år

3

450-500 kg N/ha våtmarksyta, år

Hästskovåtmark

7

1 500 SEK

Från tre nyanlagda dammar (Genarp, Råbytorp och Slogstorp) med olika storleker på

tillrinningsområden mättes i perioden oktober 1998 till oktober 2001 reduktionen av kväve, fosfor och
partiklar från slam (Hageberg et al., 2004).
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Dammens reningseffekt (se tabell 4.1) för kväve har undersökts av Persson &
Ståhl-Delmaco (2005) från försök med medelhög till hög belastning och bestäms
vara 450 kg N/ha, år. Ekologgruppen (2005) har liknande resultat från
undersökningar med genomsnittlig effekt 200-500 kg N/ha, år. Ekologgruppen
har även uppskattat reningseffekten av fosfor till 5-20 kg P/ha, år.

4.1.3 Vad finns det för olika lösningar?
Dämning
För att skapa en våtmark höjs vattenytan genom att dämma upp vattnet.
Konstruktionen ger en mer naturlig våtmark med vattenspegel under
vinterhalvåret och fuktig ängsmark under sommaren, vilket höjer naturvärdet.
Det höga vattenståndet skapar även gynnsamma förhållanden för
denitrifikationsbakteriarna som omvandlar nitrat (NO3) till kvävgas (N2). Genom
att koppla en munkbrunn till dräneringssystemet går det att sänka
grundvattenytan vilket kan ge fördelar vid odling under växtsäsongen.
Hästskovåtmark
Genom att ha dräneringens utlopp en bit från vattendraget och nedanför rörets
utlopp göra en hästskoformad utgrävning, kan utgrävningen fungera som en
liten våtmark (10 x 10 m) (Hageberg et al. 2004). Detta är ett exempel på en
yteffektiv lösning.
Öppna upp kulverterat vattensystem
Om en kulvert ligger ytligt kan en damm/våtmark anläggas genom att bryta upp
kulverten och bredda den.
Sidodamm
För att inte skada naturvärden vid en å kan en damm anläggas bredvid
vattendraget, om detta är tekniskt möjligt. Via rör eller öppna diken kan vattnet
ledas in i sidodammen som måste ligga ganska djupt för att säkra inflöde även
när det är lågt vattenstånd.
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4.2 Återmeandring
Utifrån de ursprungliga förutsättningarna för ett vattendrag innebär återmeandring att
återskapa vattendragets naturliga kurvor, som en gång rätats ut för att effektivt kunna
leda bort vatten för att skapa odlingsbar
jordbruksmark. En mer naturligt slingrig sträcka
ger förutsättningar för flera olika vattenmiljöer
och ökad biologisk mångfald.
Med återmeandring utökas vattendragets totala

Figur 4.1 Våglängd vid återmeandring

längd väsentligt vilket tillsammans med mer
bör vara 10-14 x åns bredd. Källa:
växtlighet på flackare strandzoner, samt en lägre
Hagerberg et al. 2004
flödeshastighet, gynnar åns förmåga att rena
vattnet (Hageberg et al. 2004). Emellertid kan vattennivån i ån höjas beroende på hur
djupet i ån grävs. Denna nivåhöjning kan vara en oönskad effekt för jordbruket under
tiden som produktiva åkerarealen krymper för att marken har blivit blötare.
4.2.1 Vilken nytta har återmeandring?
 Kulturvärden
 Rekreationsvärden
 Fysisk variation för biologisk mångfald





Tar bort vandringshinder för fisk
Bättre självrening, retention av kväve
Högt vatten ger bättre miljöförhållanden
Höjd botten och flacka brinkar ger sammanhang mellan å och äng.

4.2.2 Vad är lämplig placering och utformning?
Återmeandring i uträtade, dikade vattendrag ger vinst för landskap och
rekreation. Lämplig dimensionering för ån (se figur 4.1) är att våglängden mellan
kurvorna är 10-14 gånger bredden av ån. För att skapa dessa kurvor finns det
två sätt: antingen genom såkallad naturlig meandring, där stockar (STREAM
2009) eller stenar ska tvinga vattnet att slingra sig och därmed erodera fram en
meandring. Eller så kan man gräva en slingrande åfåra. Grävning innebär
anläggningskostnad på 240-342 SEK/m2 inkluderat schaktkostnad på 30
SEK/m3 (Theil-Nielsen et al. 2005). Oftast finns det (gratis) befintliga stockar
eller stenar i området som kan användas vid anläggning av naturlig meandring.
Grävning innebär ett större ingrepp i naturen men formas snabbare än vid
naturlig meandring.
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4.3 Vegetationsbaserad anläggning
Av vegetationsanläggningar som används presenteras tre olika typer vattenvård i
handboken RENT VAND – Helt enkelt (Theil-Nielsen et al. 2005) med syftet att rena
avloppsvatten.
Dessa
tre
anläggningar
är:
rotzonsanläggning,
bevuxna
filteranläggningar och pilanläggning. Enligt Theil-Nielsen et al. (2005) är det bara
pilanläggningar som har rimlig potential att kunna rena närsalter varför det nedan
endast presenteras pilanläggning för rening av det näringsrika dräneringsvattnet. Med
sina rötter kan vegetationen ta upp närsalter från dräneringsvatten. Vattnets leds
igenom vegetationens rotnät i marken där näringsämnen ansamlas i växterna och kan
sedan föras bort med skörden.

4.3.1 Pilanläggning
I en sluten pilanläggning med membran finns det inget utlopp och näringsämnen
kommer då att omvandlas, ackumuleras eller tas upp av vegetationen och sedan
föras bort vid skörd. Förångningen av vatten ska vara lika stor som
nederbördsmängden och tillfört dräneringsvatten på årsbasis. Om det däremot
inte finns en membran i botten på anläggningen, reduceras nederbörd och
dräneringsvatten inte enbart via transpiration utan även via infiltration till
marken. Detta kallas en infiltrationsanläggning. I den omättade zonen ovanför
grundvattenytan reduceras således kvävet genom nitrifikation medan fosfor och
metaller fastnar i jordpartiklar. På sommarhalvåret sker det ingen infiltration av
närsalter då allt tas upp vid transpiration i växterna. Däremot under
vinterhalvåret sker infiltration av närsalter som reduceras beroende på jordartens
permeabilitet samt dess förmåga att binda fosfor. För att infiltration inte ska ske
till lägre jordlager är leriga jordar lämpliga. En pilanläggning bör vara minst 140200 m2 och kan kosta 70 000 SEK vid plantering av pil. Den tekniska livstiden är
30 år och har en skötselkostnad nära 2 000 SEK/år.
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4.4 Kvävemur
Genom en mur av organiskt material och sten- eller betongkross kan ett näringsrikt
vatten från jordbruksmark renas vid punktkällan. Idén är hämtat från Nya Zeeland, där
diffust grundvatten renas tvärs igenom en kvävemur. Syftet är att kunna rena
jordbruksvatten vid källan och idén har utvecklats i ett projekt i Helsingborg 2001
(Theil-Nielsen et al. 2005).
4.4.1 Hur fungerar en kvävemur?
Konstruktionen är en mur av organiskt material blandat med jord och
kornpartiklar (sten- eller betongkross) som vattnet ska ledas genom. Det
organiska materialet är en kolkälla (sågspån, halm eller flis) till
denitrifikationsbakterierna som blandas med jorden och kommer då omvandla
nitrat (NO3) till kvävgas. Om vattnet innehåller mycket ammonium (NH 4+) från
djurgödsel eller avloppsvatten från hushåll, behöver vattnet luftas med en pump
innan det når anläggningen. Genom nitrifikationen (aerobt) omvandlas
ammonium till nitrat. Samtidigt kan fosfor fastna på partiklar och stanna kvar i
anläggningen tills partikelmaterialet är mättat av fosfor och behöver ersättas.
Från dräneringsrören leds vattnet vertikalt ned genom kvävemuren där det
renade vattnet slutligen leds ut i recipienten.
För rening av dräneringsvatten visar provtagningar från en kvävemur med 6 m3
lecakulor, att denna har en reningseffekt på 67 % för totalfosfor. Från försöket i
Helsingborg sägs reningseffekten av kväve variera mellan 10-70 %. Det finns
stora varitationer av reningseffekt i de olika anläggningarna och det kan bero på
uppehållstiden i anläggningen, tillgång på kolkälla för denitrifikation av kväve,
samt partikelstorlek på kross där fosfor kan fastna. Kvävemuren i Helsingborg
var 1,5 x 2 x 35 m med hälften sågspån och hälften jord, vars anläggningskostnad
var 59 000 SEK (Persson et al. 2005).
4.4.2 Vad är lämplig placering och utformning?
För en bättre reduktion krävs en lång uppehållstid för vattnet, vilken ökar med
minskad kornstorlek i konstruktionen. Genom att även ha filtersand (0,2-2 mm)
stannar vattnet kvar längre tid i muren. För reduktion av fosfor behövs små
partiklar varpå fosforn kan fastna. Om den kalkhaltiga betongkrossen är
fosformättad måste den bytas, annars riskerar kvävemuren läcka fosfor. Det
fosformättade substratet kan, enligt undersökning från Helsingborg (TheilNielsen et al. 2005) med försiktighet användas på åkern.
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4.5 Reglerad dränering
Med reglerad dränering kan grundvattennivån höjas eller sänkas. Denna åtgärd kan
förlänga uppehållstiden för vattnet varvid näringsupptaget förbättras under
växtsäsongen samtidigt som de samlade utloppsmängderna kan reduceras kraftigt. Vid
vanlig dränering släpps det oftast ut 30 kg kväve/ha men med reglerad dränering kan
utsläppet minska enda ned till 5 kg kväve/ha. (Theil-Nielsen et al. 2005)
Tillflödet från den reglerade dräneringen kan även anpassas i förhållande till
nederbörd och evaporation. Inför såbäddsberedning och skörd är det bra att sänka
vattennivån medan höjd vattennivå gynnar växtligheten i torrperioder och förhindrar
urlakning på vintern (Wesström et al 2000).

4.5.1 Vilken nytta har reglerad dränering?




Optimering av växtproduktion
Näringsretention av fosfor och kväve
Minska näringsläckage

4.5.2 Vad är lämplig placering och utformning?
Framförallt ska det finnas ett behov av dränering där grundvattenytan
ligger ganska högt. Finsand-grovsand, fin-grovmo eller grynlera är lämpliga
jordarter som måste ha en relativ god hydraulisk ledningsförmåga samt ett
lerinnehåll med mindre än 15 %.8
När det gäller topografin bör området vara platt, sammanhängande och ha små
lutningar. Ju mer lutning desto fler regleringsbrunnar. I Skandinavien (TheilNielsen et al. 2005) är det inte ekonomiskt lönsamt med en lutning > 1-2 % (se
tabell 4.2).
Eftersom nederbörd, evaporation och i viss mån dräneringseffekter skapar
fluktuationer i systemet är det svårt att fastställa optimalt grundvattendjup. När
dräneringen är uppdämd kan det ske en urtvättning av kväve och fosfor, då
vattenporerna redan är fyllda med vatten.

8

Jordart <15% lerhalt, kallas jordarten för lerig, t ex: lerig silt. Är lerhalten >15%, då är det en lera, t ex

moränlera (15-25%) (Andréasson 2006).
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Tabell 4.2 Kostnader för anläggning av brunnar vid etablering av reglerad dränering. Ju
kraftigare lutning desto fler brunnar behövs. Källa: Theil-Nielsen et al. 2005

Terränglutning %

Antal brunnar/ha

Kostnad SEK

0,1

0,2

1 560

0,5

1

7 560

1,0

2

15 120

2,0

4

30 240

Vid uppdämd miljö med hög grundvattenyta gynnas näringsretention samt
växtlighet vid behov av bevattning. En lägre grundvattenyta gynnar däremot ett
djupare rotnät och större tillgång på syre. Dessa olika behov skapar en konflikt
mellan minskat näringsläckage och bättre avkastning. Ändå kan det bli stor
avkastning samtidigt med bra reduktion om höjning av grundvattenytan (GVY)
endast sker utanför växtsäsongen på vinter, höst eller tidig vår.
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5 RESULTAT- Torrebergabäcken
Utifrån undersökning av delsträckan vid Torrebergabäcken, innehåller detta kapitel
resultat från inventering i fält samt studie av jordartskartor, historiska- och
topografiska kartor. Dessa resultat kommer sedan lägga grunden för diskussion och
förslag på lämpliga vattenvårdsåtgärder.
Från inventeringen har 12 platser med synliga rör noterats. Det finns två typer av
dränering: dike (D) och täckdike/dräneringsrör (TD). Dräneringsrör är den
dominerande typen i området varav tre (7, 12b, 13) har störst diameter på 500 mm. Rör
11 och 7 har störst avrinningsområde medan rör 4, 8 och 14*9 har minst områden på
mindre än 20 ha (se tabell 5.1). Vid avrinningsområde 6 och 12 finns det flera
dräneringsrör (a,b och c) som leds till samma punkt vid bäcken inom ett område.
Tabell 5.1 Inventerade dräneringar indelade i grupp. Typ av dränering (D-dike, TD-täckdike), diameter och
avrinningsområde.

GRUPP

A

B

C

D

9

RÖR

TYP
D/TD

DIAMETER
BREDD/DJUP
(mm)

AVRINNINGSOMRÅDE
(ha)

1
3
6a
6b
6c

D
D
TD
TD
TD

1500/350
2000/100
111
230
330

50
55
20

4
7
8
9

TD
TD
TD
TD

111
500
230
130

13
99
12
34

12a
12b
12c
14*
16

TD
TD
TD
TD
TD

200
500
160
110

45

11
13

TD
TD

200
500

112
12

5
25

* Markering fanns på plats, men inget synligt rör. Till skillnad från andra markeringar som ej tagits med,

så är 14* medtagit för att dräneringsrör fanns med på dräneringskarta.
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5.1 Markanvändning
Förutom tomter, är markanvändningen i det aktuella avrinningsområdet åkermark.
Nedan (se tabell 5.2) är resultatet från inventeringen av området med tanke på
markanvändning. I grupp B och D är markanvändningen präglat av monokulturer, där
huvudsakliga grödan för året är höstvete med enstaka stråk av salix vid bäcken. Med
tanke på hur markanvändningen kan påverka intilliggande vattendrag – framförallt
partikeltransport – är kalhygge, åker och anlagd/bebyggd mark riskfulla marktyper
vars dominans i landskapet kan graderas i tre riskklasser enligt Ekologgruppens
protokoll-C. Riskklass 3 innebär till exempel stor risk för påverkan (>50% dominans).
Att tillägga är att det endast sprids konstgödsel på åkrarna.
Tabell 5.2 Area på de fyra olika grupperna inom det utvalda området av Torrebergabäcken, samt
markanvändningen inom dessa.

GRUPP

A

TOTALYTA
ha

125

MARKANVÄNDNING
Åkermark, riskklass 3
Generellt dominerat av höstgröda men närmast recipienten finns
hälften vårgröda och hälften vuxen salixplantering. 5 ha träda vid
recipient.
Åkermark, riskklass 3
Större monokultur av höstgröda

B

124
Åkermark, riskklass 3
Dominerande salixodling vid recipient och en liten skogsdunge. Det
fnns två dammar: en till vilt (16), en för reduktion av närsalter (12).
Resterande yta är grön av höstgröda.

C

109

D

124

Åkermark, riskklass 3
Närmast recipient salix och skogsdunge. Resterande
höstgröda. Det finns en viltdamm (13).

TOTALT

482

Åkermark, riskklass 3

är bara

Enligt figur 5.1 med historisk karta över området från 1820, är det tydligt att området
hade vidsträckta våtmarker utmed Torrebergabäcken, och till stor del hade ett utpräglat
vattenlandskap, särskilt grupp A, C, D. Inom den markerade blåa ramen syns det även
att åfåran buktar sig genom landskapet.
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Figur 5.1 Skånska rekognosceringskartan från 1820 för Torrebergabäcken. Källa:
Bakgrundskartor©Lantmäteriet.

Senare, enligt Häradskartan från år 1920 (se figur 5.2), har åfåran rätats ut och
landskapet dikats. Det finns indikation på att område 4 var en våtmark eller fuktig
betesmark som tog hand om vatten från område 7 och 11, vilket syns på kartan (se pilar
i figur 5.2) med ett dike från järnvägen i söder upp till nordväst i område 4. Numera är
även område 4 torrlagt genom att dräneringsvatten inte längre leds till område 4.

Figur 5.2 Häradskartan (1920) över Torrebergabäcken i Mossheddinge. Det röda sträcket är vattendraget.
Källa: Bakgrundskartor©Lantmäteriet
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Nedan jämförs förändringarna från år 1820 med den moderna kartan från 2000 (se
figur 5.3). De mörkare lagren indikerar översilningsområden innan utdikningen av
landskapet. Figur 5.3 visar att bäcken har rätats ut, att landskapet nästan har dränerats
fullständigt från vattenspeglar och att marken är uppodlat. Idag finns det fyra dammar
(se svarta ringar i figur 5.3): en viltdamm i område 11, en viltdamm i område 12 (anlagd
1996 av markägaren själva), en igenväxt damm i område 6, samt en anlagd damm från
2009 för rening av vatten i område 16. Alla dammarna är inom det tidigare
våtmarkslandskap som fanns fram till år 1820.

6

12

11

16

Figur 5.3 Förändringarna i landskapet från 1820 fram till idag. Den ekonomiska kartan från 2000 har lagts
ovan på den Skånska Rekognosceringskartan från 1820. Källa: Bakgrundskartor©Lantmäteriet.
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5.2 Jordart
Från en detaljerat jordartskarta över området vid Torrebergabäcken (se bilaga C) visar
tabell 5.3 översiktligt, att stora delar av området nära recipienten Torrebergabäcken
består av torv, dels i grupp A och dels i grupp D. Torven ligger på sandiga partier som
ligger ovanpå moränleran. Stort sett alla dräneringsutlopp, förutom 7, 8 och 11, ligger i
torvmark. Att påpeka är att trots dominans av moränlera i grupp B finns det nästan lika
stora partier av sand i området vilket endast syns på kartan och inte i tabell 5.3.
Tabell 5.3 Jordarter för det området kring Torrebergabäcken baserad på jordartskarta från SGU 2010

GRUPP

JORDART < 500 m från recipient

JORDART > 500 m från recipient

A

80 % Kärrtorv

95 % Moränlera

B

60 % Moränlera

55 % Moränlera

C

80 % Moränlera

98 % Moränlera

D

75 % Kärrtorv

95 % Moränlera

5.2.1 Grupp A
I det låglänta området, närmast recipienten, är kärrtorv dominerande med inslag
av gyttjelera, postglacial sand och sandig morän. Däremot finns det nästan
enbart moränlera i det mer höglänta området.
5.2.2 Grupp B
Längs med recipienten består en stor del uppströms av jordarten moränlera
medan det längre nedströms är lera med torv, silt och sand. Sedan längre bort
från recipienten finns en sydlig gående sträcka med sand samt ett inslag av lerig
sandig morän, men fortfarande dominerande moränlera.
5.2.3 Grupp C
Endast vid strandzonen finns lager av kärrtorv medan resten är moränlera.
5.2.4 Grupp D
Strandzonen, närmast recipienten, har ett stort område med kärrtorv och
området längre bort består huvudsakligen av moränlera. Få inslag av sandig
morän och moränlera samt lite lera.
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5.3 Topografi
I fyra olika diagram visas höjdprofil för de fyra olika grupperna A, B, C och D. Den lägsta
punkten i varje diagram representerar kanten av vattendraget Torrebergabäcken.

5.3.1 Grupp A
Från höger mot vänster följer figur 5.4 utkanten av avrinningsområdet som
börjar med en backe som är 25 meter över havet (m.ö.h) som sedan går ner till 5
m.ö.h inom 400 m. Därefter fortsätter tvärsnittet i ett låglänt parti – en stor bred
remsa – som sträcker sig 300 m fram till Torrebergabäcken, fortfarande 5 m.ö.h.
m.ö.h

m
Figur 5.4 Topografiskt tvärsnitt genom landskapet i grupp A.

5.3.2 Grupp B
Uppströms, parallellt med recipienten finns det en 300 m lång backe som ligger
10 m.ö.h, vilket syns som den andra kullen från höger i figur 5.5. Dessutom finns
det ganska nära bäcken en liten kulle från 10 till 5 m.ö.h. Därutöver finns det mer
breda backar upp till 15-20 m.ö.h förutom i söder, vid Klågerup Slott, där det
finns en större backe upp till 30 m.ö.h med brantare sluttningar (syns inte i figur
5.5).

m.ö.h.

m

Figur 5.5 Topografiskt tvärsnitt genom landskapet I grupp B.
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5.3.3 Grupp C
Från den högsta toppen 35 m.ö.h. dominerar en backe i grupp C som sedan inom
200 m har ett brant fall fram till recipienten 5 m.ö.h (se figur 5.6). Dock skiljer sig
område 12 från de andra områdena inom grupp C med en flackare topografi likt
den i grupp A.

m.ö.h.

m
Figur 5.6 Topografiskt tvärsnitt genom landskapet i grupp C.

5.3.4 Grupp D
Med kontakt till grupp B går en större backe vidare in i grupp D nära Klågerup
slott, vilket ses till vänster i utkanten av figur 5.7. Från denna backe 15 m.ö.h.
faller marknivån till 5 m.ö.h i form av en bred remsa fram till recipienten som är
över en kilometer bred.

m.ö.h
.

m
Figur 5.3.4 Topografiskt tvärsnitt genom landskapet i grupp D.
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5.4 Vattenkemi
På nio olika platser har vattenprov tagits på totalfosfor och totalkväve. Sju av platserna
är från dräneringar och två är från Torrebergabäckens in- och utlopp i
undersökningsområdet. Tabell 5.4 visar resultaten från provtagningarna med
medelkoncentrationen av totalkväve och totalfosfor angiven i g/l. På bakgrund av
dessa halter, där undersökningar visar (VISS 2010) att Torrebergabäcken har ett flöde
på 10 l/s,km2 (0,1 l/s,ha), är även den arealspecifika förlusten av totalkväve och
totalfosfor uträknad. Viktigt att tillägga i detta sammanhang är att för dränering 6b och
12b finns det två hushåll med enskilda avlopp tillkopplade. Båda dessa avlopp har
cfilterbädd med makadam men kan ändå påverka halterna, särskilt kvävehalterna.
Beräkning av arealspecifik förlust, kg(N eller P)/ha, år:
a) x g/l * 10 l/s, km2 = 10x g/s, km2
b) 10x g/s,km2 / 100 ha = 0,1x g/s,ha
c) 0,1x g/s,ha * 10-9 = 10-10x kg/s, ha
d) 10-10x kg/s,ha * 60*60* 24*365 = kg/ha,år

Tabell 5.4 Medelvärden på utsläpp av totalfosfor och totalkväve från dräneringar vid Torrebergabäcken.
Dessutom uträknad arealspecifik förlust, kg (N eller P)/ha,år.

Utlopp

Hektar

3
A

6b
A

7
B

11
D

12b
C

13
D

16
C

55

20

99

112

45

12

25

Inlopp

Tot P
g/l

185

76

140

28

19

33

58,5

4200

56

Kg/ha,år

0,58

0,24

0,44

0,09

0,06

0,10

0,18

0,79

0,18

Tot N
g/l

3850

6900

3950

5100

6150

5350

5300

8350

2350

Kg/ha,år

12,14

21,8

12,5

16,1

19,4

16,9

16,7

26,3

7,4

N/P-kvot

21

91

28

182

323

162

91

2

42
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I jämförelse med Naturvårdverkets (2000) klassificering av näringsförluster visar
provtagningarna för totalfosfor att dränering 7, 11 och 12b har måttliga förluster
medan dränering 3 och 13 har höga förluster, samt 6b och 16 har extremt höga
förluster. När det gäller provtagningarna av totalkväve har dränering 3 höga förluster
medan resten av dräneringarna har ännu större förluster klassat som mycket höga. Det
är svårt att säga om de enskilda avloppen påverkar resultaten då fosfor- och
kvävehalterna i 6b och 12b inte följer varandra, exempelvis område 3 har höga
fosforhalter men låga kvävehalter.
För att få en bättre överblick av de olika halterna av totalfosfor- och kväve längs med
vattendraget, visas dessa på två kartor, en för fosfor i bilaga D och en för kväve i bilaga
E. På dessa kartor illustreras det att vid inloppet av undersökta området är det lägre
fosforhalter men att dessa ökar kraftigt vid rör 16. Därefter sjunker halterna för sedan
att öka igen successivt. I jämförelse med inloppet har fosforhalterna tre tredubblats
fram till utloppet. Också kvävehalterna ökar fram till utloppet men ökar ännu mellan inoch utlopp till skillnad från fosforhalterna.
Med tanke på de begränsande faktorerna för primärproduktion i Torrebergabäcken
jämförs även kvävehalterna med fosforhalterna. Eftersom ett kväveöverskott börjar
från en kvot på 30 finns det i hög grad extrema överskott i dränering 7, 11 och 12b som
med kvoter mellan 162-323. Mindre extrema kväveöverskott har dränering 3 och 13,
samt inloppet. Det finns däremot en kväve-fosforbalans vid utloppet och i dränering 6b
inom kvoten 15-30. Endast dränering 16 har ett underskott på kväve i området, men är
däremot extremt lågt.
Sammanfattande visar provtagningarna att det redan vid inloppet av utvalda
provtagningsområde är höga arealspecifika förluster av både totalfosfor och totalkväve.
Sedan vid utloppet har dessa förluster ökat och för totalfosfor så mycket att förlusten
klassas som extremt hög. Slutligen visar resultaten från provtagningarna att dränering
16 utskiljer sig speciellt då dess halter av både fosfor och kväve är extremt höga i
förhållande till de resterande provpunkterna.
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6 DISKUSSION
Från det insamlade materialet kan jag konstatera att det har skett förändringar i
landskapet där stora områden dräneras och mycket av markanvändning är åkermark.
Vattenprovens resultat om ett stort kväveöverskott understryker även att det tillförs
mycket kväve från jordbruket. Således finns det ett behov av vattenvårdsåtgärder.

6.1 Åtgärder
6.1.1 Våtmark och damm
Med hänsyn till utvalda områdets jordbruksverksamhet, är det i markägarnas
intresse att ha lösningar som inte tar i anspråk mycket mark eller är ett
brukningshinder. Därför är anläggandet av en våtmark kontroversiellt, särskilt
på de torvhaltiga områden som har den bästa jorden. Emellertid försvinner den
torvhaltiga marken successivt på dessa tidigare våtmarksplatser, när det
dränerade landskapet får tillgång på syre, och markytan börjar sjunka. Än mer
vatten behöver då dräneras bort och det blir kostsamt för bonden att fortsätta
dränera fram odlingsmark. Då kanske det faktiskt lönar sig att låta marken bli
blöt och ha bete som ger ersättning både för våt- och betesmark. En bonus är
såklart ökningen av växt- och djurlivet i området.
Enligt Härradskartan (1920) har område 4 (grupp B) tagit hand om mycket
vatten från avrinningsområde 7 och 11. En damm nedanför kullen i område 4 är
en effektiv lösning då avrinningsområdet blir större än 100 ha. Om det inte är
möjligt att placera en damm i område 4, finns en annan möjlig placering. Det är
att koppla avrinningsområde 3 till dike 1 (grupp A) så att dammen kan läggas i
kanten av odlingsfältet och inte blir ett brukningshinder. Det kommer dock att ta
anspråk på den bördiga torvmarken.
En damm för område 4 eller 1 behöver vara 1 ha. Med tanke på kväveöverskott i
dräneringsvattnet begränsas primärproduktionen med minskad fosfor. I så fall
behövs en grundare botten där fosfor kan sedimentera. Men för även att ta hand
om kvävet kan en damm ha varierande djup varav halva dammen är 0,5 m djup
och andra halvan 1 m djup. Kostnaden blir då för en damm ca 225 000 SEK. Med
varierat djup i dammen menar jag att reningseffekten blir 300 kg N/ha
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våtmarksyta,år och 10 kg P/ha våtmarksyta,år. Det är en effektiv lösning som
även skapar viktiga biotoper för den biologiska mångfalden men för detta
område anser jag dock att mer yteffektiva eller befintliga lösningar är mer
lämpliga med tanke på den omfattande markägarkonflikt som finns vid anspråk
på torvmark samt placering i odlingsfält.
För att undvika konflikt om marken är det bra att använda befintliga lösningar i
området. Viltdammen från 1996 i område 16 (grupp C) har varken ett inlopp
eller utlopp. Om stamröret från avrinningen kopplas till dammen medan
dräneringsröret 14* fungerar som utlopp, kan dammen få en vattenrenande
funktion. En annan lösning som dessutom gynnar fisklivet, är att leda bäcken till
dammen så att dammen blir en sidodamm. Även i område 6 finns en befintlig
damm som kan förbättra vattenreningen. I område 11 finns en viltdamm som
inte heller har tillfört dräneringsvatten men som kan fungera som vattenrenande
damm om markägaren tillåter omläggning av dräneringen.

6.1.2 Hästskovåtmark
En medelväg, ifall damm eller våtmark inte blir aktuellt, är anläggning av en
hästskovåtmark. Lösningen tar anspråk på mindre mark men är också mindre
effektiv. Jag anser att hästskovåtmark vid åtminstone hälften av alla dräneringar
är rimligt och den sammanlagda kostnaden skulle bli 9 000 SEK. Men som
utgångspunkt rekommenderar jag att börja med dränering 3 och 7 där den första
har höga kvävehalter och den andra har ett mycket stort avrinningsområde. För
det största avrinningsområdet 11 (grupp D) ligger dräneringsröret dock för
långt under markytan för att en hästskomark skulle ge någon större effekt.

6.1.3 Återmeandring
Eftersom sträckan mellan grupp A och B är uträtat sedan 1820, finns det en del
att återmeandra. Att föredra är den mindre kostsamma naturliga meandringen,
som är ett mindre ingrepp. Sträckan kan vara 1000 m och med en bredd på ca 5
m i bäcken krävs det 20 kurvor med en amplitud på 50 m. Optimalt vore om det
gick att plantera mindre träd vid varje kurva, på den sidan där strandzonen inte
eroderas fram. En nackdel med meandringen är att tillgängligheten för traktor
vid odling blir sämre ju skarpare kurvor.
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6.1.4 Vegetationsanläggning
Samtidigt finns det redan en hel del salix (pil) längs med recipienten som kan ta
hand om växtnäringen och fungera som vegetationsanläggning (A, C och D). En
sådan anläggning skulle vara en infiltrationsanläggning med tanke på
svårigheten att täta under befintlig skog. Just nu sker det ingen rening av
dräneringsvatten i salixodlingen, då dräneringsrören leds förbi plantagen. En
möjlig lösning är alltså att gräva upp dräneringen innan salixodlingen och fram
till recipienten. Träden ska klara av den blöta miljön som denna åtgärd skulle
leda till.

1
A

3

4

6

9
12
C

Anlägga damm
Befintlig damm

14*

7
8

Kvävemur

16
13

Återmeandring
Vegetationsanlägn.

B

11

Hästskovåtmark

D

Figur 6.1 Sammanfattande vattenvårdsåtgärder som rekommenderas vid Torrebergabäcken på bakgrund av
topografi, jordart, markanvändning och dräneringskartor, samt med stöd av vattenprov.
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6.1.5 Kvävemur
För att kvävemur är en sluten lösning bedöms omgivande jordart inte vara
särskilt avgörande för själva reningsprocessen, men i och med torvjordar
successivt försvinner kan jorden sjunka och påverka konstruktionen. Område 7
och 8 (grupp B) samt hela grupp C har däremot inga särskilda torvfyndigheter
vid recipienten och ger därmed en mindre föränderlig omgivning för
konstruktionen i marken. Dock tycker jag att de befintliga lösningarna i grupp C
(salix-odlingen och viltdammen) i första hand ska prioriteras innan det
investeras i kvävemur, samt att område 8 är för litet för en vattenvårdsåtgärd.
Däremot fungerar kvävemur i område 7 samt i område 3 – ifall det lämpar sig att
ha kvävemur i torvjord – för att rena vattnet från kväve. Kostnaden blir då för två
anläggningar, enligt de praktiska erfarenheterna i Helsingborg, 118 000 SEK.
Om kvävehalterna ska minskas till 4 kg N/ha, år för att uppnå normal förlust,
behöver kvävemuren ha en reningseffekt >70%, vilket hittills inte har varit
möjligt och är svårt att uppnå även för andra åtgärder. Med så höga kvävehalter
behöver vattenvårdsåtgärder komplimenteras med förändringar inom
markanvändningen.

6.1.6 Reglerad dränering
När det gäller möjligheterna för reglerad dränering finns det redan en befintlig
anläggning som kan tas i bruk vid dräneringsrör 6, samt en pump kopplat till den
nyanlagda dammen från 2006 i område 12. På grund av att lutningen i grupp A
och D inte överstiger 2 %, är det kostnadseffektivt att på dessa ställen installera
reglerad dränering. Men eftersom den dominerande och underliggande
jordarten är moränlera, vars lerhalt är >15%, är det frågan om det för
markägaren är lönsamt med reglerad dränering. I och med att moränlera håller
marken fuktig om sommaren behövs det ingen markant underbevattning och
därför blir en reglerad dränering endast en fördel för näringsretention. Således
kan det bli konflikt mellan markägarens behov och bättre rening av vatten. I
område 7 (grupp B) finns det ett stort parti med fin sand och sandig morän som
har fördelar för både avkastning och upptag av närsalter om reglerad dränering
kopplas till dräneringsrör 7.
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6.2 Näringsstatus
Som stöd för beslut om ovan diskuterade vattenvårdsåtgärder finns det från
vattenproven indikationer på att det pågår särskilt stora arealspecifika förluster av
närsalter från själva dräneringarna. Det är i de mindre områden som 6b, 13 och 16 att
jag hittar de högsta koncentrationerna av fosfor. Dessa höga halter understryker ett
behov av att använda den befintliga dammen i område 6, där fosforn kan sedimentera.
Och för dränering 13 kan vegetationens rötter fånga fosforn om vattnet leds genom
rotnätet. Det skulle däremot behövas många flera prov över en period för att bedöma de
otroligt höga näringshalterna i dränering 16 och veta behovet av vattenvård där. Varför
både fosfor- och kvävehalterna är så höga i dränering 16 går bara att spekulera i. Den
branta sluttningen intill dräneringens utlopp kan vara en förklaring, samtidigt som jag
funderar på om den järnutfällning som hittades i dräneringsröret har ökat
partikelhalterna i vattnet och därmed också fosforhalterna. De höga halterna bekräftar i
alla fall behovet av att använda den befintliga dammen i område 16 för att rena vattnet.
Eftersom kvävehalterna är mycket högre i dräneringarna än i in- och utlopp tyder det
på att bäcken har bra förmåga att rena kvävet. Troligen är det på grund av den stora
mängd vegetation som finns i bäcken. Vegetationen förhindrar att vatten leds bort
effektivt och därför är det i markägarens intresse att rensa bort vegetationen. Det i sin
tur kommer att öka halterna av kväve vid utloppet. För att minska vegetationen i
vattnet utan att höja kvävehalterna föreslår jag plantering av skuggande buskar och
träd i strandzonen samt meandring och så klart åtgärder vid dräneringarnas utlopp.
Skuggning och meandring kommer även att ge bättre lekmöjligheter för örringen.
Om det finns ett överskott på kväve är fosfor reglerande för produktionen i vattnet.
Genom att minska fosforn kan primärproduktionen i vattendraget hämmas men för
kustmiljön längre ut i systemet är kväve den begränsande faktorn. För den lokala
vattenmiljön med sötvatten är det alltså viktigt med exempelvis djupare dammar som
främjar sedimentation av fosfor. Men för miljön längre ut i systemet – i det här fallet
kusten vid Västerhavet – är det viktigt att begränsa kvävehalterna med grundare
dammar.

37

6.3 Segeåprojektet
Jag ser ett behov av vattenvårdsåtgärder på olika platser för att kunna skapa
gynnsamma förhållanden i hela systemet från sjö till hav. Placeringen av en åtgärd,
menar jag, ska inte låsas fast vid en bestämd föroreningskälla utan placeras där det ger
bäst effekt. Således kan en våtmark längre nedströms vara mer lämplig även fast
föroreningskällan är någon annans och längre upp i systemet. Därför föreslår jag att det
inom Segeåprojektet ska satsas strategiskt utifrån hela Segeåns system när det gäller
större åtgärder för rening av vatten samt ha i åtanke vilken vattenmiljö som ska gynnas.
Däremot tror jag att punktåtgärder som kvävemur och de befintliga lösningarna som
dammar och vegetationsanläggning ska placeras och användas enligt den lokala miljön.
På så sätt tas hänsyn till de olika vatten och förhoppningsvis skapar gynnsamma
miljöer.
Om det finns intresse att satsa på åtgärder i det utvalda området av Torrebergabäcken
behöver det göras flera provtagningar av dräneringsvattnet. Dessa provtagningar ska
göras över år och vid olika tidpunkter på året då vattenflödet och vegetationen varierar
med säsong. Vidare måste nivå på grundvattenytan bestämmas för anläggningar av
dammar samt kontrolleras att dräneringssystemen ligger i rätt nivå om befintliga
dammar ska användas. Slutligen behöver markägarna involveras mera i projektet och
dikesföretagen måste kontaktas.
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7 Slutsatser
På bakgrund av topografi, markanvändning, jordartskarta och dräneringskartor, samt
med stöd av enstaka vattenprov, kan jag konstatera att inom det utvalda området vid
Torrebergabäcken har det skett förändringar i landskapet och att det finns ett behov av
att införa vattenvårdsåtgärder i området.
Från mina studier av området kan jag argumentera för att det finns möjligheter att
införa vattenvårdsåtgärder som kan minska utsläpp av närsalter. Första prioritet bör
vara att använda redan befintliga lösningar som dammar och salixodlingar. Därnäst bör
man satsa på åtgärder såsom återskapande av meandring (naturlig) och
hästskovåtmarker. Slutligen kan mer kostsamma åtgärder som kvävemur, damm eller
våtmark genomföras.
Eftersom fosfor reglerar primärproduktionen i den lokala vattenmiljön i
Torrebergabäcken, och kväve reglerar produktionen i kustmiljön, behövs det olika
begränsningar av närsalterna vid olika platser som även går utanför mitt valda område.
Att avgränsa ett område med krav om åtgärder utan att ta hänsyn till det resterande
vattensystemets möjligheter kan vara olämpligt. Och att koppla åtgärder till varje
enskild förorenande källa framför att undersöka eventuell placering längre nedströms
där det kan ge bättre reningseffekt, kan också var en nackdel. Därför uppmanar jag
Segeås Vattendragsförbund och Vattenråd att inom Segeåprojektet planera åtgärder
utifrån hela systemet och vid utformning och placering av åtgärd ta hänsyn till vilken
vattenmiljö som måste gynnas.
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Bilaga A:
Dräneringar indelar avrinningsområden i 12 delar (intervall 1-16) längs med utvald del av
Torrevergabäcken

Bilaga B:
Skillnad i jordart indelar avrinningsområden i fyra delar (A, B, C och D) längs med utvald
del av Torrebergabäcken.

A

B

C
D

Bilaga C:
Detaljerat jordartskarta över det utvalda avrinningsområdet längs med
Torrebergabäcken

A

B

C

D

Bilaga D:
Totalfosforhalter från 7 dräneringar samt in- och utlopp för utvald sträcka av
Torrebergabäcken.
(De provtagna dräneringarna är inramade från ljus gul (låga halter av totalfosfor) till mörk röd
(höga halter av totalfosfor)).

Bilaga E:
Totalkvävehalter från 7 dräneringar samt in- och utlopp för utvald sträcka av
Torrebergabäcken.
(De provtagna dräneringarna är inramade från ljus gul (låga halter av totalkväve) till mörk
grön (höga halter av totalkväve)).

