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SAMMANFATTNING 

Vattendrag i Skåne har reglerats för att effektivisera jordbruket och detta har ökat dräneringen 

från marken samt flödet i vattendragen. Det har resulterat i att erosion och läckage av partiklar 

ökat och att vattnet fått en högre grumlighet. Segeå, i sydvästra Skåne, är starkt grumlad och 

vattenprov har tagits både i ån och i tillflödande dike, för att undersöka var partiklarna har sitt 

ursprung. Resultaten av provtagningarna visar att ån är starkt grumlad redan i sin början, 

direkt efter Börringesjön, och har en hög koncentration av suspenderat material. Dikena har 

en lägre grumlighet och koncentration av suspenderat material, men de flesta är betydligt 

grumlade. Även koncentrationen av näringsämnen och klorofyll-a är lägre i dikena än i ån. 

Några av dikena har en relativt hög koncentration av näringsämnen, främst kväve. Resultaten 

i rapporten visar att Börringesjön är den största källan till Segeås grumlighet, men 

undersökningar bör göras i fler diken och under andra perioder under året.  

 

ABSTRACT 

Many streams in Scania have been regulated to increase the agricultural potential. Erosion of 

suspended particles and leakage of nutrients have increased, which gives a higher turbidity in 

streams. Water samples have been taken in Stream Segeå which has very turbid water. 

Samples have been taken both in the stream and inflowing ditches, to investigate where 

particles come from. The stream is very turbid from the beginning, directly after Lake 

Börringesjön, and has a high concentration of suspended particles. Ditches have lower 

turbidity and lower concentration of suspended particles. The concentration of nutrients and 

chlorophyll-a are also lower in the ditches than in the stream. The results show that Lake 

Börringesjön have a higher impact on the stream than ditches have, however more ditches 

have to be investigated. It is also important to take samples during other periods in the year, 

not only for some weeks in the spring. 

Keywords: Segeå, Scania, turbidity, suspended particles, nutrients 
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FÖRORD 

Föreliggande rapport är ett resultat av ett examensarbete i miljövetenskap inom området 

vattenvård. Den har utarbetats i samarbete med handledare vid Lunds universitet och på 

Ekologgruppen AB i Landskrona. Ekologgruppen har deltagit i flertalet undersökningar inom 

Segeå-projektet och rapporten ska komplettera vidare studier av grumligheten i dike och 

kulvertar, som tillför vatten till Segeå. Ån är ett relativt grumligt vattendrag och detta har 

negativa konsekvenser på både växter och djur i vattendraget samt i kustvattnet.  Det är 

viktigt att hitta källan för det suspenderade materialet för att kunna komma fram till möjliga 

åtgärder.  

               Vattenprovtagningen i Segeå och dess tillflöden har skett en gång per vecka under 

åtta veckor i april och maj 2011. 
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1. INLEDNING 
 
 
Historiskt och globalt sett är floder och åar bland de ekosystem som varit mest utsatta för 

mänsklig aktivitet (Allan, 1995). De senaste hundrafemtio åren har vattendrag i 

industriländerna varit starkt påverkade; de har dikats, fördjupats och rätats samt utsatts för 

läckage från jordbruk och reningsverk (Allan, 1995; Kalff, 2002). Detta har successivt lett till 

att naturens självrenande förmåga minskat. Syftet med regleringarna var att öka avrinningen 

från marken samt transporten av vatten och på detta sätt effektivisera jordbruket (Kalff, 2002). 

Konsekvenserna har blivit att vid högt flöde ökar erosionen av partiklar i vattendraget och vid 

lågt flöde sänks grundvattenytan (Kalff, 2002). Ett ökat flöde bidrar även till att näringsämnen 

och partiklar inte lika lätt sedimenterar (Bowes et al., 2003) vilket gör att de följer med vattnet 

ut i sjö och hav. Vattendragen har genom regleringarna fått en mera ensidig miljö och många 

akvatiska habitat för djur och växter har försvunnit (Allan, 1995). Det har även blivit svårare 

för arterna att sprida sig i landskapet (Hagerberg, 2004), då spridningsvägar via vatten 

försvunnit mer eller mindre.  

               Sjöar och vattendrag i jordbruksområden har blivit allt grumligare (Harding et al., 

1999), till följd av den ökade erosionen av suspenderade partiklar och deras transport i det 

rinnande vattnet (Brisbois et al., 2008; Lenhart et al., 2010). En annan orsak är att en hög halt 

av näringsämnen i vattnet resulterar i övergödning, vilket kan leda till en hög produktion av 

alger och stora algblomningar (Carpenter et al., 1998). Detta bidrar i sin tur till att grumla 

vattnet.  Växter och djur vid och i vattendraget påverkas negativt av det grumliga vattnet. En 

effekt är att ljusinflödet minskar vilket gör att fiskar får svårare att födosöka (Ryan, 1991) och 

att biomassan av bottenlevande evertebrater, alger och växter minskar (Ryan, 1991; Davies-

Colley et al., 1992; Quinn et al., 1992). 

 

1.1. Segeå  

Segeå rinner genom sydvästra delen av Skåne. Dess huvudfåra utgör cirka 4,6 mil och ån 

flyter från Börringesjön öster om Svedala mot Öresund i väst (Fig.1, Segeå 1, 2011). Ån har 

ett avrinningsområde som omfattar totalt 335 km2. Större sjöar som ingår i området är 

Börringesjön, Yddingesjön, Fjällfotasjön och Havgårdssjön (Segeå 1, 2011). Segeå flyter 

genom ett landskap som domineras av jordbruksmark (Fig.2, Segeå 1, 2011), vilket påverkar 

ån då näringsämnen läcker ut i vattnet. Skogsmark finns i de östra delarna av 

tillrinningsområdet medan tätorter (Malmö och Burlöv) finns i de västra delarna (Segeå 1, 
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2011). Rapporten fokuserar på den första delsträckan mellan Börringesjön och 

Sjuspännegropen vid Aggarp (sydväst om Svedala tätort), (Fig.1). 

 

 

Figur 1. Bilden visar Segeås lopp genom det sydvästskånska landskapet. Den röda kvadraten visar den första 

sträckan av Segeå som innefattas i rapporten. (karta: www.segea.se). 

 

Vattnet i Segeå är grumligt och det är främst sträckan mellan Börringesjön och nedströms 

Svedala som uppvisar höga grumlighetsvärden (Segeå 1, 2011).  Områdena som avvattnas här 

består till stor del av leriga jordarter och dominerande är glacial finlera, lerig/sandig morän 

och morängrovlera (SGU, 2011). Närmast Börringesjön finns områden med torv/kärr och 

söder om Svedala finns förutom leriga jordarter, område med isälvssediment och sand (SGU, 

2011). Börringesjön, där Segeå har sin början, har hög grumlighet och det har den haft under 

de senaste hundra åren (Davidsson, 2006). Inloppet till sjön har till skillnad från utloppet visat 

sig ha ett klarare vatten (Davidsson, 2006).  
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                              Figur 2. Markanvändning i Segeås avrinningsområde i procent. Hela området 

                               upptar 335 km2 (Segeå 1, 2011). 

 

               Vad som inte är klart är om Segeå får sitt grumliga vatten från Börringesjön eller 

från de tillflödande dikena och kulvertarna. Det är även oklart vad grumligheten består av, om 

det till största del består av suspenderade mineralpartiklar eller alger. Undersökningar från 

Börringesjön visar att grumligheten i sjön med stor sannolikhet kan bero av vindens och 

vågornas omrörning av lösa bottensediment (Davidsson, 2006). Samt att sjön har en stor 

mängd braxar som kan tillföra vattnet viss grumlighet då de bökar i bottensedimentet 

(Davidsson, 2006). Mätningar som gjorts på partikelinnehåll visar på att mellan en tredjedel 

och en fjärdedel av partiklarna i sjövattnet har minerogent ursprung (oorganiskt material), 

(Davidsson, 2006) och resterande är organiskt material. Det är troligt att liknande förhållande 

mellan oorganisk och organisk halt råder i Segeå ifall grumligheten i ån till största del beror 

på tillförsel från sjön. 

               Det finns starka indikationer på att lerjordarna i Segeås tillrinningsområde spelar en 

viktig roll för grumligheten och söder om Svedala finns flera mindre tillflöden som har sitt 

ursprung i dessa lerrika jordar (Davidsson, 2006). De övre delarna av Segeå påverkas 

sannolikt av oorganiskt och organiskt material som transporteras från Börringesjön, medan ån 

längre nedströms kan påverkas av tillflödena.  
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1.2. Segeå-projektet 
 

1988 bildades ett förbund som har som syfte att övervaka och vårda sjöar och vattendrag samt 

att fungera som ett kontakt- och rådgivande organ; Segeåns Vattendragsförbund (Segeå 2, 

2011). I förbundet sitter representanter från kommuner, dikningsföretag, jord- och skogsbruk, 

industrier och andra organisationer (Segeå 2, 2011). Vid årsskiftet 2009/2010 ändrades 

stadgarna vilket gör att förbundet nu även fungerar som Vattenråd (Segeå 2, 2011). 

               Segeå-projektet är ett samarbete mellan de sju kommuner Segeå flyter igenom. 

Kommunerna är Malmö, Burlöv, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Svedala och Lund (Segeå 4, 

2011). Målet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag i Segeås 

tillrinningsområde och öka den biologiska mångfalden. Man vill inom Segeå-projektet även 

öka vattenmagasinsförmågan i landskapet och den allemansrättsliga arealen (Segeå 3, 2011). 

Vidare är det viktigt att minska mängden kväve och fosfor (Segeå 3, 2011) och på så sätt få 

bukt med övergödningsproblematiken i sjöar, vattendrag samt kustvatten. Etapp 4-6 inom 

Segeå-projektet startade 2010 och avslutas 2021 (Segeå 4, 2011). Under denna period är ett 

förslag till målsättning att 50 hektar våtmark ska anläggas i tillrinningsområdet, att erosion 

ska minskas, kvävemurar byggas, dränering regleras och skyddszoner ökas i åkerlandskapet 

(Segeå 3, 2011). Åtgärderna minskar läckage av näringsämnen och erosion av suspenderade 

partiklar och i sin tur även grumligheten i vattnet som är beroende av de två första faktorerna 

(Brisbois et al., 2008; Lenhart et al., 2010; Hansson et al., 1999). Segeå-projektet ska även 

arbeta för att hantera dagvatten på ett mer naturligt sätt, t.ex. att införa åtgärder som kan 

dämpa höga vattenflöden (Segeå 3, 2011). Höga flöden ger konsekvenser för både flora och 

fauna, men även för lantbrukare och tätortsinvånare (Segeå 3, 2011). Ett högt flöde ökar 

erosionen av botten och kantmaterial i ån, vilket leder till högre transporter av suspenderade 

partiklar, vilka bidrar till att grumla vattnet (Brisbois et al., 2008; Lenhart et al., 2010). 

 

2. SYFTE 

Syftet med rapporten är att undersöka varifrån grumligheten och det suspenderade materialet i 

Segeå kommer ifrån, Börringesjön eller tillflödande dike/kulvertar, samt vad det suspenderade 

materialet består av, oorganiska eller organiska partiklar. Detta genom att analysera vattnet 

som rinner ut från Börringesjön och från stora diken/kulvertar som tillför vatten till Segeå, för 

att se hur vattenkvaliteten skiljer sig. 
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               Rapporten är gjord i samarbete med Ekologgruppen AB, Landskrona, som har gjort 

flera uppdrag åt Segeå-projektet och som vill veta hur dikena påverkar innehållet av 

suspenderat material i Segeå.  

3. AVGRÄNSNINGAR 
 

Jag har fokuserat på den första sträckan av Segeå, då grumligheten ofta är hög här. De 

diken/kulvertar som jag tagit prover i är några av de viktigaste som misstänkt bidra till den 

höga grumligheten. Det finns flera viktiga diken/kulvertar men begränsningar fick göras på 

grund av tidsbrist. Jag har tagit vattenprover en gång per vecka under åtta veckor då jag ville 

se hur förhållandena förändrades över tiden. De analyser jag gjorde har samtliga kopplingar 

till grumlighet. Turbiditeten och mängden suspenderat material är direkt kopplat till 

grumligheten, medan klorofyll-a är ett mått på mängden alger som utgör en del av den 

organiska delen i det suspenderade materialet. Näringsämnena mättes då de utgör en 

förutsättning för tillväxten av alger och växter i vattendraget och på så vis har de en koppling 

till grumligheten. 

                Alla mätvariabler analyserades för samtliga provtillfällen (8st) utom näringsämnen 

som mättes vid 4 och suspenderat material som mättes vid 7. 

4. BAKGRUND 

Ett grumligt vatten kan ha negativ påverkan på växter och djur som lever i och kring 

vattendraget och står därmed i konflikt med regionella miljömål. De miljömål som berörs i 

första hand när det gäller grumlighet i vatten är Levande sjöar och vattendrag och Ingen 

övergödning (De skånska miljömålen, 2011). Det finns för Skåne flera regionella mål 

uppsatta; till 2012 ska minst 25 % av de värdefulla vattendragen restaureras, vattenburna 

fosforutsläpp minska med minst 20 % (från 1995 års nivå) och kväveutsläpp till kustvatten 

minskas med minst 25 % (De skånska miljömålen, 2011). För att kunna uppnå målen är det 

viktigt att både åtgärda problemen som finns men även hitta källan till dessa för att resultaten 

ska hålla på längre sikt. Rapporten görs i syftet att hitta källan till grumligheten i Segeå. Det 

görs genom analys av vatten från å och tillflödande dike. Analyserna inkluderar turbiditet (= 

grumlighet), suspenderat material (= mängden partiklar i vattnet), klorofyll-a, näringsämnen 

och vattenflöde. 
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4.1. Turbiditet 

 

Grumligheten eller turbiditeten är ett mått på de suspenderade partiklarna i vattnet. Turbiditet 

uttrycks som den optiska egenskap som gör att ljus i stället för att gå rakt igenom ett prov 

sprids ut eller absorberas, vilket i sin tur beror på de olösta ämnena i vattnet (Bydén et al., 

2003). De olösta ämnena kan vara allt från slam och lera till mikrober samt växt- och 

djurplankton (Bydén et al., 2003). Turbiditeten mäts oftast i enheten FNU (Formazine 

Nephelometric Units) som följer giltig svensk standard och ISO-standard (Naturvårdsverket, 

2000). Värdet bestämmer ifall ett vattendrag är grumligt eller inte (Tabell 1). En turbiditet 

över 7 bedöms vara starkt grumlat.  

               Bedömningsgrunder för miljöövervakning finns beskrivna i en rapport från 

Naturvårdsverket (2000). Bedömningen är uppdelat på fem klasser, där klass 1 innebär att 

inga kända (negativa) effekter föreligger och där klass 5 innebär tydliga effekter på miljö och 

hälsa (Naturvårdsverket, 2000). Vid bedömning av turbiditet bör provtagningar tas under ett 

år vid 12 tillfällen och ett medelvärde beräknas (Naturvårdsverket, 2000).  

                                      Tabell 1. Bedömning av turbiditet (FNU), (Naturvårdsverket, 2000). 
Turbiditet 
(FNU) 

Klass Benämning 

≤0,5 1 Ej eller obetydligt grumlat vatten 

0,5 – 1,0  2 Svagt grumlat vatten 

1,0 – 2,5 3 Måttligt grumlat vatten 

2,5 – 7,0 4 Betydligt grumlat vatten 

>7,0  5 Starkt grumlat vatten 

 

4.1.1. Orsaker bakom ett grumligt vatten 

4.1.1.1. Erosion 

Jorderosion är ett av de allvarligaste miljöproblemen i världen och mycket av det eroderade 

materialet hamnar till slut i sjöar och vattendrag (Pimentel och Kounang, 1998), och bidrar till 

att grumla vattnet. Erosionen är som störst där vegetation inte täcker marken (Pimentel och 

Kounang, 1998), då vatten och vind har lättare att få loss jordpartiklarna där. När det gäller 

jordbruksområden, och även urbana områden, är det typiskt för vattendragen att ha en ökad 

transport av silt och sediment (Allan, 1995). Erosion och markavrinning är som störst under 

våren innan grödorna kommit upp (Lenhart et al., 2010) och även flödet i vattendragen är högt 

då. Under sommaren är tillväxten högre och växterna stabiliserar jorden vilket resulterar i 
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minskad erosion och lägre halt av oorganiska partiklar i vattnet (Kändler och Seidler, 2009; 

Lenhart et al., 2010). När flödet är lägre, särskilt under sommaren, består turbiditeten av 

organiskt material, mest alger, från sjöar uppströms (Lenhart et al., 2010). Vegetation nära 

vattendragen spelar en viktig roll då den reducerar både transporten av sediment och 

näringsämnen till vattendraget (Allan, 1995). Dock har regleringarna (rätning, dikning och 

fördjupning) i vattendragen inneburit borttagande av denna vegetation (Allan, 1995).  

4.1.1.2. Ökat flöde 

 De flesta åar och bäckar i Skåne har reglerats (Länsstyrelsen, 2011). Rätning, breddning och 

fördjupning av vattendragen har resulterat i ett ökat flöde (Kalff, 2002), vilket kan öka 

erosionen av botten och kantmaterial (Pimentel och Kounang, 1998; Kalff, 2002). Ett högt 

flöde tar inte bara med sig sedimentpartiklar, men kan även röra upp näringsämnen som 

sedimenterat och bidra till att öka koncentrationen i vattnet (Bowes et al., 2003). 

Näringsämnena är vidare ofta associerade med de fina sedimentpartiklarna (Allan, 1995) och 

följer med dessa från mark till vatten vid hög avrinning. Mallin et al. (2009) visade i en studie 

att det fanns positiva korrelationer mellan nederbörd och ett antal parametrar; turbiditet, totalt 

suspenderat sediment (TSS) och totalfosfor. Fosfor hade en positiv korrelation med TSS och 

turbiditet (Mallin et al., 2009) vilket indikerar att näringsämnen och sedimentpartiklar följs åt.  

Izagirre et al. (2009) visade i sin studie att fosfathalten (löst fosfor) minskade med en hög halt 

lerpartiklar i vattnet vilket tyder på att fosfat binder till lerpartiklarna och blir partikulärt. 

Minskningen kunde inte förklaras av upptag hos alger då biomassan var låg. Till skillnad från 

fosfat reagerar nitrat inte lika starkt med sedimentpartiklar (Izagirre et al., 2009). 

Näringsämnen varierar under året och under sommaren sjunker koncentrationerna av nitrat till 

följd av ett större upptag hos växter och alger (Kändler och Seidler, 2009). Transporten av 

totalfosfor följer även samma mönster och är högre höst till vår och lägst under sommaren 

(Bowes et al., 2003).  

4.1.1.3. Övergödning 

En ökad koncentration av näringsämnen, främst fosfor, kan ge problem med övergödning i 

rinnande vatten (Bowes et al., 2003). Övergödning kan leda till hög produktion av 

växtplankton vilket ökar grumligheten i vattnet (Hansson et al., 1999). Produktionen är dock 

lägre i rinnande vatten än i stillastående, men nedströms en sjö kan halten vara hög och bidra 

till att öka turbiditeten, framförallt under sensommaren (Lenhart et al., 2010).  
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4.1.1.4. Bioturbation 

Syrerika sediment i sjöar och vattendrag är hem för flertalet organismer. Det kan vara allt från 

födosökande fiskar, maskar, insektslarver och musslor som lever i sedimentet och rör om i 

sedimentlagren, vilket skapar så kallad bioturbation (Brönmark och Hansson, 2005). 

Aktiviteten hos organismerna är högre under sommaren då temperaturen är högre (Brönmark 

och Hansson, 2005). Bioturbation kan öka grumligheten och i Börringesjön är bottenlevande 

braxar eventuellt en bidragande orsak till ökad grumlighet (Davidsson, 2006).  

4.1.1.5. Dagvatten 

Regnvatten som faller på hårdgjorda ytor benämns som dagvatten. Då ingen infiltration sker i 

marken rinner vatten snabbt ner till vattendrag, vilket gör att urbana områden under kraftiga 

regn bidrar med höga flöden, ökad erosion och sedimenttransport i vattnet. Dagvatten 

innehåller en mängd olika ämnen; partiklar från stadsmiljön som suspenderas i vattnet, 

metaller, näringsämnen (Aryal et al., 2010), kolväten (ex. smörjoljor) samt tensider från 

tvättmedel, såpa och tvål (Mallin et al., 2009). Ämnena kan ha direkta negativa effekter på 

växter och djur, men bidrar även till att grumla vattnet vilket ger sekundära effekter. 

Dagvatten spelar därför en stor roll när det gäller turbiditeten i vattendrag. 

4.1.1.6. Dikesrensning 

Något som påverkar och stör vattenmiljön är de återkommande dikesrensningarna. När 

makrofyter och lugna partier i vattnet tas bort från vattendraget minskar avsättningen av 

lerpartiklar och vattnet blir grumligare (Parkhill och Gulliver, 2002). Erosionen ökar när 

växterna från strandkanterna tas bort (Allan, 2995). Rensningarna i vattendragen utförs av så 

kallade dikningsföretag och bara i Skåne finns cirka 5000 sådana (Länsstyrelsen i Skåne län, 

2009). Dikningsföretag är en sammanslutning av fastigheter som har ansvaret för varsin 

särskild dikes- eller åsträcka (Hagerberg et al., 2004). Regleringar och rensningar i 

vattendragen leder till en förändrad vattenmiljö. Istället för en heterogen miljö med djuphålor, 

sten, lugnvatten och strömpartier, blir vattendraget likriktat vad gäller bottenförhållanden och 

strömhastighet (Kalff, 2002).  

 

4.1.2. Grumlighetens påverkan på ekosystemet 

4.1.2.1. Minskat ljusinflöde 

Allmänt ger grumligheten en försämring i ljusinflödet i sjöar och vattendrag (Bilotta och 

Brazier, 2008), vilket ändrar livsbetingelserna för växter och djur. Växtplankton påverkas inte 
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lika mycket som bottenväxande perifyton och makrofyter (Bilotta och Brazier, 2008) eftersom 

de svävar fritt i vattnet och lättare kan utnyttja ljuset. För de senare blir ljustillgången en 

begränsande faktor för utvecklingen (Brönmark och Hansson, 2005) och i väldigt grumliga 

vatten saknas makrofyter (Allan, 1995). Växtplankton är dock mindre vanliga i åar än i 

sjömiljö, men vid perioder av stillastående vatten kan de tillväxa i större åar (Allan, 1995). Då 

är förr ljustillgången än näringstillgången begränsande för deras tillväxt. Ljustillgången i 

vattnet varierar med säsongen och beror på hur stor sedimentbelastningen och algbiomassan 

är (Allan, 1995).  Den höga turbiditeten, med ett minskat ljusinflöde, påverkar fiskar och 

andra organismer som använder synen i jakt på föda (Ryan, 1991).   

4.1.2.2. Partiklar i vattnet 

Höga halter av lera i vattnet har visat sig påverka bottenlevande alger (perifyton) och kan 

reducera dess biomassa (Davies-Colley et al., 1992; Izagirre et al., 2009). Trots den lägre 

biomassan så hålls den totala produktiviteten på samma nivå då växter och alger kan öka den 

fotosyntetiserande aktiviteten (effektivisering) när lerhalten ökar (Izagirre et al., 2009; 

Parkhill och Gulliver, 2002). Lerpartiklar har även andra effekter; bland annat kan de öka 

upptaget av fosfat (PO4
3-) hos alger (Burkholder, 1992) och de kan lägga sig som en hinna 

runt ägg från lax och hindra utbytet av syre mellan ägget och omgivningen (Greig et al., 

2005). En ökad turbiditet kan reducera densiteten av bottenlevande evertebrater i vattnet 

(Quinn et al., 1992). Evertebrater påverkas av de suspenderade partiklarna bland annat genom 

att filtreringsapparaten för föda täpps igen och att partiklarna täcker substrat där de fäster till 

för att inte flyta iväg med strömmen (Ryan, 1991).  

4.1.2.3. Övergödning 

Ett vatten som har övergödningsproblem har ofta en hög tillväxt av alger (Carpenter et al., 

1998) vilket ger ett grumligare vatten (Hansson et al., 1999). Siktdjupet minskar till följd av 

en kraftig övergödning vilket framförallt har kunnat ses bland annat i Ringsjön, i centrala 

Skåne (Bergman, 1999). Ringsjön har dock hämtat sig från 1970- och 1980-talet då 

övergödningen var som kraftigast (Bergman, 1999). I likhet med Börringesjön och dess 

koppling med Segeå, utgörs utloppet ur Ringsjön av Rönne å som transporterar partiklar och 

näringsämnen ut i Kattegatt (Hansson et al., 1999).  

               Övergödningen kan leda till syrebrist då nedbrytningen av organiskt material ökar. 

Detta kan resultera i konsekvenser som utslagning av bottenfauna samt fiskdöd (Carpenter et 

al., 1998; Brönmark och Hansson, 2005). Ett fåtal arter kan överleva om övergödningen är 

extrem och de som överlever är mer toleranta mot syrebrist. Riis och Sand-Jensen (2001) 
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visade i sin studie av släktet nate, Pontamogeton (vattenväxter), i danska åar med 

övergödningproblem, att arter de senaste hundra åren har skiftat från mer ömtåliga arter till 

arter som tolererar övergödningen bättre. Brisbois et al. (2008) visade att i en å med hög 

turbiditet hade populationer av intoleranta makroevertebrater minskat och föroreningståliga 

ökat. En ökad turbiditet kan vidare sänka temperaturen i vattnet då mer värme reflekteras, 

vilket kan påverka temperaturkänsliga arter (Ryan, 1991).  

               Den höga halten av suspenderat material och näringsämnen som transporteras i 

vattendragen har även konsekvenser för kustvattnet. Öresund som är recipient för många 

svenska och danska vattendrag, däribland Segeå, har haft problem med övergödning och hög 

tillväxt av växtplankton (Oresundsvand 1, 2011). Lommabukten där Segeå mynnar är inget 

undantag (Vattenmyndigheterna, 2011). Till följd av den höga tillväxten, vilket ger hög 

nedbrytning av organiskt material, har havsbottnar drabbats av syrebrist. I Öresund är det 

särskilt bottnar på djupvatten (>25 meter) som drabbas och ofta har syrebrist, speciellt under 

sommaren (Oresundsvand 2, 2011). Syrebristen är särskilt hög om det har varit kraftig 

nederbörd som spolat med sig näringsämnen med vattendragen och om ingen omrörning sker 

i havsvattnet (Oresundsvand 2, 2011). 

4.1.2.4. Samhälle 

Det grumliga vattnet ger även konsekvenser för samhället. Ett vatten med hög halt 

suspenderat material kostar mer att rena när det kommer till dricksvattenproduktionen (Dodds 

och Whiles, 2004). Det påverkar även friluftsliv och badturism då ett grumligt vatten har lägre 

estetiskt värde (Smith et al., 1997; Hansson et al., 1999). 

4.2. Suspenderat material 

Suspenderat material innefattar massan (mg) eller koncentrationen (mg/l) av oorganiskt och 

organiskt material (Bilotta och Brazier, 2008). Det är partiklar som hålls svävande i 

vattenmassan i sjö och vattendrag av turbulens (Bilotta och Brazier, 2008) eller egen 

rörelseförmåga (vissa plankton) och bidrar till att grumla vattnet. Effekterna på växter och 

djur är beroende av hur länge de utsätts för de suspenderade partiklarna och storleken på 

partiklarna spelar en avgörande roll (Bilotta och Brazier, 2008). Ju finare partiklar desto 

längre stannar de i vattenmassan. 

               De oorganiska partiklarna utgörs till stor del av lerpartiklar. Organiska partiklar 

består både av levande partiklar som alger och mikroorganismer samt av döda, nedbrutna 

växt- och djurdelar. Sjöar bidrar med en hög halt av organiskt material till vattendragen, 
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främst i form av växtplankton. Organiskt material eroderar även från jordbruksmark och följer 

med vattnet ner till vattendragen, vilket i sin tur leder till att jordbruksmarken släpper ifrån sig 

ännu mer vatten (Pimentel och Kounang, 1998). 

 

4.3. Klorofyll-a 

 

Hög tillväxt av växter och alger bidrar till att grumla vattnet (Hansson et al., 1999). Tillväxten 

är beroende av näringsämnen, syre och solljus för att bygga upp energirika molekyler av 

koldioxid och vatten, genom fotosyntesen (Brönmark och Hansson, 2005). Solljuset fångas 

upp av olika pigment i växtcellerna, och klorofyll-a är det viktigaste pigmentet (Brönmark 

och Hansson, 2005). Klorofyll-a kan mätas för att beräkna mängden växtplankton och 

storleken av primärproduktionen, men det är endast ett grovt mått då klorofyllhalten i 

växtplankton varierar med ljustillgång, temperatur och näringshalt (Bydén et al., 2003).  I 

akvatiska miljöer utgör makrofyter och alger de organismer som kan använder solljusets 

energi. Algerna består både av frilevande fytoplankton samt perifyton (påväxtalger) som 

växer på substrat (t.ex. stenar) i vattendraget (Allan, 1995). När klorofyllhalten analyseras i 

vattenprov mäts endast alger som finns i vattenmassan, och inte perifyton. Klorofyllhalten 

mäts här som ett komplement till den organiska fraktionen för att se om den följer samma 

mönster i å och dike. 

4.4. Näringsämnen 

Tillväxten av alger som bidrar till att grumla vattnet är beroende av hur mycket 

växtnäringsämnen som finns i vattnet. Fosfor och kväve är två näringsämnen som står bakom 

mycket av övergödningen då det i normala fall är brist på dessa ämnen. Andra näringsämnen 

finns ofta i överskott. Fosfor och kväve bygger upp de flesta strukturer i naturen, både 

abiotiska och biotiska, och de ingår i viktiga processer i levande celler (Brönmark och 

Hansson, 2005). Växtplankton behöver mer kväve än fosfor för att tillväxa och förhållandet 

kväve: fosfor är teoretiskt 16:1  (så kallad Redfield kvot), (Allan, 1995; Brönmark och 

Hansson, 2005), men i praktiken rör det sig om en vidare gräns (Allan, 1995). 

               Ämnena cirkulerar naturligt genom vittring av berg, tillväxt och död av växter och 

djur, men även genom assimilation (upptag och tillgodogörande av ämnen), exkretion 

(utsöndring) och nedbrytning (Brönmark och Hansson, 2005). Utsläpp av näringsämnen är 

ofta diffusa och till skillnad från punktutsläpp som är mer kontinuerliga så varierar diffusa 

utsläpp med jordbruksaktiviteter, kraftiga regn och olika konstruktionsarbeten i landskapet 
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(Carpenter et al., 1998). Konstruktionsarbeten kan leda till kraftig erosion vilket ökar de 

diffusa utsläppen (Carpenter et al., 1998). Punktutsläpp av näringsämnen kommer till största 

del från avloppsreningsverk. 

4.4.1. Fosfor 

 Fosfor bidrar till övergödning i sötvatten där det ofta är fosfor som är det begränsande 

näringsämnet för primärproducenterna (Brönmark och Hansson, 2005). Hög halt kan resultera 

i alggrumliga sjöar och igenväxta vattendrag. Fosfor är även en viktig källa till övergödningen 

i kustnära vatten (Carpenter et al., 1998) vilket man har sett i Östersjön (Länsstyrelsen i Skåne 

län, 2009). I vatten förekommer fosfor som löst eller partikulärt bundet samt i oorganisk eller 

organisk form (Bydén et al., 2003). Total fosfor (Tot-P) är ett mått på alla former av fosfor 

och används ofta för att uppskatta produktivitet i sjöar (Brönmark och Hansson, 2005). Växter 

tar upp löst oorganiskt fosfor i form av fosfat-fosfor (PO4-P), men den största delen av 

totalfosforn består av partikulärt bundet fosfor (Brönmark och Hansson, 2005), vilken inte är 

tillgänglig för växterna.  Partikulärt bunden fosfor följer med material som eroderar ned till 

vattendragen i jordbruksområden (Bowes et al., 2003). Suspenderat material binder till sig 

fosfor vilket resulterat i mindre löst och mer partikulärt bundet fosfor i vatten (Bowes et al., 

2003).  

               När det gäller fosforhalterna i de västskånska åarna och transporten till Öresund syns 

en minskande trend (Hagerberg et al., 2004; Segeå 5, 2011). Orsakerna kan vara att 

avloppsvatten nu renas bättre och att fosfatinnehållet i tvätt- och rengöringsmedel är lägre 

(Hagerberg et al., 2004). Vidare kan även den minskade förrådsgödslingen av fosfor och 

ökningen av vintergrön mark ha bidragit (Hagerberg et al., 2004).  Medelhalterna av 

totalfosfor ligger i Segeå mellan 100-150 µg/l (medelvärde 2004-2006; 120 µg/l), (Segeå 5, 

2011). Öresund tar varje år emot cirka 10 ton fosfor från Segeå (medelvärde 1990-2008). 

 

4.4.2. Kväve 

Kväve är ofta det begränsande näringsämnet för algtillväxten i hav (Isermann, 1990; 

Carpenter et al., 1998). I vatten förekommer kväve som kvävgas (N2) löst i vatten, nitrat 

(NO3
-), nitrit (NO2

-), ammonium (NH4
+) och löst organiskt bundet kväve (Brönmark och 

Hansson, 2005; Bydén et al., 2003). Totalkväve (Tot-N) är ett mått på mängden löst 

(oorganiskt och organiskt) och partikulärt (biomassa och partiklar) kväve exklusivt kvävgas 
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(Bydén et al., 2003). Primärproducenterna dvs. växter och alger i vattnet kan ta upp kväve i 

form av löst oorganiskt kväve (ammonium, nitrat och nitrit), (Allan, 1995).  

               När det gäller Segeå är totalkvävehalten ungefär densamma längs hela sträckan och 

medelhalten ligger kring 4-9 mg/l (medelvärde 2004-2006; 3,9 mg/l), (Sege 5, 2011). Man 

beräknar att ungefär 90 % har ett ursprung från jordbruket (Segeå 5, 2011). Segeå bidrar varje 

år med cirka 500 ton kväve till Öresund (medelvärde 1990-2008), (Segeå 5, 2011). 

Transporten av kväve verkar till skillnad från fosfor dock inte ha minskat trots åtgärder 

(Hagerberg et al., 2004). Orsaker till detta är att många enskilda avlopp fortfarande har 

undermålig rening och man ser inte någon minskning i utsläppen från avloppsreningsverken 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). Förändringar som vidare påverkar utvecklingen negativt är 

att man tagit bort stödet för träda och minskande ersättningar för skyddszoner (Länsstyrelsen i 

Skåne län, 2009).  

 

4.5. Flöde i vattnet 

 

Flödet påverkar vattendragets utseende och substratets partikelstorlek (Allan, 1995). Större 

partiklar förs med om flödet är tillräckligt högt och kvar blir en botten av grova partiklar; grus 

och sten. Vattenflödet hjälper till att transportera näring och matresurser till vattendragets 

organismer (Allan, 1995). Många av organismerna i vattendraget är beroende av att flödet 

varierar och de flesta lever inte direkt i mitten av fåran utan nära strandkanten eller kring olika 

blockeringar, som stenar (Allan, 1995). Regleringarna har likriktat vattendragen vilket 

påverkar organismerna negativt.  

               Vattenflödet består under regnfria perioder till stor del av ett grundvattenflöde 

(basflöde), (Smith et al., 1997) vilket spelar en stor roll för att vattendraget inte ska torka ut 

under torrperioder. Aktiviteter i samband med jordbruket minskar detta basflöde (Brisbois et 

al., 2008) och under lågflöden är grundvattenytan lägre (Kalff, 2002).   

5. PROVPUNKTERNA 
 

För att hitta ursprunget till Segeås grumlighet har jag både tagit prover på flera punkter i ån 

och i större diken/kulvertar som har sitt utlopp i Segeå (Tabell 2, Fig.3). Provpunkterna har 

valts då de eventuellt representerar viktiga tillflöden av suspenderat material och 

näringsämnen. De har tagits fram i samarbete med Torbjörn Davidsson från Ekologgruppen 



S i d a  | 19 

 

 

AB, Landskrona.  Anpassning har skett efter var det varit lättast att komma ner till ån, då 

slänterna på en del punkter var branta. 

               Tabell 2. Provpunkternas läge och avrinningsområde (Data: Ekologgruppen AB). 

Provpunkt Typ 
Avrinningsområde 
(km2) 

1. Utlopp Börringesjön Segeås början 40,0 

2. Lindholmen dikesrör Kulvertsystem 3,5 

3. Nedströms Lindholmen Segeå 51,0 

4. Dagvattenutlopp Svedala Dagvattenutlopp + dränering 1,0 

5. Nedströms dagvattenutlopp Segeå  54,0 

6. Tillflödesdike Svedala 1 Dike/Dräneringssystem 1,0 

7. Tillflödesdike Svedala 2 Dike/Dräneringssystem 1,2 

8. Nedströms dikena Segeå 58,0 

9. Sjuspännegropen Dike/Dräneringssystem 12,0 

10. Nedströms Sjuspännegropen Segeå 72,0 
 

 

                          Figur 3. Provpunkternas läge längs Segeå. Grön stjärna symboliserar punkterna i  

                          Segeå och röd stjärna symboliserar punkterna i dikena. Provpunkt1 ligger längst  

                          österut i kartan och sedan ligger punkterna i tur och ordning med punkt 10 längst  

                          västerut. Svedala tätort ligger i kartans norra del. (Karta: Ekologgruppen AB). 

 

5.1. Punkt 1. Utloppet från Börringesjön  
 

Segeå har sin början i Börringesjön och för att se hur mycket av grumligheten som följer med 

från sjön är första provpunkten i början av åns färd mot havet (Fig.4).  
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                                            Figur 4. Provpunkt 1; Utloppet från Börringesjön. 
 

5.2. Punkt 2.  Lindholmen dikesrör 
 

Nedströms den första provpunkten, men uppströms Svedala, återfinns ett 

dräneringsrör/kulvertsystem från Lindholmen (Fig.5A). Här mynnar vatten från ett 3,5 km2 

stort område med intensiv odling. Området har stort innehåll av glacial finlera. 

5.3. Punkt 3. Segeå nedströms Lindholmen dikesrör 
 

Provpunkten ligger i Segeå cirka 10 meter nedströms rörmynningen från Lindholmen 

(Fig.5B).  

 
      Figur 5A) Provpunkt 2; Lindholmen dikesrör. B) Provpunkt 3; Segeå nedströms     

      Lindholmen dikesrör. 

 

 

A B 
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5.4. Punkt 4.  Dagvattenutlopp Svedala  
 

Provpunkten ligger i mynningen av ett dagvattenutlopp i Svedala koloniområde som har ett 

tillrinningsområde på 1km2, bestående av både tätort och odlingsmark (Fig.6A). 

5.5. Punkt 5. Segeå nedströms dagvattenutlopp 
 

Provpunkten ligger i Segeå cirka 27 meter nedströms dagvattenutloppet i Svedala (Fig.6B).  

 

 
        Figur 6A) Provpunkt 4; Dagvattenutlopp Svedala B) Provpunkt 5; Segeå nedströms   

       dagvattenutloppet.    

 

5.6. Punkt 6. Tillflödesdike Svedala 1  
 

Provpunkten ligger i mynningen av ett dräneringsdike söder om Svedala industriområde 

(Fig.7A). Diket är till största delen kulverterat men öppet innan det möter Segeå. Det 

avvattnar ett område på 1 km2 som till stor del består av glacial finlera.  

5.7. Punkt 7. Tillflödesdike Svedala 2 
 

Dike 2 löper parallellt med dike 1 men återfinns ett tiotal meter västerut (Fig.7B). Diket 

avvattnar ett 1,2 km2 stort område, även detta bestående till stor del av glacial finlera. Detta 

dike är även det kulverterat men öppet sista sträckan innan utflödet i Segeå.  

 

A B 
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Figur 7A) Provpunkt 6; Tillflödesdike 1 Svedala B) Provpunkt 7; Tillflödesdike 2 Svedala. 

 

5.8. Punkt 8. Segeå nedströms dikena 
  

Provpunkten ligger cirka 25 meter nedströms Tillflödesdike 2 (Fig.8). 

 

 

                                             Figur 8. Provpunkt 8; Segeå nedströms dikena. 

 

5.9. Punkt 9. Sjuspännegropen  
 

Diket avvattnar ett cirka 12 km2 stort område bestående av intensivodlad åkermark (Fig.9A). 

Även här finns mycket glacial finlera. Prov togs i diket strax intill de anlagda dammarna. 

5.10. Punkt 10. Segeå nedströms Sjuspännegropen 
 

Provpunkten ligger i Segeå cirka 25 meter nedströms dikets inflöde i Segeå (Fig.9B). 

A B 
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Figur 9A) Provpunkt 9; Sjuspännegropen.  B) Provpunkt 10; Segeå nedströms Sjuspännegropen. 

6. METOD 
 

6.1. Fältarbete 

 

Vattenprov till analyserna togs med hämtflaska och fördes över i flaskor på 500 och 1000 ml. 

Tre flaskor fylldes totalt på varje provtagningsplats: en för turbiditet (500 ml), en för klorofyll 

(1000 ml) och en för suspenderat material (1000 ml). Varannan vecka togs även ett vattenprov 

i en förmärkt flaska på 100 ml (erhållen från AlControl AB) vid varje provpunkt och 

lämnades in till AlControl AB i Malmö, för analys av totalfosfor och totalkväve. Övriga 

analyser utfördes på avdelning för Akvatisk Ekologi vid Lunds Universitet.  

               Flödet i ån och dikena mättes genom den så kallade ytflottörmetoden (Faktaruta 1). 

Äpple användes som ytflottör förutom i dräneringsröret i Lindholmen, provpunkt 2, och 

dagvattenutlopp i Svedala, provpunkt 4. Här användes blad respektive skräp som redan fanns i 

vattnet, då det var svårt att använda äpple. Dräneringsröret hade för lågt vattenstånd och i 

dagvattenutloppet var avståndet ner till vattnet för stort. Metoden upprepades tre gånger vid 

varje provpunkt och sträckan mättes upp. Bredd och djup mättes på tre ställen längs sträckan. 

Då ån inte är så bred mättes tre djup och i smala diken ett djup. Flödet mättes enligt ekvation 

1 och 2 i Faktaruta 1. Tvärsnittsarean för dikesröret beräknades enligt ekvation 3 och 4 i 

avsnitt 6.3.1. 

               Temperaturen mättes i vattnet på alla provplatser med en elektrisk termometer med 

sladd som fördes ner i vattnet ca 1-2 dm. Väderförhållandena antecknades för varje fältdag. 

För mer information om provplatserna se avsnitt 4. 

 

 

A B 
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6.2.  Labbarbete 

6.2.1. Turbiditet 
 

Turbiditeten mättes med en turbidimeter i FNU (Formazine Nephelometric Units), (Bydén et 

al., 2003). Denna mäter mängden spritt ljus i rät vinkel mot den infallande ljusstrålen i 

provkyvetten (Bydén et al., 2003). Varje prov mättes tre gånger och ett medelvärde 

beräknades. Provet skakades försiktigt innan varje mätning. Mellan varje prov sköljdes vial 

och pipettspets av med destillerat vatten. 

 

Faktaruta 1 

Ytflottörmetoden 

Utförande:  

1. Mät upp en sträcka utmed vattendraget. Helst där bottnen är jämn och 

vattnet flyter jämnt.  

2. Beräkna tvärsnittsarean på 2-3 platser genom att mäta bredd och djup (5-10 

ställen tvärs över ån). 

3. Mät hastigheten genom att ta tiden för ett flytande föremål (flottören) att 

flyta sträckan i mitten av fåran. Upprepa gärna flera gånger. 

4. Vattenföring beräknas enligt nedan:  

 

v max = l  /  t                                                                                      Ekvation 1 

Q = k * v max * A medel                                                                      Ekvation 2 

v max = Vattnets hastighet (m/s) 

l = Längden på sträckan (m) 

t = Tiden (s) 

Q = Vattenföringen (m3/s)  

A medel = Medelvärdet för areorna (m2) 

 

k = Bottenbeskaffenhet:  

k = 0,5 - Mycket ojämn botten med sten, vass eller gräs 

k = 0,6 - Något ojämn botten med sten 

k = 0,7 - Jämn botten med sand eller grus 

k = 0,8 - Jämn konstgjord sektion av betong, trä eller stål 

 Källa: Bydén et al., 2003 
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6.2.2.   Suspenderat material 
 

Före filtrering kunde ske förbrändes Whatmans glasfiberfilter GF/C (47mm) i 500 °C i tre 

timmar. Därefter vägdes dessa (noggrannhet 0,0001 g), veks in i aluminiumfolie och 

placerades i en tätslutande låda. Provflaskorna placerades i kyl i väntan på analys. 100-250 ml 

vatten filtrerades genom de förbrända filtrena. Volymen justerades efter hur grumligt vattnet 

verkade vara. Den mindre volymen togs från vattnet i Segeå och den större från vattnet i 

dikena. Filtrena placerades på en ugnsform inpackade i aluminiumpaket, men öppna uppåt så 

att de kunde torka (Avsnitt 6, figur 12A och B). Filtrena torkades i torkugn i 75°C, under 24 

timmar. Därefter vägdes filtrena igen. Vikten som erhölls subtraherades med vikten av de 

tomma filtrena, vilket ger den totala mängden suspenderat material (DW= Dry Weight). 

Filtrena brändes sedan i 500°C, i fyra timmar och vägdes på nytt. Det organiska materialet 

(AFDW = Ash Free Dry Weight) bränns bort i 500°C och vikten som erhålls anger mängden 

oorganiskt material (AW = Ash Weight). Analysen utfördes enligt Bydén et al. (2003), men 

en mindre volym filtrerades än vad som anges i metoden. Beräkningar av oorganisk och 

organisk halt gjordes enligt ekvation 5, 6 och 7, avsnitt 6.3.2. 

6.2.3.   Klorofyll-a 

 

100-500 ml vatten från varje provplats filtrerades genom Whatmans glasfiberfilter GF/C (47 

mm). Den mindre volymen när det var vatten från Segeå och den större när det var vatten från 

dikena. Filtrena veks in i aluminiumfolie och placerades i frys i väntan på analys. Inför analys 

fick filtrena tina under cirka en timme och placerades sedan i glasvialer. Vialerna fylldes med 

10-20 ml 95 % etanol och fick stå över natten (cirka 16 timmar) i mörker. Den större volymen 

användes då fler än två filter skulle analyseras. Cirka 4 ml av suspensionen fördes över från 

varje vial till en kyvett och filtrerades samtidigt genom ett Whatmans glasfiberfilter GF/C (25 

mm), för att ta bort partiklar. Absorbansen mättes i spektrofotometer för våglängderna 665 nm 

och 750 nm. Spektrofotometern nollställdes med etanol. Analysen utfördes enligt Jespersen 

och Christoffersen (1987). Beräkningar av klorofyll-a gjordes enligt ekvation 8, avsnitt 6.3.3. 
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6.3. Beräkningar 

6.3.1. Vattenföring 

Tvärsnittsarean på vattendraget, som används i uträkningen av flödet, beräknades genom att 

vattendraget delades upp i rektanglar och trianglar. Vattenföringen Q beräknades enligt 

Ytflottörmetoden (Faktaruta 1, avsnitt 6.1). För vattenföring i rör beräknades tvärsnittsarean 

enligt (i Excel); 

                                                                                                               Ekvation 3 

                                         Ekvation 4 

A1 = Area på röret (m2) 

A2 = Fylld area (m2) 

D = Diameter (m) 

H = Fyllnadshöjd i röret (m) 

Källa: Ekologgruppen AB 
 
6.3.2. Suspenderat material 

efter                                     Ekvation 5    

DW = Torrvikt (Dry Weight)  

PV = Provets volym (l)                                                                                                            Ekvation 6  

 

AW = Glödningsrest eller askvikt (Ash Weight) = Oorganisk halt. 

                                                                                                                   Ekvation 7                                                                                                                  

AFDW = Glödningsförlust eller askfri torrvikt (Ash Free Dry Weight) 

Glödningsförlust är ungefär detsamma som total organisk halt. 

Beräkningar för oorganisk och organisk halt är hämtade från Bydén et al. (2003). Det är en 

modifiering av SIS metod SS 02 81 13 ”Bestämning av torrsubstans och glödningsrest i 

vatten, slam och sediment”. 
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6.3.3. Klorofyll 
 

                                                                                    Ekvation 8 

C= Klorofyll-a koncentration (µg/l) 

(A665-A750) = Absorbans 

v = Volym etanol (ml) 

83,4 = Absorbtionskoefficient för klorofyll-a i etanol  

V = Volym vatten som filtrerats (l) 

l = Kyvettens längd i spektrofotometern (mm) 

Källa: Jespersen och Christoffersen, 1987 

6.3.4. Transport 

Transport av ämnen beräknas genom att flöde multipliceras med koncentration, m3/s mg/l. 

Värdena ges i kg/dygn. 

6.3.5. Statistik 

Statistik beräknades i Microsoft Office Excel 2007 och syftet var att hitta signifikanta 

skillnader mellan åsträckan och dikena, när det gällde koncentration och transport av material. 

Då koncentrationen och transporten i dikena påverkar ån användes ett parat t-test. Paren 

bestod av punkt i dike och punkt i å strax nedströms. Den första provpunkten i ån togs bort då 

det inte fanns något dike före och för de två tillflödesdikena söder om Svedala beräknades ett 

medelvärde, då det endast fanns en punkt i ån nedströms. Ett parat t-test gjordes för varje 

datum och för samtliga mätvariabler; turbiditet, flöde, koncentration (av klorofyll-a, totalt 

suspenderat material, oorganiskt material, organiskt material, kväve och fosfor) och transport 

(av totalt suspenderat material, kväve och fosfor). Signifikanta värden är p<0,05. För 

klorofyll-a gjordes även ett oparat t-test för att se om koncentrationerna skiljer sig i ån mellan 

regndagar och regnfria dagar. Testet utfördes med medelvärden från de fem punkterna i ån. 

Medelvärden från regndagar jämfördes med medelvärden från regnfria dagar.  
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7. RESULTAT 
 

Totalt togs prov en gång per vecka vid åtta tillfällen i april och maj. Vid fyra av tillfällena var 

det soligt och klart väder, medan resterande innehöll kortare eller ihållande regnskurar (Tabell 

3). 

 

Både ån och dikena var raka och hade branta slänter. Bottnarna var övervägande sumpiga, 

men några var steniga (Tabell 4). 

               Vattentemperaturen steg i både å och dike från första till sista provtagningstillfället 

(Fig. 10A och B). Vid provtagningstillfälle 5 (3 maj) var temperaturen lägre än tidigare 

mättillfälle för samtliga punkter i å och dike, med undantag för punkt 2 (dikesrör Lindholmen) 

och 4 (dagvattenutlopp), (Fig. 10A och B). Vid fem av mättillfällena var temperaturen högst i 

provpunkt 10 (nedströms Sjuspännegropen), (Fig. 10A). När det gäller temperaturen i ån var 

den lägst i punkt 3 (nedströms Lindholmen dikesrör) och i dikena var den lägst i punkt 2 

(Lindholmen dikesrör), (Appendix 1, tabell A). 

 

Tabell 3. Väderförhållande under 

fältdagarna då vattenprov togs. 

Fältanteckning Väder 

05-apr lite regn 

12-apr mycket regn 

19-apr sol 

27-apr sol 

03-maj sol 

11-maj sol 

17-maj mycket regn 

24-maj regn periodvis 
 

 

 
Tabell 4. Bottenbeskaffenhet (k) i de olika punkterna 1-10 med 

förklaring. 

k= Bottenbeskaffenhet   

1. Utlopp Börringesjön 0,7; Lite sumpigt mest sand. 

2. Lindholmen dikesrör 0,8; Anlagt rör. 

3. Nedströms Lindholmen 0,6; Stenigt mest småsten. 

4. Dagvattenutlopp Svedala 0,8; Anlagd kulvert. 

5. Nedströms dagvattenutlopp 0,6; Stenigt. 

6. Tillflödesdike Svedala 1 0,7; Sumpig botten. 

7. Tillflödesdike Svedala 2 0,5; Mycket bottenväxter. 

8. Nedströms dikena 0,7; Sumpig botten. 

9. Sjuspännegropen 0,7; Sandig, grusig botten. 

10. Nedströms Sjuspännegropen 0,7; Sumpig botten. 
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Figur 10A) Temperatur i +°C för provpunkterna 1,3,5,8 och 10 i ån. B) Temperatur för provpunkterna 2,4,6,7 

och 9 i dikena. Siffrorna längs x-axeln anger provtagningstillfällena; 1= 5 april, 2=12 april, 3=19 april, 4=27 

april, 5=3 maj, 6=11 maj, 7=17 maj och 8=24 maj. Temperaturen visas på y-axeln. 

 

7.2. Turbiditet 
 

Turbiditeten var högre i ån än i dikena (Appendix 1, tabell B). För sju av åtta mättillfällen var 

skillnaden signifikant (t≥2,60, df=6, p≤0,041), men den 17 maj var skillnaden inte signifikant 

(t=2,38, df=6, p=0,055).   Medelturbiditeten i ån låg mellan 8,66 och 34,19 FNU och i dikena 

mellan 0,84 och 13,35 FNU. När det gäller turbiditeten i Segeå ökade den från första 

provdatum (5 april) till sista (24 maj), (Fig.11A). I dikena fanns ingen liknande trend, dock 

var variationen stor mellan olika veckor (Fig.11B). 

 

7.3. Suspenderat material 

Resultatet av filtreringen av å och dikesvatten var att åvattnet gav gulgröna filter och 

dikesvattnet ljusa med undantag för dagvattenutloppet som gav mörkare filter (Fig.12A). När 

filtrena brändes i 500°C avfärgades de mörkare filtrena, förutom filtret från dagvattenutloppet 

som mer eller mindre behöll samma färg (Fig.12B). 

               När det gäller det oorganiska materialet hade ån signifikant högre koncentration än 

dikena vid sju av åtta mättillfällen (t≥2,57, df=6, p≤0,042). Den 17 maj var skillnaden inte 

signifikant (t=1,92, df=6, p=0,10). Det fanns toppar på 10,4 mg/l i Lindholmen dikesrör (17 

maj) och 8,4 mg/l i tillflödesdike 2 (27 april), (Tabell 5). I ån låg halterna mellan 5 och 17 

mg/l och i dikena mellan 0,8 och 7,6 mg/l (med undantag för topparna). 

 

A
     

B 
+°C +°C 
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                Figur 11A) Turbiditeten i Segeå. B) Turbiditeten i dikena. Siffrorna i teckenförklaringen anger  

               de olika punkterna i ån respektive dikena. Siffrorna längs x-axeln anger provtagningstillfällena; 

               1= 5 april, 2=12 april, 3=19 april, 4=27 april, 5=3 maj, 6=11 maj, 7=17 maj och 8=24 maj. 

 

 
Figur 12A) Torkade filter. Ett filter från respektive provpunkt ligger i ordning 1-10 från vänster uppifrån                                

och ner. De mörkfärgade filterna är från ån och de ljusa från dike/kulvert. Undantag är nummer fyra som är 

från ett dagvatteutlopp, men som har mer färg. B) Brända filter. Lägg märke till skillnaden i färg mellan de 

torkade och brända filtrena. Nummer fyra skiljer sig från de andra då det inte har avfärgats som de andra 

filterna. Filtrena ligger i samma ordning i figur 12A och B.  

A 

B 

A B 
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Tabell 5. Det oorganiska materialet (AW = Ash Weight) för samtliga provpunkter och datum i mg/l och  i 

procent av det totala suspenderade materialet inom parentes. Mörka och  ljusa fält indikerar provpunkter i ån 

respektive dikena.  

  
Oorganiskt 
material mg/l (%)       

Provpunkt 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 6,8 (20) 6,4 (18) 13,2 (29) 13,0 (25) 17,0 (27) 10,0 (18) 20,0 (29) 

2. Lindholmen dikesrör 1,6 (50) 2,4 (67) 1,6 (57) 1,2 (60) 0,8 (40)  10,4 (79) 2,0 (71) 

3. Nedströms Lindholmen 7,6 (25) 6,0 (19) 12,8 (31) 14,0 (27) 14,0 (25) 12,0 (24) 11,0 (21) 

4. Dagvattenutlopp Svedala 4,8 (55) 4,0 (56) 3,6 (56) 2,4 (55) 4,4 (65) 7,6 (61) 3,2 (50) 

5. Nedströms dagvattenutlopp 7,2 (23) 8,4 (24) 12,4 (30) 12,0 (24) 14,0 (24) 10,0(27) 10,0 (19) 

6. Tillflödesdike Svedala 1 1,2 (43) 1,2 (50) 1,6 (50) 1,2 (43) 2,4 (55) 5,2 (68) 3,6 (64) 

7. Tillflödesdike Svedala 2 2,0 (56) 2,4 (46) 8,4 (62) 0,8 (29) 2,0 (50) 3,2 (50) 1,2 (37) 

8. Nedströms dikena 12,0 (37) 9,2 (26) 13,2 (30) 14,0 (29) 14,0 (24) 11,0 (34) 12,0 (22) 

9. Sjuspännegropen 2,8 (54) 2,0 (56) 2,4 (55) 1,6 (33) 2,4 (46) 2,4 (50) 1,2 (37) 

10. Nedströms Sjuspännegropen 7,2 (28) 6,8 (23) 10,0 (28) 10,0 (26) 10,0 (24) 15,0 (44) 5,0 (15) 
*Fetstilta siffror indikerar värden som är högre och skiljer sig från övriga mätningar i respektive dike.
  

Den organiska halten var signifikant högre i ån än i dikena vid samtliga mättillfällen (t≥3,55, 

df=6, p≤0,012), (Tabell 6). I ån låg halterna mellan 18,4 och 49 mg/l och i dikena mellan 0,8 

och 5,2 mg/l. 

 

Tabell 6. Det organiska materialet (AFDW - Ash Free Dry Weight) för samtliga provpunkter och datum i mg/l 

och procent av det totala suspenderade materialet inom parentes.  Mörka fält och ljusa fält indikerar provpunkter 

i ån respektive dikena.  

  Organiskt material mg/l (%)       

Provpunkt 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 26,4 (80) 29,2 (82) 31,6 (71) 40,0 (75) 47,0 (73) 45,0 (82) 49,0 (71) 

2. Lindholmen dikesrör 1,6 (50) 1,2 (33) 1,2 (43) 0,8 (40) 1,2 (60) 2,8 (21) 0,8 (29) 

3. Nedströms Lindholmen 23,2 (75) 25,6 (81) 28,4 (69) 37,0 (73) 42,0 (75)  38,0 (76) 42,0 (79) 

4. Dagvattenutlopp Svedala 4,0 (45) 3,2 (44) 2,8 (44) 2,0 (45) 2,4 (35) 4,8 (39) 3,2 (50) 

5. Nedströms dagvattenutlopp 24,4 (77) 26,4 (76) 29,2 (70) 37,0 (76) 44,0 (76) 27,0 (73) 43,0 (81) 

6. Tillflödesdike Svedala 1 1,6 (57) 1,2 (50) 1,6 (50) 1,6 (57) 2,0 (45) 2,4 (32) 2,0 (36) 

7. Tillflödesdike Svedala 2 1,6 (44) 2,8 (54) 5,2 (38) 2,0 (71) 2,0 (50) 3,2 (50) 2,0 (63) 

8. Nedströms dikena 20,4 (63) 26,4 (74) 30,8 (70) 35,0 (71) 45,0 (76) 21,0 (66) 42,0 (78) 

9. Sjuspännegropen 2,4 (46) 1,6 (44) 2,0 (45) 3,2 (67) 2,8 (54) 2,4 (50) 2,0 (63) 

10. Nedströms Sjuspännegropen 18,4 (72) 22,4 (77) 26,0 (72) 28,0 (74) 31,0 (76) 19,0 (56) 29,0 (85) 
*Fetstilta siffror indikerar värden som är högre och skiljer sig från övriga mätningar i respektive dike. 
 

När det gäller den totala halten suspenderat material (oorganiskt + organiskt) var halten 

signifikant högre i ån än i dikena vid alla mättillfällen (t≥5,05, df=6, p≤0,002). Halterna 

minskade i ån från punkt 1 till 10 (Fig.13).  
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               En annan skillnad som fanns mellan å och dike var hur många procent av den totala 

halten suspenderat material som utgjordes av den oorganiska respektive organiska halten. I ån 

utgjorde det oorganiska materialet 15-44 % och det organiska 56-85 % av det totala 

suspenderade materialet (Fig.13).  I diket var 29-79 % oorganiskt material och 21-71 % 

organiskt material (Fig.13). 

 

7.4. Klorofyll 

Klorofyllhalterna var signifikant högre i ån än i dikena (för alla mätningar), (t≥2,86, df=6, 

p≤0,029), (Fig. 14 och Appendix 1, tabell C). I ån låg halterna mellan 23,98 och 70,02 µg/l 

och i dikena mellan 0,00 och 12,95 µg/l med undantag för toppar på 25,66 µg/l i tillflödesdike 

1 (24 maj) och 35,73 µg/l i tillflödesdike 2 (27 april). När det gäller halterna i ån minskade de 

ju längre nedströms man kom (Fig.14). Punkt 1 hade högst halt och punkt 10 lägst, med 

undantag för 12 april då punkt 8 hade lägre. Däremellan fanns punkterna 3,5 samt 8 vilka 

skiftade inbördes om att ha lägst respektive högst halt (Fig.14). Dikenas halter varierade 

mellan veckorna. I ån var klorofyllhalterna lägre de dagar det regnade än då det inte gjorde 

det (t=3,25, df=8, p=0,012), (Appendix 1, tabell C). Liknande trend saknades i dikena. 
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Figur 13. Totala halten suspenderat 

material (organiskt, mörkgrå och 

oorganiskt, ljusgrå) i ån och i dikena på de 

olika provpunkterna 1-10. Punkterna i ån 

presenteras till vänster i figurerna och 

punkterna i diket till höger.  

 

  Organisk halt 
  Oorganisk halt           
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Figur 14. Klorofyllhalter i proverna från punkterna 1-10. Punkterna från ån presenteras till vänster i figuren och 

från dikena till höger. Det finns en trend att halten minskar från första provpunkten i ån till den sista (punkt 1 och 

10). 
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7.5. Näringsämnen  

7.5.1. Fosfor (Total -P) 

Koncentrationen av fosfor var generellt högre i själva Segeå än i dikena och kulvertarna, men 

endast vid den första provtagningen var skillnaden signifikant (t=3,05, df=6, p=0,023). Vid 

övriga mättillfällen var skillnaden inte signifikant (0,37≤t≤1,96, df=6, 0,097≤p≤0,72). Det 

fanns ingen direkt trend utan koncentrationerna låg ungefär i samma nivå för samtliga datum. 

Undantag från detta var en topp på 220 µg/l och 190 µg/l i tillflödesdike 1 (11 maj och 24 

maj), en topp på 120 µg/l i tillflödesdike 2 (27 april) samt en topp på 150 µg/l i Lindholmen 

dikesrör (24 maj), (Fig.15 och Appendix 1, tabell D). Halterna i ån var jämnare för de fyra 

provtagningarna än i dikena med undantag för punkt 4 och 9 (Fig.15).  

 

 
                    Figur 15. Halter av totalfosfor för punkterna i ån till vänster och punkterna i dikena till höger för  
                   de fyra provtagningarna.  
 

 

7.5.2. Kväve (Total -N) 
 

Koncentrationen av kväve var generellt något högre i dikena än i själva Segeå, med undantag 

för dagvattenutloppet i Svedala som hade något lägre än i Segeå (Appendix 1, tabell E). 

Lindholmens dikesrör hade en koncentration på 13 mg/l vid samtliga mätningar. Efter 

dikesröret i Lindholmen hade tillflödesdike 2 (provpunkt 7) högst koncentration (Fig.16). Det 

fanns dock ingen signifikant skillnad mellan å och dike när det gäller kvävehalten 

(0,88≤t≤1,41, df=6, 0,21≤p≤0,42).  

Total - Fosfor 
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                    Figur 16. Halter av totalkväve i ån till vänster och dikena till höger för de fyra provtagningarna.  
 

7.6.  Flöde 

Flödena var högre i Segeå än i dikena (t≥2,52, df=6, p≤0,045), (Fig.17 och Appendix 1, tabell 

F). Flödet i diket vid Sjuspännegropen var motsatt den 17 maj därför anges det med ett 

negativt värde (Appendix 1, tabell F). Vid analys av signifikanta skillnader så räknade jag 

med att flödet här var 0. Flödet var högst nedströms dagvattenutloppet och nedströms 

Sjuspännegropen (Appendix 1, tabell F). Lägst var flödet i Lindholmen dikesrör då 

vattenståndet inte var så högt här. Röret var dock av längre in och mycket vatten rann sidan 

om röret. När jag beräknade flödet dubblade jag därför det. I ån ser flödet ut att minska från 

det första provtillfället till det sista (Fig.17A).  

 

Total - Kväve 
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               Figur 17A) Flöden i å B) Flöde i dike/kulvertar. Flödena är större i ån än i dikena. I ån 

               finns en minskande trend i flöde, men dikena visar ingen liknande trend. Siffrorna i  

               teckenförklaringen står för de olika provpunkterna. 

 

7.7. Transport  

Transporten av totalt suspenderat material (oorganiskt material + organiskt material) var 

signifikant högre i ån än i dikena för samtliga mätningar (t≥3,20, df=6, p≤0,019), (Tabell 7 

och fig. 18). Redan vid första punkten vid utloppet från Börringesjön var transporten stor (664 

- 1010 kg/dygn). När det gäller dikena transporterade dagvattenutloppet i Svedala (punkt 4) 

och diket vid Sjuspännegropen mest suspenderat material (2-168 kg/dygn respektive 0-17 

kg/dygn). 

m3/s 

m3/s 

Provtagningstillfälle 

Provtagningstillfälle 

A 

B 
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 Tabell 7. Transport av suspenderat material. Mörka och ljusa fält indikerar punkter i å respektive dike. 

  Transport av suspenderat material (kg/dygn)     

Provpunkt 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 683 933 1010 814 752 664 878 

2. Lindholmen dikesrör 3 3 2 1 1 5 1 

3. Nedströms Lindholmen 382 478 421 461 633 310 427 

4. Dagvattenutlopp Svedala 2 11 9 11 19 168 15 

5. Nedströms dagvattenutlopp 1119 1362 1225 851 1045 1028 960 

6. Tillflödesdike Svedala 1 1 2 1 1 1 2 1 

7. Tillflödesdike Svedala 2 1 3 2 1 1 1 1 

8. Nedströms dikena 828 1120 1182 1130 910 893 908 

9. Sjuspännegropen 0 17 8 10 16 0 10 

10. Nedströms Sjuspännegropen 808 1190 1479 1122 1215 1094 586 
*Fetstilt siffra indikerar värde som är högre och skiljer sig från övriga mätningar i diket. 

När det gäller totalfosfor var transporterna signifikant högre i ån för samtliga mätningar 

(t≥2,80, df=6, p≤0,031), (Tabell 8 och fig. 18). Transporten var högst nedströms 

Sjuspännegropen (1,90–5,05 kg/dygn) med undantag för nedströms dagvattenutloppet den 24 

maj (1,99 kg/dygn). När det gäller dikena transporterades mest fosfor i diket vid 

Sjuspännegropen (0,00-0,26 kg/dygn) förutom den 12 april då flödet var 0 m3/s. 

                         Tabell 8. Transport av totalfosfor i kg/dygn. Mörka och ljusa fält indikerar punkter i å  
                         respektive dike. 

  
Transport av totalfosfor 
(kg/dygn)   

Provpunkt 12-apr 27-apr 11-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 2,47 2,48 0,96 1,40 

2. Lindholmen dikesrör 0,06 0,06 0,03 0,04 

3. Nedströms Lindholmen 1,36 1,02 1,24 0,77 

4. Dagvattenutlopp Svedala 0,01 0,05 0,06 0,07 

5. Nedströms dagvattenutlopp 3,54 3,53 1,78 1,99 

6. Tillflödesdike Svedala 1 0,01 0,02 0,04 0,04 

7. Tillflödesdike Svedala 2 0,01 0,01 0,01 0,01 

8. Nedströms dikena 3,32 3,22 1,30 1,68 

9. Sjuspännegropen 0 0,14 0,25 0,26 

10. Nedströms Sjuspännegropen 5,05 4,93 3,56 1,90 
                          *Fetstilta siffror indikerar värden som är högre och skiljer sig från övriga mätningar  
                            i å respektive dike. 
 
Även för totalkväve var transporterna signifikant högre i ån för samtliga mätningar (t≥2,74, 

df=6, p≤0,034). Den var som störst nedströms Sjuspännegropen (62 - 136 kg/dygn), (Tabell 9 

och fig. 18). När det gäller dikena var transporten störst i Lindholmen dikesrör (3 - 11 

kg/dygn) och dike vid Sjuspännegropen (0 – 11 kg/dygn), (Tabell 9 och fig. 18). 
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                         Tabell 9. Transport av totalkväve i kg/dygn. Mörka och ljusa fält indikerar punkter i å               
                         respektive dike. 

  
Transport av totalkväve 
(kg/dygn)   

Provpunkt 12-apr 27-apr 11-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 66 47 26 33 

2. Lindholmen dikesrör 11 10 4 3 

3. Nedströms Lindholmen 42 35 42 27 

4. Dagvattenutlopp Svedala 1 4 6 5 

5. Nedströms dagvattenutlopp 110 71 49 49 

6. Tillflödesdike Svedala 1 1 1 1 1 

7. Tillflödesdike Svedala 2 2 1 2 2 

8. Nedströms dikena 102 64 39 45 

9. Sjuspännegropen 0 7 11 8 

10. Nedströms Sjuspännegropen 136 119 107 62 
                          *Fetstilta siffror indikerar värden som är högre och skiljer sig från övriga mätningar  
                            i å respektive dike. 
 

8. DISKUSSION 
 

I Skåne har många vattendrag varit utsatta för regleringar (Länsstyrelsen, 2011) för att 

effektivisera jordbruket, vilket påverkat vattnets innehåll av partiklar och näringsämnen. 

Genom att räta och kulvertera vattendragen transporteras vattnet och dess innehåll av 

suspenderat material, kväve och fosfor fortare ut till haven och färre partiklar får chans att 

sedimentera och tas upp av växterna i vattnet. Segeå är ett av de vattendrag som påverkats av 

regleringarna (Vattenmyndigheterna, 2011) och ån har ett grumligt vatten. På den sträckan 

som innefattas i rapporten har ån bland annat utsatts för rätning, fördjupning samt rensningar 

vilket man kan se bara genom att titta på ån (Fig.4 till 9). Regleringar och rensningar strider 

mot miljömålet Levande sjöar och vattendrag där vikt läggs på att bevara ekologiskt 

hållbarhet, biologisk mångfald och variationsrika livsmiljöer (De skånska miljömålen, 2011). 

Den vattenhållande förmågan i vattendraget ska bevaras vilket ett ökat flöde och avrinning 

strider mot. En hög turbiditet strider även mot målet att värna om förutsättningar för friluftsliv 

då det minskar det estetiska värdet och intresset av att utnyttja sjöar och vattendrag som bad 

och fiskvatten (Smith et al., 1997; De skånska miljömålen, 2011). 

 



S i d a  | 40 

 

 

 
Figur 18. Transport av suspenderat material, fosfor och kväve – april/maj 2011. Värdena är medelvärden för 
suspenderat material från åtta värden och för fosfor och kväve från fyra värden. Kvadraterna i mitten är 
punkterna i ån och på sidorna punkterna i dikena. 

 

8.1. Turbiditet 

Resultaten från denna studie visar att Segeå har en hög turbiditet redan i början av sitt lopp 

från Börringesjön. Den första punkten i ån hade till och med den högsta turbiditeten för 

samtliga datum (Appendix 1, tabell B). Det skiljer sig från Lenhart et al. (2010) där 

turbiditeten ökade nedströms med ökande avrinningsområde. Att turbiditeten var högst i 

första punkten beror med största sannolikhet på att mycket av grumligheten kommer från sjön 

som är känd för att vara grumlig (Davidsson, 2006). Turbiditeten var hög i alla punkter som 
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provtogs i Segeå och medelvärdena för punkterna ligger alla över 7 FNU, vilket innebär att de 

tillhör klass 5 i bedömningsskalan för grumlighet. Detta betyder att vattnet är starkt grumlat 

och har tydlig effekt på miljö och hälsa (Naturvårdsverket, 2000). Dikena har en lägre 

turbiditet vilket visar att dikena inte bidrar till att grumla vattnet i ån så som sjön gör. Det är 

möjligt att några av de diken som jag inte tagit prov i har högre turbiditet och utgör en viktig 

källa.     

               Den 17 maj hade samtliga diken en topp i turbiditet, vilket eventuellt kan förklaras 

av att det regnade mycket. Dikena torde då de är mindre påverkas i större grad av ett kraftigt 

regn än själva ån. Lindholmen dikesrör hade vid detta datum en topp på 12,95 FNU vilket 

skiljde sig från övriga mätningar (0,84 – 3,8 FNU). Även fast turbiditeten är mycket lägre i 

dikena än i ån är de flesta dikena ändå måttligt till starkt grumlat. Enligt bedömningsgrunder 

för miljöövervakning är vattnet starkt grumlat (> 7 FNU) i dagvattenutloppet, betydligt 

grumlat (2,5-7 FNU) i Lindholmen dikesrör, tillflödesdike 1 och diket vid Sjuspännegropen 

samt måttligt grumlat (1-2,5 FNU) i tillflödesdike 2. För att kunna använda Naturvårdsverkets 

bedömningsskala ska egentligen ett medelvärde från 12 provtagningar under ett år användas, 

men då provtagningarna endast skett under två månader togs ett medelvärde från denna period 

vid bedömning.  

               Den 24 maj togs kompletterande vattenprover i andra diken längs sträckan av 

Torbjörn Davidsson från Ekologgruppen. De diken som hade hög turbiditet var bland annat 

ett dagvattenutlopp som har sitt utlopp mellan punkterna 8 och 10 i Segeå. Turbiditeten var 

här 20 FNU. Vidare hade både Kärrstorpsbäcken och Hyltarpsdiket nedströms min sista punkt 

en turbiditet på 11 FNU. Detta är relativt höga värden om man jämför med dikena som jag 

tagit prov i. Prov togs även i inloppet till Börringesjön, norr om sjön, som utgör 80 % av 

tillflödet till sjön (Torbjörn Davidsson, muntligen). Här var turbiditeten 3,3 FNU vilket 

styrker teorin om att grumligheten skapas i Börringesjön (Davidsson, 2006).  

               Det regnade under provtagningen vid de två första (5 och 12 april) och två sista 

mätningarna (17 och 24 maj), och vid de fyra tillfällena i mitten sken solen (19 och 27 april 

samt 3 och 11 maj). Generellt regnade det mer i maj (9 regndagar) än i april (2 regndagar), 

(SMHI, 2011). 

8.2. Suspenderat material och klorofyll-a 

När det gäller halterna av klorofyll-a och suspenderat material var de högre i ån än i dikena. 

För klorofyll-a och det organiska materialet var halten i ån generellt högst i första punkten 

strax nedströms Börringesjön och lägst i sista punkten nedströms Sjuspännegropen (Fig. 13 
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och 14). Detta är något man förväntar sig då Segeå tar emot vatten från Börringesjön som har 

högt planktoninnehåll (Davidsson, 2006). Halten sjunker nedströms till följd av att 

växtplanktonen inte tillväxer lika bra i rinnande vatten (Allan, 1995) och då tillkommande 

vatten späder ut halterna. Klorofyll är en del av den organiska fraktionen i suspenderat 

material, men det är dock svårt att jämföra hur stor del den utgör då de mäts med olika 

metoder. Den organiska halten ligger mellan 0,8 och 49 mg/l medan klorofyllhalten ligger 

mellan 0,72 och 70,02 µg/l. Den organiska fraktionen dominerar över den oorganiska i 

åvattnet och ligger mellan 56-85% av den totala halten suspenderat material. Denna 

fördelning påminner om den i Börringesjön, där en tredjedel till en fjärdedel av det 

suspenderade materialet var oorganiskt (minerogent), (Davidsson, 2006). För det oorganiska 

materialet finns ingen minskande trend utan det varierar längs ån. Det är troligt att den 

oorganiska halten till större del påverkas av erosion i ån och avrinning från mark. Dock kan 

även organiskt material erodera från mark och följa med vattnet ner i ån (Pimentel och 

Kounang, 1998), vilket gör det svårare att dra några generella slutsatser. Klorofyllhalten är 

lägre under de dagar det regnade än vid dagar utan regn, vilket kan tyda på en 

utspädningseffekt av regnvattnet. Brisbois et al. (2008) visade på motsatt effekt, vilket de 

förklarar med att klorofyll från bottenlevande perifyton lösgörs och suspenderas vid högt 

flöde. Klorofyllhalten säger inte så mycket av den totala primärproduktionen i ån, då den 

utelämnar produktion av makrofyter och perifyton. Biomassan av perifyton kan påverkas av 

en hög halt lera i vattnet (Davies-Colley et al., 1992; Izagirre et al., 2009), så eventuellt visar 

den uppmätta klorofyllhalten den totala produktionen av alger (då grumligheten är hög och 

med stor sannolikhet även lerhalten). 

               Dagvattenutloppet hade högst medelhalt av dikena när det gällde totalt suspenderat 

material (7,49 mg/l), (Fig. 13). Lindholmen dikesrör hade den 17 maj en hög halt av 

suspenderat material, vilket korrelerar med en hög turbiditet. Tillflödesdike 2 hade stor mängd 

grön växtsörja i vattnet den 27 april som inte filtrerades bort vid mätning, vilket förklarar 

varför halten av suspenderat material och klorofyll-a var hög.  Tillflödesdike 1 hade en hög 

klorofyllhalt (25,66 µg/l) den 24 maj, men det finns ingen motsvarighet i halten suspenderat 

material. Andelen oorganiskt material (av den totala halten suspenderat material) var generellt 

högre i dikena än i ån, men det varierade mycket mellan vilket dike man tittar på (Fig. 13). I 

kulvertar och rör är ljustillgången låg varav man kan förvänta sig en låg klorofyllhalt. Detta 

var fallet i Lindholmen dikesrör och dagvattenutloppet som var de diken med lägst 

medelklorofyllhalt.  



S i d a  | 43 

 

 

               Filtret från dagvattenutloppet skiljde sig från de andra dikena i färg. Eventuellt kan 

det bero på vattnet som transporteras i dagvattenutloppet härrör från urbana områden 

(Svedala) och skiljer sig i innehåll från ån och de andra dikena. Filtrena från Segeå hade 

mörkare färg vilket beror på att det fanns mer suspenderat material i åvattnet än i dikena. 

               Åsträckan som jag undersökt avvattnar områden med lerjordar. Lerpartiklar är 

speciellt finkorniga och stannar kvar i vattenmassan längre än större partiklar, varför de har en 

mer långvarig påverkan på växter och djur i vattnet. De finkorniga partiklarna har förmåga att 

binda till sig näringsämnen (Allan, 1995; Izagirre et al., 2009; Mallin et al., 2009) och därför 

blir transporten av både sedimentpartiklar och näringsämnen stor. Lerpartiklar ökar dessutom 

upptaget av fosfat hos växtplankton (Burkholder, 1992) och kan påverka syreutbytet hos 

laxens ägg (Greig et al., 2005). 

8.3. Näringsämnen 

När det gäller fosfor och kväve ser trenderna något olika ut i å och dike. För fosfor fanns det 

en trend att halten var större i å än i dike, men endast vid första provtagningen var skillnaden 

signifikant. Redan i första punkten i ån är halten hög vilket kan tyda på att mycket fosfor 

transporteras ut från sjön, eventuellt från sedimentet i sjön som kan fungerar som fosforkälla 

och släppa ifrån sig mycket fosfor (Brönmark och Hansson, 2005). Halterna i ån ligger i nivå 

med medelvärdet (i ån) från 2004-2006 på 120 µg/l. Ibland är halten något högre (högsta 160 

µg/L) och ibland lägre (lägsta 82 µg/l). Enligt Bowes et al. (2003) och Brisbois et al. (2008) 

ökade totalfosfor under ökade flöden vid stormar, men någon sådan effekt fanns inte i mina 

resultat. Halten var inte högre under de dagar det regnade. Dock var fosforhalten hög i 

tillflödesdike 1 och dikesröret vid Lindholmen den 24 maj, vilket eventuellt kan förklaras av 

kraftigt regn. Den 27 april hade tillflödesdike 2 en topp på 120 µg/l vilket skiljde sig från 

övriga mättillfällen (27, 30 och 30 µg/l). Vid detta datum fanns det mycket grön växtsörja i 

vattnet som eventuellt kan förklaras av den höga fosforhalten, då fosfor ofta är det 

begränsande näringsämnet i sötvatten (Brönmark och Hansson, 2005). Halten totalfosfor 

säger dock inte hur mycket fosfor som finns tillgängligt för växter och alger, då de tar upp 

fosfor i form av fosfat (Brönmark och Hansson, 2005). Därför hade det varit intressant att 

även mäta halten fosfat-fosfor. 

               För kväve finns det en trend att halterna är högre i dikena än i ån, men det finns 

ingen signifikant skillnad. Vad som påverkar detta är bland annat att halterna i dikena varierar 

med höga halter i Lindholmen dikesrör och låga i dagvattenutloppet. Halterna i ån låg oftast 

under medelvärdet för 2004-2006 (3900 µg/l). Det fanns en trend att kvävehalten ökade från 
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första punkt i Segeå till den sista, medan punkterna emellan varierade. Punkten nedströms 

Lindholmen dikesrör hade ofta högst halt som vid två (av fyra) tillfällen var högre än i sista 

punkten i Segeå. Halten var eventuellt hög här på grund av den höga halten i Lindholmen 

dikesrör, för att sedan spädas ut igen till nästa mätpunkt i ån. Topparna i fosfor- och kvävehalt 

gör att variansen blir för stor för att det ska finnas signifikanta skillnader. 

8.4. Flöde 

Det fanns en trend över tiden att flödet minskade i ån (Fig. 17A) och detta kan bero på att 

vårflödet avtog från första till sista mättillfälle. Flödet var högt i dagvattenutloppet den 17 maj 

(0,157 m3/s) till skillnad från övriga mätningar (0,002 – 0,032 m3/s). Det regnade kraftigt vid 

detta tillfälle vilket kan förklara det höga flödet, då utloppet avvattnar ett tätortsområde med 

snabb avrinning. När flödena jämförs med vattenföringsstationen i Svedala så ligger mina 

beräknade flöden något högre, men de varierade ungefär som de uppmätta flödena i 

stationskontrollen (SMHI, 2011). Flödet i Tillflödesdike 2 (punkt 7) är grovt uppskattat då det 

var mycket makrofyter i vattnet som försvårade mätningarna. Allmänt är flödena grovt 

uppskattade då jag endast vid ett tillfälle mätte djup på tre ställen i ån. De andra tillfällena 

mätte jag djupet på ett ställe och räknade med att de andra djupen ändrats lika mycket i djup. 

8.5. Transport 

Transporten av suspenderat material var högre i ån än i dikena. Transporten av suspenderat 

material var hög redan i punkt 1, vilket indikerar att det kommer mycket material från sjön. 

För näringsämnena var transporten även den högre i ån. När det gäller dikena är transporten 

av suspenderat material låg, förutom för dagvattenutloppet, medan kvävetransporten är högre 

och speciellt vid kraftiga regn. Det påverkar eventuellt inte vattendragen, men kan belasta 

kustvattnet som är känsligare för höga kvävehalter (Isermann, 1990). När det gäller 

transporten i ån finns det två intressanta punkter där transporten av både suspenderat material 

och näringsämnen ökar, vilket inte kan förklaras av de diken som jag undersökt. Nedströms 

dagvattenutloppet i Svedala har halterna ökat mycket från föregående punkt i ån, vilket 

eventuellt kan komma från andra dagvattenutlopp som jag inte undersökt. Nedströms diket 

vid Sjuspännegropen har transporterna, främst av kväve och fosfor, ökat mycket. Mellan 

denna punkt i ån och den föregående finns andra dike samt kulvertar, men även utloppet från 

Svedalas avloppsreningsverk. 

               Kvoten (Redfield) mellan kvävetransporten och fosfortransporten är högre i dikena 

(medel 150:1) än i ån (medel 60:1). Detta kan vara ett resultat av att sjön bidrar med en hög 
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fosforhalt till ån och vidare att mer kväve än fosfor läcker ut till dikena från 

jordbruksmarkerna. Förhållandet mellan kväve och fosfor ligger i ån nära vad växtplankton 

vill ha för att tillväxa (10-30:1), medan dikena har ett stort underskott på fosfor (Allan, 1995).  

               Jag har tagit prover under åtta veckor i april och maj och egentligen är det svårt att 

dra slutsatser från en sådan kort provtagningsperiod. Det kan se annorlunda ut om prover tas 

under en annan period på året. Eventuellt är turbiditeten högre vid vårflod och under hösten 

då växter inte binder upp näringsämnen och material (Kändler och Seidler, 2009; Lenhart et 

al., 2010). Som nämnts tidigare så utgör de diken jag tagit prover i endast en liten del av de 

diken som har sitt utlopp i Segeå. Tillflöde av suspenderat material och näringsämnen sker 

vidare även genom erosion och ytavrinning vilket är svårare att mäta.  

8.6. Åtgärder 

Eventuella åtgärder för att minska turbiditeten är att fortsätta anlägga våtmarker vilket redan 

planeras inom Segeå-projektet (Segeå 3, 2011) vilket skapar möjlighet för partiklar och 

näringsämnen att sedimentera genom att det dämpar flödet och ökar uppehållstiden 

(Tonderski et al., 2002). Flödet i vattendragen kan påverkas av rådande och kommande 

klimatförändringar som innebär ändrade regnförhållande (Allan, 1995), varför det är viktigt 

att verka för att minska förutsättningarna för högt flöde. 

              Ett annat sätt att minska flödet är att återskapa naturlig meandring av vattendraget, 

det vill säga låta ån snirkla sig fram och ta bort de raka sträckorna. Detta skapar även en mer 

heterogen miljö för växter och djur. På grund av rensningar är ån djup med branta kanter 

vilket gör att vegetation har svårt att etablera sig. Genom att plana ut kanterna kan detta 

motverkas och vegetation kan förebygga både erosion och närsaltsläckage (Strömsholm 

Trulsson, 2004). Närsaltsläckaget minskar med vintergrön mark och plantering av träd- och 

buskar i skyddzoner längs vattendraget.   

               Ett annat sätt att förbättra vattenkvaliteten i ån kan eventuellt vara att åtgärda 

grumligheten i Börringesjön. En sådan åtgärd kan vara att fiska ur braxar som skapar 

bioturbation i sjön.  
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8.7. Slutsatser 

Resultaten visar att Börringesjön är den viktigaste källan till det grumliga vattnet i Segeå på 

den undersökta sträckan. Bland dikena har dagvattenutloppet i Svedala störst transport av 

suspenderat material, Lindholmens dike stor transport av kväve och diket vid 

Sjuspännegropen stor transport av både fosfor och kväve. Det finns fler diken längs sträckan 

och nedströms mot havet vilka kan undersökas för att komplettera studien. 

               Den organiska fraktionen av det suspenderade materialet kommer främst från sjön 

och avtar längs Segeå medan den oorganiska halten behålls på samma nivå längs Segeå. Detta 

är eventuellt ett resultat av att oorganiskt material eroderar längs ån samt avrinner från 

jordbruksmark. Ån har samma proportioner av oorganisk och organisk halt som Börringesjön 

vilket indikerar att sjön är en viktig källa. Trots detta spelar dikena och avrinningen från 

marken en viktig roll. Om dikena inte hade utgjort en viktig källa hade det oorganiska 

materialet och näringsämnena även minskat längs ån såsom halten av organiskt material och 

klorofyll gör.  

               Dikena har ingen hög transport av suspenderat material, men bidraget av 

näringsämnen är högre. Näringsämnena transporteras ut i Öresund, vilket gynnar en hög 

tillväxt av alger där (Isermann, 1990). Detta tillsammans med en hög transport av suspenderat 

material i ån gör att både å och kustvattnet blir grumligare. Den höga grumligheten gör att 

ljusinsläppet minskar vilket påverkar produktionen i ån och livsbetingelserna för 

organismerna som lever där.  

             Det finns många parametrar som påverkar grumligheten i vattendrag och vidare 

undersökningar av å samt tillflödande dike bör göras. Detta är viktigt så att åtgärderna som 

sätts in blir så effektiva och ekonomisk givande som möjligt. 
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APPENDIX 1 
 

Tabell A. Temperaturen i provpunkterna i å och dike för samtliga datum. Mörka fält indikerar punkter i ån och 

ljusa i dikena. 

  
Temperatur 
(+°C)             

Provpunkt 05-apr 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 8,1 9,1 10,0 14,9 9,3 15,4 14,1 15,3 

2. Lindholmen dikesrör 5,0 5,8 6,7 7,4 7,4 8,2 8,8 9,4 

3. Nedströms Lindholmen 7,5 8,7 9,3 13,5 8,6 15,3 13,4 14,9 

4. Dagvattenutlopp Svedala 7,8 8,0 8,5 8,3 8,4 8,5 11,6 10,4 

5. Nedströms dagvattenutlopp 8,1 9,5 9,9 14,6 8,9 14,9 12,6 14,8 

6. Tillflödesdike Svedala 1 7,9 7,4 7,0 8,9 4,4 12,6 10,8 12,3 

7. Tillflödesdike Svedala 2 8,7 7,7 6,8 8,8 5,8 13,1 10,1 10,9 

8. Nedströms dikena 9,0 9,1 10,4 14,8 8,9 15,2 12,8 14,3 

9. Sjuspännegropen 8,7 9,3 11,0 13,2 9,4 14,2 12,1 13,5 

10. Nedströms Sjuspännegropen 8,8 9,7 11,5 15,1 9,5 16,3 12,5 14,8 
 

 

 

Tabell B. Turbiditeten för provpunkterna för samtliga datum. Värdena är medelvärde från tre mätningar. Mörka 

fält indikerar punkter i ån och ljusa i dikena. 

  Turbiditet (FNU)             

Provpunkt 05-apr 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 10,59 17,80 17,18 28,73 27,19 29,86 25,00 34,19 

2. Lindholmen dikesrör 3,80 2,10 2,58 1,14 1,32 0,84 12,95 2,44 

3. Nedströms Lindholmen 9,23 15,05 14,68 21,83 24,47 24,35 20,57 22,29 

4. Dagvattenutlopp Svedala 6,21 12,16 10,30 9,88 6,11 7,33 13,35 5,73 

5. Nedströms dagvattenutlopp 9,25 17,13 17,84 24,25 21,67 24,84 16,75 21,04 

6. Tillflödesdike Svedala 1 1,98 1,91 1,38 1,45 1,58 3,07 6,95 4,11 

7. Tillflödesdike Svedala 2 1,48 1,09 1,16 2,65 2,20 0,93 3,82 2,25 

8. Nedströms dikena 10,23 24,07 15,81 23,19 22,12 24,92 17,15 24,06 

9. Dike vid Sjuspännegropen 3,51 3,61 2,19 2,71 3,58 3,18 3,70 2,13 

10. Nedströms Sjuspännegropen 8,66 13,98 14,88 19,45 18,38 17,61 23,29 15,49 
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 Tabell C. Klorofyllhalt i µg/l för samtliga provpunkter och för samtliga datum. Mörka fält indikerar   

 provpunkter i ån och ljusa punkter i dikena.  

  Klorofyll (µg/l)             

Provpunkter 05-apr 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 38,4 58,5 70,0 65,5 58,8 56,4 46,8 44,4 

2. Lindholmen dikesrör 5,8 5,3 2,2 0 0,7 0 1,2 0,7 

3. Nedströms Lindholmen 30,2 55,2 55,4 54,0 46,8 51,6 40,8 38,4 

4. Dagvattenutlopp Svedala 9,1 15,4 9,6 2,2 0,7 1,9 4,8 5,5 

5. Nedströms dagvattenutlopp 31,7 51,8 62,6 57,6 48,0 51,6 28,8 38,4 

6. Tillflödesdike Svedala 1 9,1 6,7 3,4 5,3 4,6 5,3 11,8 25,7 

7. Tillflödesdike Svedala 2 9,1 7,7 13,0 35,7 3,8 2,9 10,1 8,6 

8. Nedströms dikena 29,7 40,8 56,1 54,7 44,4 48,0 25,2 36,0 

9. Sjuspännegropen 12,0 12,0 6,2 5,5 10,1 14,6 8,9 4,6 

10. Nedströms Sjuspännegropen 26,4 41,3 43,9 48,2 37,2 38,4 24,0 26,4 
  * Värde på 0 indikerar låga halter som inte var detekterbara. 
 

 

 

  Tabell D. Halter av totalfosfor i µg/l i punkterna 1-10. Mörka och ljusa fält anger punkter i ån   

  respektive dikena. 

  
Totalfosfor 
(P) (µg/l)   

Provpunkt 12-apr 27-apr 11-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 120 110 82 110 

2. Lindholmen dikesrör 72 86 96 150 

3. Nedströms Lindholmen 110 100 110 95 

4. Dagvattenutlopp Svedala 51 37 23 29 

5. Nedströms dagvattenutlopp 100 120 99 110 

6. Tillflödesdike Svedala 1 49 91 220 190 

7. Tillflödesdike Svedala 2 27 120 30 30 

8. Nedströms dikena 130 120 84 100 

9. Sjuspännegropen 54 76 78 81 

10. Nedströms Sjuspännegropen 160 120 120 110 
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 Tabell E. Halter av totalkväve i mg/l i å och dike. Mörka och ljusa fält indikerar punkter 
  i ån respektive dikena. 

  
Totalkväve 
(N)                  (mg/l)    

Provpunkt 12-apr 27-apr 11-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 3,2 2,1 2,2 2,6 

2. Lindholmen dikesrör 13,0 13,0 13,0 13,0 

3. Nedströms Lindholmen 3,4 3,4 3,7 3,4 

4. Dagvattenutlopp Svedala 2,9 2,6 2,3 2,1 

5. Nedströms dagvattenutlopp 3,1 2,4 2,7 2,7 

6. Tillflödesdike Svedala 1 4,9 4,6 4,2 3,1 

7. Tillflödesdike Svedala 2 6,7 6,3 6,5 5,5 

8. Nedströms dikena 4,0 2,4 2,5 2,7 

9. Sjuspännegropen 5,2 3,8 3,4 2,4 
10. Nedströms 
Sjuspännegropen 4,3 2,9 3,6 3,6 
 
 
 
 
 
Tabell F. Flödena på de olika provpunkterna i m3/s. Mörka fält indikerar punkter i ån och ljusa i dikena. 

  Flöde (m3/s)             

Provpunkt 05-apr 12-apr 19-apr 27-apr 03-maj 11-maj 17-maj 24-maj 

1. Utlopp Börringesjön 0,296 0,238 0,303 0,261 0,178 0,136 0,140 0,147 

2. Lindholmen dikesrör 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 

3. Nedströms Lindholmen 0,197 0,143 0,175 0,118 0,105 0,131 0,072 0,093 

4. Dagvattenutlopp Svedala 0,010 0,002 0,018 0,016 0,029 0,032 0,157 0,027 

5. Nedströms dagvattenutlopp 0,417 0,410 0,453 0,341 0,201 0,209 0,321 0,210 

6. Tillflödesdike Svedala 1 0,004 0,003 0,008 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 

7. Tillflödesdike Svedala 2 0,003 0,003 0,006 0,001 0,005 0,004 0,002 0,004 

8. Nedströms dikena 0,246 0,296 0,364 0,311 0,267 0,179 0,323 0,195 

9. Sjuspännegropen 0,063 0 0,054 0,021 0,024 0,037 -0,094 0,037 

10. Nedströms Sjuspännegropen 0,486 0,365 0,472 0,476 0,342 0,343 0,372 0,199 
*Den 17 maj var flödet i diket vid Sjuspännegropen i motsatt riktning, vilket förklarar det negativa värdet. 
 


