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Sammanfattning
Denna rapport redovisar resultaten av undersökningar vars syfte är att bedöma möjligheten och
lämpligheten i att förändra Börringesjöns utlopp. Rapporten berör hela omfattningen av ett
LOVA-projekt som löpt under två år uppdelat på två faser, där första delen redovisats november
2012. Under 2013 har arbetet kompletterats med fortsatta mätningar i sjöns tillopp och utlopp,
vilket gett underlag till en näringsbudget för perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har under 2000-talet genomfört flera utredningar
beträffande Börringesjöns vattenkvalitet. Framförallt gäller detta sjöns mycket grumliga vatten
låga siktdjup och höga näringsinnehåll. Eftersom Börringesjöns utlopp utgör början på Sege å,
påverkas åns vattenkvalitet i dess övre delar i mycket stor utsträckning av vattnet som rinner ut
från sjön. Orsaker till den dåliga vattenkvaliteten och möjliga åtgärder för att förbättra denna har
länge diskuterats inom Segeå-projektet.
Tidigare vattenundersökningar har visat att det vatten som rinner in i Börringesjön från det
norra inloppet (från Klosterviken), som utgör ca 80 % av sjöns totala tillrinningsområden, har
ett betydligt klarare vatten än det som rinner ut från sjön via Sege å. Frågan har därför väckts
om det skulle vara möjligt att flytta sjöns utlopp till området mellan Klosterviken och
Börringesjön, där sjöns historiska utlopp förmodas ligga. Genom att flytta utloppet skulle Sege å
huvudsakligen försörjas av det klarare vattnet från Klosterviken.
För att belysa konsekvenser av en förändring av utloppet har mellan 2012 och 2013 genomförts
mätningar i sjöns tillflöden och utlopp. Vattenflöden och närsalter har mätts en gång per vecka i
utlopp och tillopp som representerar ca 90 % av sjöns tillrinningsområde, och sammanställts i
en näringsbudget för sjön.
Resultaten visar att sjön under mätåret 2012/2013 fungerat som en närsaltfälla för kväve och
fosfor. Under de förutsättningar som rått under aktuellt mätår hade en omledning av det största
tillflödet direkt till Sege å lett till att både totalkväve- och totalfosfor-transporten i Sege å och
vidare till Öresund hade ökat. Den övervägande positiva effekten är att ån skulle haft ett
betydligt klarare vatten eftersom det grumliga vattnet från sjön skulle bli utspätt av en betydligt
större mängd klart vatten från Klosterviken. De lösta fraktionerna av näringsämnen skulle
däremot ha ökat i Sege å både mätt som transport och som koncentration. Även om det aktuella
mätåret varit relativt nederbördsfattigt finns det ingen anledning att misstänka att det
observerade mönstret skulle vara annorlunda under ett år med andra förhållanden. En ytterligare
effekt av omledningen är att man kan förvänta sig större variationer i såväl näringsämneskoncentrationer som vattenflöden nedströms sjön, eftersom sjöns buffrande effekt försvinner.
Föreslagen omledning av vattnet från Klosterviken skulle avlasta Börringesjön från stora
mängder tillförda näringsämnen men samtidigt förändra sjöns omsättningstid då vattentillförseln
minskar. Baserat på mätåret hade Börringesjön avlastats från 60 % av totalfosforbelastningen
och drygt 70 % av kvävebelastningen. Den teoretiska uppehållstiden ökar från 0,6 till 2,9 år om
80 % av vattentillförseln upphör. I praktiken påverkas sannolikt de norra delarna av sjön mest
eftersom både det största inflödet och utflödet finns där. Påverkan på Börringesjön är mycket
svårbedömd eftersom fosforbelastningen minskar i proportion till förändringen av omsättningstiden.
Två alternativa förslag till omledning av tilloppet från Klosterviken till Sege å presenteras i
rapporten. Den nordliga sträckningen följer det historiska utloppet och rinner västerut under
järnväg och allmän väg. Denna sträckning medför fördjupning av befintliga diken och behov av
större dimensioner på vägtrummor. Den sydliga sträckningen följer Börringesjöns norra kant
medför schaktarbeten i våtmarksområdet norr och nordväst om sjön. Båda förslagen innebär
markintrång och skötselbehov.
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Juridiska synpunkter på omledning av tillflödet har lämnats av Jordbruksverkets Vattenenhet.
Omledningen är vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt miljöbalken i miljödom. Idag finns
en vattendom på regleringsdamm vid Börringesjöns utlopp. Ett återställande av det norra
utloppet hanteras genom en ansökan om vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen.
Eftersom båtnaden inte ökar för fastighetsägarna, är det den organisation som vill ha utloppet
som ska söka tillstånd och ansvara för vattenanläggningen och dess framtida underhåll. Svedala
kommun har rådighet att ansöka om detta. Markavvattningsföretag nedströms Börringesjön kan
påverkas av förändrade flödesmönster i Sege å och blir därmed sakägare.
På grundval av ovanstående rekommenderas att man inte går vidare med fortsatt utredning om
flyttning av utloppet. Huvudanledningen till denna slutsats är i första hand att näringstransporterna till Sege å och Öresund förväntas öka då vatten från Klosterviken leds direkt till
Sege å.

Bakgrund
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har under 2000-talet genomfört flera utredningar
beträffande Börringesjöns vattenkvalitet. Framförallt har sjöns mycket grumliga vatten varit
föremål för utredningar. Betydelsen av extern näringsbelastning, fisksamhället och sjöns
utsatthet för vindpåverkan har utvärderats och nya studier har genomförts, bl a i samarbete med
Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Börringesjön bedöms enligt VISS,
Vatteninformationssystem Sverige ha dålig ekologisk status. Bedömningen baseras på de
biologiska kvalitetsfaktorerna växtplankton och fisk och styrks av vattenkemiska resultat
(framförallt fosforkoncentration och siktdjup). Fiskeförbud på ål råder tills vidare i Börringesjön
på grund av höga halter av PFOS (perfluoroktylsulfonsyra) och PFOA (perfluorokarboxylsyra),
vilka härstammar från utsläpp från Sturups flygplats. I denna undersökning behandlas endast
vattnets innehåll av näringsämnen och partiklar.
Eftersom Börringesjön är källa till Sege å påverkas åns vattenkvalitet i dess övre delar i mycket
stor utsträckning av vattnet som rinner ut från sjön. Vattenundersökningar har visat att det
vatten som rinner in i Börringesjön från det norra inloppet (från Klosterviken), och vars
tillflödens tillrinningsområden utgör ca 80 % av sjöns totala tillrinningsområden, har ett
betydligt klarare vatten än det som rinner ut från sjön via Sege å. Även om det inte är helt
klarlagt finns det mycket som tyder på att grumligheten huvudsakligen genereras i sjön och inte
kommer från övriga tillflöden.
Tidigare undersökningar har fokuserat på att klarlägga orsaken till sjöns låga siktdjup, grumliga
vatten och vattnets höga näringsinnehåll. Provfisken har visat att artsammansättningen och
storleken av fisk troligen inte påverkar sjön negativt. Utredningarna har däremot visat att sjön
påverkas av vind och att grumligheten sannolikt genereras av resuspension av sediment.
Partiklarna i vattnet utgörs både av organiskt och oorganiskt material. Jordarterna i Börringesjöns närområden utgörs av glacial finlera och en trolig anledning till det extremt låga siktdjupet
och sjöns gulgröna färg är att vattnet innehåller mycket lerpartiklar.
Det har tidigare gjorts en näringsbudget för Börringesjön som visar att sjön fungerar som en
källa för både fosfor och kväve, dvs mer kväve lämnar sjön än vad som rinner in i den (Enell,
1987).
Mot bakgrund av ovanstående har diskussioner förts om huruvida det är möjligt och lämpligt att
flytta sjöns utlopp så att vatten rinner direkt från Klosterviken till Sege å utan att passera
Börringesjön. Det finns fakta som tyder på att sjöns historiska utlopp skett från området mellan
Klosterviken och Börringesjön vilket innan sjösänkningarna utgjorde en del av sjön (se utförlig
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beskrivning nedan). Eftersom en flyttning av utloppet vore stort ett ingrepp i såväl Börringesjöns som Segeåns hydrologi och näringsbelastning är det viktigt att de miljömässiga
konsekvenserna belyses.
Syftet med föreliggande undersökning är att göra en uppdaterad ämnesbudget för Börringesjön
avseende löst och partikelbunden kväve och fosfor samt att bedöma konsekvenserna av en
flyttning av Börringesjöns utlopp. Syftet är dessutom att belysa de tekniska och juridiska
förutsättningarna för denna förändring.

Börringesjöns och Segeåns nutida och historiska utbredning
och sträckning
Börringesjöns utlopp/Segeåns början finns idag vid Lindholmens borgruin där ett dämme styr
nivån i Börringesjön (figur 1). Från en punkt ca 400 m nedströms sjön fram till Brännemölla 3,5
km nedströms utloppet ingår Sege å i dikningsföretaget Reglering af Sege-ån mellan Södra
Lindved och Brännemölla i Gustafs och Svedala socknar, Wemmenhögs och Oxie härad samt
Malmöhus län år 1900. Där ån svänger kraftigt 90 grader mot väst, 1300 m nedströms utloppet
ansluter ett dike från öster. Detta dike är identiskt med det som bedöms vara det historiska
utloppet från Böringesjön.

©Lantmäteriet MS2013/04204

Figur 1.

Börringesjöns utloppsområde. Sege å rinner idag ut vid Lindholmens borgruin.

Innan sjösänkningarna utgjorde Klosterviken och Storsjön delbassänger av Börringesjön, vilket
kan ses på Buhrmans karta (1684; figur 2), Skånska Rekognosceringskartan (1812 – 1820; figur
2) och Generalstabskartan (1864; figur 3). På båda de äldre kartorna finns ett markerat utlopp
från ett område som idag ligger mellan Klosterviken och Börringesjön och som leder rakt
västerut. Utmed utloppet, väster om sjön, har det enligt Rekognosceringskartan funnits stora
våtmarksområden.
Förändringen av Sege å har troligen skett i samband med sjösänkningar och tillkomst av
järnvägen år 1874 eller efter dikningsförrättningen 1900. I dikningshandlingar från 1900
(Reglering af Sege-ån mellan Södra Lindved och Brännemölla i Gustafs och Svedala socknar,
Wemmenhögs och Oxie härad samt Malmöhus län) anges Segeåns utlopp ligga vid borgruinen.
Mellan 1960 och 1987 har det skett vattenuttag till Jordberga Sockerbruk via pumpning/
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avledning i södra delen av sjön. För säkerställande av vattentillgång har ett reglerbart dämme
anlagts vid utloppet (figur 4). Dämningen regleras i en vattendom från 1960.

Figur 2.

Utsnitt från Skånska Rekognosceringskartan 1812 – 1820 och Buhrmans karta 1684 (infälld).

Figur 3.

Utsnitt från Generalstabskartan 1864.
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Figur 4.

Dämme vid Börringesjöns utlopp.

Omledning av vatten från Klosterviken till
Sege å – Miljömässiga förutsättningar
Inledning
Enligt de vattenundersökningar som gjorts tidigare i olika sammanhang (Börringesjöutredning
etapp 2, Dräneringsinventering etapp 4, data från recipientkontroll) är vattnet som rinner in i
Börringesjön från Klosterviken av helt annan beskaffenhet än det som rinner ut ur sjön. Medan
inloppsvattnet innehåller lösta fraktioner av kväve och fosfor och är relativt klart, innehåller utloppsvattnet mycket partikelbunden näring och är mycket grumligt. Det finns misstankar om att
detta vatten påverkar Segeåns biologiska värden negativt på en lång sträcka nedströms sjön.
I denna rapport redovisas resultaten av veckovis provtagning av vatten och uppmätning av
vattenföring i Börringesjöns utlopp och olika tillflöden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Målet med undersökningen är följande;
 Upprätta en näringsbudget för sjön
 Belysa variationen i vattenkemi i tillflöden och utlopp över året
 Identifiera tillflöden med stor närsalttransport
 Bedöma konsekvenserna av att flytta utloppet

Börringesjön och tillrinningsområdet
Börringesjön har en areal av 286 hektar, ett medeldjup på 1,4 m, maxdjup på 3 m och den
teoretiska omsättningstiden är 0,6 år (Länsstyrelsen 2012). I figur 5 och tabell 1 redovisas
Börringesjöns större tillflöden med tillrinningsområden och arealuppgifter. Totalt tillförs sjön
vatten från ett 3700 ha stort område. Drygt 2900 (80 %) av dessa, bl a vatten från Havgårdssjön
och Fjällfotasjön avvattnas via Klosterviken och rinner in i norra delen av Börringesjön. Det
näst största utloppet avvattnar 158 ha, bl a Ugglarps mosse, och mynnar i Börringesjöns
sydvästra del. Idag rinner vatten från detta område ut via en större kulvertledning söder om
Ugglarps Mosse, men det har troligen funnits ytterligare ett utlopp via ett dike öster om mossen
som idag inte är i funktion. Näst i storlek kommer Ugglarpsdiket som avvattnar 125 ha och
rinner in i södra delen av sjön. I tillrinningsområdet finns ett slakteri som tidigare haft diket som
recipient för renat processvatten. Vid Börringesjöns östra strand mynnar dräneringar från
åkermark i öster. Ett tiotal stamledningar av olika storlek mynnar i slänten ovan strandängarna.
Tre av dessa stamledningar avvattnar 24 – 43 ha åkermark vardera, medan övriga avvattnar
betydlig mindre arealer. Tillsammans utgör de större tillflödena ca 89 % av Börringesjöns
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tillrinnig (se tabell nedan). Tillflödenas/provpunkternas benämning härrör från en tidigare
genomförd inventering av dräneringar och tillflöden till Börringesjön och Sege å.

©Lantmäteriet MS2013/04204

Figur 5.
Provpunkternas läge. B1, B7, B11, B14, B15 och B16 är inlopp. S1 är utlopp.
Tillflödenas/provpunkternas benämning härrör från en tidigare genomförd inventering av dräneringar och
tillflöden till Börringesjön och Sege å. Provpunkternas avrinningsområden visas med röda linjer. Areal som
inte har avvattning till provpunkt markeras med raster.
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Tabell 1. Provtagna tillflöden och utflöde från Börringesjön samt uppgifter om respektive
tillrinningsområde.
Tillflöde nr

Benämning

B3

Inflöde från
Klosterviken
Dräneringar från
jordbruksmark (norr)
Dräneringar från
jordbruksmark (mitt)
Dräneringar från
jordbruksmark (syd)
Ugglarpsdiket
Dränering från bl a
Ugglarps mosse

2900

80

43

1

81

24

1

82

29

1

83

79
158

2
4

85
89

Sege å Lindholmens
borgruin
(varav sjöyta)

3650

B7
B11
B14
B15
B16
Börringesjöns
utlopp S1

Tillrinningsområde
(hektar)

Andel av sjöns
tillrinningsområde (%)

Ackumulerad
andel av sjöns
tillrinningsområde (%)
80

(283)

Metod
Vattenprovtagning
Mellan augusti 2012 och juli 2013 har veckovis provtagning av vatten och uppmätning av
vattenföring genomförts i Börringesjöns utlopp och olika tillflöden.

Kemiska vattenundersökningar
All provtagning har utförts av Ekologgruppen (ackred. nr 1279) och följt Svensk Standard
SS028185. Proven i vattendragen togs i mitten av åfåran eller från strandkanten med hjälp av en
käpphämtare. Mätning av temperatur gjordes i fält. Proverna förvarades mörkt och svalt under
transporten till laboratoriet. Provtagningen har omfattat nedanstående parametrar (tabell 2).
Vattenprovtagning och analyser har gjorts enligt Svensk Standard utgiven av Standardiseringskommissionen i Sverige av Ekologgruppen i Landskrona AB, ackred. nr. 1279 och ALcontrol
AB i Malmö, ackred. nr. 1006.
Tabell 2.

Provtagnings- och analysmetoder samt utförande laboratorium.

Parameter

Metod

Laboratorium

Provtagning

SS 028185, SS028194, SS-EN
ISO 19458

Ekologgruppen

Temperatur
Grumlighet (turbiditet)
Totalfosfor
Totalfosfor filtrerat vatten
Fosfatfosfor
Totalkväve
Nitrit+nitratkväve
Ammoniumkväve
Suspenderat material
Suspenderat material glödrest

SS 028185
SS-EN ISO 7027, utg. 1
SS-EN ISO 6878:2005
SS-EN ISO 6878:2005
SS-EN ISO 6878 mod
SS-EN ISO 11905 mod
SS-EN ISO 13395 mod
SS-EN ISO 11732 mod
SS EN 872 mod
SFR-STG 28112-3

Ekologgruppen
Ekologgruppen
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
Alcontrol AB
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Behandling av analysvärden

Partikulär fosfor har beräknats som differensen mellan total-fosfor i filtrerat och icke filtrerat
vatten. Partikulärt kväve har beräknats som differensen mellan total-kväve och de lösta
fraktionerna nitrat- och ammoniumkväve. Differenserna har ibland fått negativt resultat vilket
beror på mätosäkerheten i analyserna. Negativa värden har i dessa fall satts till 0.
För analyser där halter legat under detektionsgränsen har värdet satts till halva detektionsgränsen i transportberäkningarna och haltredovisningarna. Detta har gällt halten av suspenderat
material, nitrat och ammonium. Vilken koncentration som antas (noll, halva eller hela
detektionsgränsen) spelar i realiteten ingen roll för tolkning av koncentrationer och beräkning av
transporter.
Detektionsgränsen för suspenderat material ligger på 5 mg/l, vilket gäller såväl totala mängden
suspenderat material som glödresten. Glödförlusten, vilket tolkas som mängden organiskt
material i det suspenderade materialet, beräknas som skillnaden mellan totala mängden
suspenderat material och glödresten. När den totala mängden suspenderat material ligger under
detektionsgränsen utförs naturligtvis inte glödrestanalysen. När glödresten legat under
detektionsgränsen har glödförlusten uttryckts som ”större än differensen mellan totalt
suspenderat material och 5 mg/l”.
Av olika anledningar har analysresultat ibland saknats för vissa provpunkter, vissa
provtagningstillfällen och för vissa parametrar. Vid sådana tillfällen har analysresultat från
tillfället innan och efter aktuellt provtagningstillfälle interpolerats.

Flödesberäkningar
Flödesberäkningar har gjorts vid provtagningstillfället och har anpassats för respektive tillflöde
(se nedan). För Börringesjöns huvudinlopp (B3) samt utlopp (S1) finns modellberäknade
flödesuppgifter att tillgå via SMHI:s webbsida (SMHI vattenweb). I Svedala tätort, ca 5 km
nedströms Börringesjön, finns en vattenföringsstation där flödet i Segeå mäts med registrerande
pegel. SMHI:s flödesuppgifter har använts för att justera uppmätta flödesdata enligt beskrivning
nedan.

Transportberäkningar
Beräkningar av ämnestransporter har gjorts genom att multiplicera uppmätta värden för flöden
och koncentrationer och låta varje provtillfälle representera ämnestransporten en vecka.
S1 – Utlopp vid Lindholmen

Vattenflödet har mätts upp vid gångbron över ån, 150 m nedströms dämmet vid sjöns utlopp
(figur 6). Ursprungligen var det planerat att utnyttja utloppsdämmets mått för uppskattning av
vattenflödet men dämmets skick var undermåligt och planerna fick överges. Vattenhastigheten
har mätts i två delar av tvärsektionen under gångbron. Bottnens nivå i sektionen har mätts in i
förhållande till vattenyta och en nivåskala vid bron, vilket innebär att tvärsnittsarean kan
beräknas utifrån avläst nivå på skalan. Flödeshastighet har beräknats genom att mäta hastigheten
för en flottör. Här har flödesmätningen ibland försvårats pga vindpåverkan och olika typer av
flottöranordningar har testats. De uppmätta vattenflödena (1 per vecka) har jämförts med
modellerade flöden från SMHI S-hype för respektive dygn. Överensstämmelsen med S-hype har
varit god för lägre flöden och sämre under högflödesperioder. Den totala vattenbalansen för sjön
har dock stämt väl då de uppmätta flödena från provpunkten använts.
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Figur 6.

Provpunkt S1 vid gångbron över Sege å vid Linholmens Borgruin.

I samband med vattenprovtagning och flödesuppskattning har även nivån vid Börringesjöns
utloppsdämme registrerats (figur 7). Nivån har avlästats på en fastsatt mätskala uppströms
dämmet där nivån kan antas vara samma som i Börringesjön.

Figur 7.
Börringesjöns utloppsdämme ett par hundra meter uppströms provpunkt S. Latta för avläsning
av Börringsesjöns vattennivå. Dammluckorna renoverades under hösten 2013.

B3 - Inflöde från Klosterviken

Vattenflödet har mätts upp några meter nedströms järnvägsbron på en sträcka där ån har ett
relativt jämnt tvärsnitt (figur 8). Provpunkten representerar hela tillrinningsområdet förutom de
13 ha som ligger mellan provpunkten och Börringesjön. Vattenhastigheten har mätts mellan
markeringskäppar i tre delar av tvärsektionen. Bottnens nivå i sektionen har mätts in i
förhållande till vattenytan och en nivåskala vid bron, vilket innebär att tvärsnittsarean kan
beräknas utifrån avläst nivå på skalan. Flödeshastighet har beräknats genom att mäta hastigheten
för en flottör som flyter med strömmen. De uppmätta vattenflödena (1 per vecka) har jämförts
med modellerade flöden från SMHI S-hype för respektive dygn. Överensstämmelsen var god.

Figur 8.

Provpunkt B3 – Nedströms Klosterviken och järnvägen
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B7 - Dräneringar från jordbruksmark (norr)

Dräneringsledningen mynnar i ett dike och har under provtagningstiden legat delvis under
vatten, vilket gjort flödet svårmätt. Vattenhastigheten registrerats i diket nedströms
kulvertmynningen genom uppmatning av en tvärsektion och flödeshastighet (figur 9).

Figur 9.

Provpunkt B7 – dräneringsledningens mynning i diket.

B11 - Dräneringar från jordbruksmark (mitt)

Fram till 31 oktober 2012 mynnade ett större dräneringsrör i slänten mot strandskogen vid
Börringesjön. Under tiden mätningarna genomförts har inget vatten runnit ur denna ledning. I
början av november färdigställdes en filterbädd för vattenrening för vatten från detta
dräneringssystem (Ekologgruppen 2013). Vattenprovet togs direkt ur utloppsrören från
filterbädden (figur 10) och blandades till ett flödesviktat prov (mest vatten från det rör som gav
mest vatten). I samma område mynnar överloppsröret från fördelningsbrunnen. Eventuellt flöde
ur detta rör mättes med graderat kärl.

Figur 10. Provpunkt B11 – tidigare utlopp från dräneringar (till vänster) och utlopp från anlagd filterbädd
(till höger).

B14 - Dräneringar från jordbruksmark (syd)

Fram till 31 oktober 2012 mynnade ett dräneringsrör i diket som mynnar i Kringelvik vid
Börringesjöns östra strand. Under tiden mätningarna genomförts har inget vatten runnit ur denna
ledning. I början av november färdigställdes en filterbädd för vattenrening för vatten från detta
dräneringssystem (Ekologgruppen 2013). Utloppet från filterbäddarna är dragna i en gemensam
rörledning till utloppet i Kringelvik (Figur 11). Vattenprovet togs direkt ur rörets mynning i
diket vid Kringelvik och flödesmätning gjordes med graderat kärl.
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Figur 11.

Provpunkt B14, rörledningens mynning i dike som leder till Kringelvik. Gammalt och nylagt rör.

B15 – Ugglarpsdiket

Ugglarpsdiket är delvis kulverterat, delvis ett öppet dike. Kulverten mynnar i ett öppet dike ca
500 m uppströms mynningen i Börringesjön. Provpunkten representerar ca 80 ha av dikets
totala tillrinningsområde på 125 ha. I tillrinningsområdet har Ugglarps slakteri sin verksamhet.
Slakteriet har tidigare haft Ugglarpsdiket som recipient men avloppet är numera kopplat till
reningsverket i Anderslöv. I rörledningens mynning är har vattenflödet mätts med 10-litershink
(eller större) och tidtagarur (Figur 12).

Figur 12.

Provpunkt B15, rörledning vid Ugglarpsdiket

B16 - Dränering från bl a Ugglarps mosse

Rörledningen mynnar i ett dike delvis under vattennivån (figur 13). På sensommaren 2012 var
vattnet i röret stillastående, men började rinna i slutet av oktober. Vattennivån (och därmed
rörets vattenfyllda tvärsnittsarea) samt vattenhastigheten i röret har mätts varvid flödet har
kunnat beräknas. Vattenhastigheten har mätts genom att en flottör har släpps inne i röret och
tiden det tagit för föremålet att komma ut har mätts.
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Figur 13.

Provpunkt B16, Betongledning från bl a Ugglarps Mosse mynnar ett dike.

Övrig tillförsel av vatten och näringsämnen
De provtagna tillflödena representerar 89 % av Börringesjöns totala avrinningsområde. Övrig
mark har antingen diffus avrinning till sjön eller mindre diken/kulvertsystem som ej provtagits.
Arealen av dessa områden uppgår till ca 410 hektar varav ca 40 % utgörs av åker och 60 % av
skog och övrig mark. För att beräkna bidragen av kväve och fosfor från dessa områden har
följande uppgifter använts. Arealförlusten för kväve och fosfor från skogsmark antas vara 4 kg
N/ha år respektive 0,05 kg P/ha år. Arealförlusten för kväve och fosfor från åkermark anas vara
4 kg N/ha år respektive 0,16 kg P/ha år. Värden har valts subjektivt från Bedömningsgrunder för
miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999) och Westling m fl (2001).
Nederbördsdata från Skurup ca 10 km öster om Börringesjön har använts (SMHI:s mätstation).
Från SMHI:s klimatdata (SMHI vattenweb) hämtades värden på avdunstning från medelstora
sjöar 1961-1990). Regnmängden under mätåret var totalt 560 mm och avdunstningen från stora
sjöar anges av SMHI till 550 mm.
Vattennivån i Börringesjön var vid provtagningsperiodens slut 2 cm lägre än vid dess början
vilket betyder att en nettovattenmängd av 60 000 m3 vatten har lämnat sjön under mätåret.
Uppskattningen är behäftad med stor osäkerhet och mängden saknar betydelse i vattenbalansen
och den har inte tagits med i beräkningen.
Storleken på kväve- och fosfordeposition på sjöytan är mycket svårbedömd. Litteraturuppgifterna varierar mycket, särskilt för fosfordeposition. Enell (1987) anger enligt schablonberäkningar kvävedepositionen till 4400 kg/år kvävetillförsel och 60 kg fosfortillförsel per år på
Börringesjöns sjöyta. I IVL (2013) anges den årliga kvävdepositionen i Södra Sverige till ca 10
kg per hektar och fosfordepositionen till mellan 0,05 och 0,27 kg per hektar och år. En rimlig
uppskattning av belastningen på Börringesjön med dessa fakta blir 30 kg fosfor (beräknat på 0,1
kg P/ha sjöyta och år) och 3000 kg kväve. Dessa siffror har använts i budgetberäkningarna.
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Resultat med kommentarer
Fosforkoncentrationer i in- och utlopp
Tillflödena till Börringssjön uppvisade mycket varierande näringsämneskoncentrationer. I figur
14 visas ”boxplots” för totalfosforhalt. Det största tillflödet (B3) och utflödet (S1) uppvisade
totalfosforhalter i samma storleksordning (figur 15). Under hösten 2012 var halterna generellt
högre i inloppet än i utloppet medan det omvända gällde för sommarmätningarna 2013. Högst
totalfosforhalter uppmättes i tillflöde B15 – Ugglarpsdiket, medan de generellt lägsta
registrerades för åkerdräneringarna B11 och B14. Dock var variationen stor i de senare, liksom i
tillflöde B7 och B16.
Variationen i fosfatfosforhalt var stor mellan tillflöden och över tiden (figur 16). Utflödet (S1)
uppvisade de i särklass lägsta fosfatfosforhalterna, medan halterna i Ugglarpsdiket (B15) var
högst. Övriga tillflöden hade generellt lägre halter än B15, med vanligt förekommande halter
runt och över 100 mg P/l (figur 16). Under i princip hela året var fosfatfosforkoncentrationerna
lägre i utloppet (S1) än i det största tillflöde B3 (figur 17). Störst skillnader registrerades mellan
augusti 2012 och januari 2013 samt mellan maj och juli 2012.
För inflöde (B3) och utflödet (S1) mättes även totalfosforhalt för filtrerade vattenprov. När
denna koncentration subtraheras från totalfosforhalt för ickefiltrerat prov kan differensen anses
representera partikulär fosfor. I figur 18 ses tydligt att mängden partikelbunden fosfor var
betydligt högre i utloppet framförallt under den tidsperiod som skillnaden i fosfatfosforkoncentration mellan B3 och S1 var som störst.
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Figur 14. Box-plot för totalfosforhalter i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti 2012
och juli 2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet.
Notera logaritmisk skala på y-axel. Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 15. Totalfosforkoncentrationer i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från
veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 16. Box-plots för fosfat-fosforhalter i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti 2012
och juli 2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet.
Notera logaritmisk skala på y-axel. Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 17. Fosfatfosforkoncentrationer i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från
veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 18. Koncentrationer av partikelbunden fosfor i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1).
Koncentrationen är beräknad som differensen mellan totalfosforhalt för filtrerat och icke filtrerat prov. Data
från veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Kvävekoncentrationer i in- och utlopp
Tillflödena till Börringssjön uppvisade mycket varierande totalkvävekoncentrationer mellan
tillflöden och över tiden (figur 19). Tillflöde B11 från åkermark uppvisade de i särklass högsta
totalkvävehalterna (medianvärde 14 mg N/l). Det största tillflödet (B3) och utflödet (S1)
uppvisade jämförelsevis låga totalkvävehalter men med mycket stora variationer i B3 (figur 19
och 20). Halterna var högre i utloppet än i inloppet mellan augusti och oktober/november 2012
och mellan maj och augusti 2013, dvs under den varmare perioden (figur 20). Vid tre tillfällen
registrerades mycket höga halter i tillflöde B3.
Högst nitrathalter uppvisade de mindre tillflöden som avvattnar åkermark (B7, B11, B14, B15
och B16) där tillflöde B11 intar en särställning (figur 21). Nitrathalten i inlopp B3 var låg fram
till november 2012 varefter den steg (figur 22). Detta sammanföll med tidpunkten då vatten
börjar rinna i dräneringarna på Börringesjöns östra sida (B11 och B14), vilket indikerar att
åkermarkens vatten från åkermark tillförs till vattendraget. I utloppet (S1) började nitrathalten
stiga några veckor senare. Mellan november och januari var skillnaderna i halt mellan in- och
utlopp som störst.
Ammoniumhalterna var mycket variabla och höga värden uppmättes någon gång i praktiskt
taget alla tillflöden och i utflödet (figur 23 och 24). De helt kulverterade tillflödena hade
generellt lägre halter vilket antyder att ammonium härstammade från djurs avföring alternativt
vid nedbryning av organiskt material i vattendrag eller småvatten. Halterna var högst under
sommarmånaderna
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Figur 19. Box-plots för totalkvävehalter i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti 2012
och juli 2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet.
Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 20. Totalkvävekoncentrationer i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från
veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 21. Box-plots för nitratkvävehalter i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti 2012
och juli 2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet.
Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 22. Nitratkvävekoncentrationer i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från
veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 23. Box-plots för ammoniumkvävehalter i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti
2012 och juli 2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet.
Notera logaritmisk skala på y-axel samt att halter under detektionsgräns (10 µg/l) satts till 5 µg/l vilket ger
samma värde för min-, 25 % percentil och median i B11 och B14 samt för min- och 25 % percentil i S1.
Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 24. Ammoniumkvävekoncentrationer i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data
från veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.

Turbiditet och partikelinnehåll i vatten från in- och utlopp
Vattnets turbiditet (mått på grumlighet) i tillflöde B3 var generellt låg och minst variabel av alla
tillflöden (figur 25). Även de huvudsakligen kulverterade tillflödena B11, B14 och B15 uppvisade relativt låga medianvärden men också enstaka höga värden. Utloppsvattnet var betydligt
grumligare än inloppsvattnet från B3 (figur 25 och 26) och tydligast var detta under de varmare
månaderna. Vattnets innehåll av partiklar (suspenderat material) mättes varje vecka i utloppet
(S1) och sporadiskt i tillflödena. Med ett undantag var partikelinnehållet betydligt större i
utloppet än i tillflöde B3 under de 24 tillfällen då suspenderat material analyserades för båda
provpunkterna (figur 27).
Provtagningstillfällen med hög turbiditet sammanföll ofta med perioder med blåsigt väder.
Tillfällen med förhållandevis låg turbiditet och låga halter av suspenderat material i utloppet
(S1) kan kopplas till situationer då sjön varit islagd (huvudsakligen februari – mars 2013). Detta
indikerar att vinden och vågrörelser i vattnet har mycket stor betydelse för sjöns ofta grumliga
vatten.
Det suspenderade materialet kan delas upp i en organisk och en icke organisk fraktion. Vattnets
innehåll av organiska partiklar var stor i utflödet (figur 28). Vid de tillfällen detta mättes
utgjorde glödförlusten den viktmässigt största fraktionen. I övriga tillflöden var mängd och
andel organiskt innehåll i vattnets partiklar generellt lågt med enstaka undantag i B7 (tabell 3).
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Figur 25. Box-plots för turbiditet i tillflöden till och utflöde från Börringesjön mellan augusti 2012 och juli
2013. Diagrammet visar max- och min-värde, 25:e och 75:e percentilen samt medianvärdet. Notera
logaritmisk skala på y-axel. Provpunkternas lägen visas i figur 5.
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Figur 26. Turbiditet i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från veckoprovtagning
mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 27. Suspenderat material i Börringesjöns största tillflöde (B3) och utflöde (S1). Data från
veckoprovtagning mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 28. Supenderat material i Börringesjöns utflöde (S1). Vid 21 av ca 50 mättillfällen är det
suspenderade materialet uppdelat i glödrest och glödförlust.
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Tabell 3. Suspenderat material i tillflöden B7, B11, B14, B15 och B16 (Provpunkternas lägen visas i
figur 5). Detektionsgränsen för suspenderat material ligger på 5 mg/l. När glödresten legat under
detektionsgräns har glödförlusten uttryckts som ”större än differensen mellan totalt suspenderat material
och 5 mg/l”.

B7
Datum
2012-10-17
2012-10-24
2012-10-31
2012-11-07
2012-12-06
2013-01-09
2013-02-06
2013-03-06
2013-04-03
2013-05-02
2013-05-28
2013-06-26
2013-07-24

B11

B14

B15

B16

Suspenderat mtrl

Glödförlust

Suspenderat mtrl

Suspenderat mtrl

Glödförlust

Suspenderat mtrl

Glödförlust

Suspenderat mtrl

Glödförlust

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

77

68

3

15

7

13
<5
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<5
9,8
5,8
19
9,4
26
16
7,7
5,9
8,9
<5
6,2
12

>4,8
>0,8

21
5,5
15
15
13
12
16
16
7,1

11
>0,5
6,6
4
0
3,7
4
6,2
>2,1

53
25
17
42
7,3
8
5,2

<5
7,9
7,7
<5
<5

3

<5
28
8
<5
<5
<5
<5
12

2,9
3
4
2,5
>3,4
3
>1,2
6

Näringsbudget för Börringesjön
Vattenbalans

Under mätåret beräknades/uppskattades vattentillförseln till Börringesjön till drygt 7 miljoner
kubikmeter vatten och samma mängd lämnade sjön via utloppet och via avdunstning (figur 29).
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Figur 29.
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Vattenbalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.

Fosforbalans

Totalt uppskattas fosfortillförseln till sjön till ca 540 kg för mätåret (figur 30). Mängden som
lämnade sjön vid utloppet uppskattades till ca 320 kg vilket betyder att Börringesjön fungerat
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som en fosforfälla. Näringsbalansen för fosfatfosfor är ofullständig då bidraget från övrig mark
inte räknats med i tillförsel, men resultatet är ändå tydligt (figur 31). I storleksordningen hälften
av den fosfor som tillförs sjön föreligger i form av fosfat medan det som lämnar sjön utgör en
mycket mindre del – storleksordningen 20 %. Figur 32 och 33 visar mängden löst och mängden
partikelbunden fosfor som tillförs sjön via det största tillflödet (B3) och som lämnar sjön via
utloppet. Mönstret är tydligt – från tillflödet tillförs huvudsakligen löst fosfor och till utloppet
till Sege å tillförs huvudsakligen partikelbunden fosfor.
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Totalfosforbalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 31. Fosfatfosforbalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Fosfatfosfortillskott från övrig mark och nederbörd har inte beräknats.
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Figur 32. Tillförsel av löst fosfor från tillflöde B3 och utförsel från Börringesjöns utlopp S1 gällande
perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
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Figur 33. Tillförsel av partikelbunden fosfor från tillflöde B3 och utförsel från Börringesjöns utlopp S1
gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.

Kvävebalans

Totalt uppskattades kvävetillförseln till sjön till drygt 24 ton för mätåret (figur 34). Mängden
som lämnade sjön vid utloppet uppskattades till 16 ton vilket betyder att Börringesjön fungerat
som en kvävefälla. Nitrat- och ammoniumkvävebalanserna är ofullständiga då bidraget från
övrig mark inte räknats med i tillförsel. I storleksordningen hälften av det kväve som tillfördes
sjön förelåg i form av nitrat. Andelen nitrat var något lägre i vattnet som lämnade sjön (figur
35). Mängden nitrat som stannade eller omvandlades i sjön beräknades till 3 – 4 ton.
Ammoniumbalansen visar att ca dubbelt så mycket ammonium lämnade sjön via utloppet än det
som tillfördes. Mängden partikelbundet kväve som tillfördes sjön var ungefär lika stor som den
som lämnade sjön via utloppet.
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Figur 34. Totakvävebalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Tillflödande vatten är uppdelat uppmätta tillflöden och övrig mark.
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Figur 35. Nitratkvävebalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Nitratkvävetillskott från övrig mark och nederbörd har inte beräknats.
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Figur 36. Ammoniumkvävebalans för Börringesjön gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013.
Ammoniumkvävetillskott från övrig mark och nederbörd har inte beräknats.
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Figur 37. Tillförsel av partikelbundet kväve från undersökta tillflöden och utförsel från Börringesjöns
utlopp S1 gällande perioden mellan augusti 2012 och juli 2013. Partikelbundet kväve har beräknats som
differensen mellan totalkväve och de lösta fraktionerna.

Jämförelse med modellerade data – S-Hype

De uppmätta årstransporterna har jämförts med transportberäkningar som presenteras av SMHI
(S-Hype, SMHI vattenweb). Årsvärden för 2012 visar en fosfortransport på 360 kg vid inlopp
B3 och 460 kg vid utloppet, vilket skall jämföras med denna undersöknings 330 respektive 320
kg fosfor. Överensstämmelsen får anses som god men man skall tänka på att tidsperioden är
förskjuten ett halvår. Enligt S-Hype-modellen har fosfortransporten i tillflöde B3 mellan 1999
och 2012 varierat mellan 200 och 800 kg och i utflödet mellan 340 och 1400 kg. Detta visar på
en stor variation mellan år och att aktuell mätperiod representerar ett år med låga transporter.
För kväve visar S-Hype årstransporter 2012 på 14 000 kg kväve vid inlopp B3 och 17000 kg vid
utloppet, vilket skall jämföras med denna undersöknings 17000 respektive 15000 kg kväve, dvs
samma storleksordning. Enligt S-Hype-modellen har kvävetransporten i tillflöde B3 mellan
1999 och 2012 varierat mellan 8000 och 24000 kg och i utflödet mellan 15000 och 44000 kg.
Även detta visar på en stor variation mellan år och att aktuell mätperiod representerar ett år med
låga transporter.
Jämförelse med undersökningen 1984-1985

I näringsbudgetarna som togs fram 1984/85 bedömdes Börringesjön vara en källa för fosfor och
kväve, dvs mer näring lämnade sjön än vad som tillfördes (Enell 1987). Detta står i motsats till
resultaten i denna undersökning. Det finns dock osäkerheter beträffande Enells beräkning av
tillförseln av fosfor och kväve. Orsaken till detta är att tillrinningsområdet till det största
tillflödet (B3) anges till 1140 hektar, vilket i själva verket är 2900 hektar, dvs nästan tre gånger
större. Vattenflöden är beräknade utifrån avrinningsområdets storlek vilket kan ha resulterat i att
intransport av näringsämnen underskattats och ett felaktigt antagande om Börringesjöns
funktion som näringsfälla. Undersökning genomfördes under ett år med riklig nederbörd och
höga transporter av kväve och fosfor.

Vilka tillflöden bidrar med näringsämnen till Börringesjön?
Börringesjöns största tillflöde rinner in i norra delen och har ett avrinningsområde på 2900 ha,
vilket bl a innefattar Fjällfotasjön, Havgårdssjön och Klosterviken. Tillflödet utgör 80 % av
Börringesjöns totala tillrinningsområde. De genomförda mätningarna visar att tillförseln av
fosfor och kväve från detta ligger på i storleksordningen 60 % respektive 70 % av sjöns totala
tillförsel. Dessa siffror gäller i stort även för de andra uppmätta kväve- och fosforfraktionerna.
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Av de övriga tillflödena tillför B7 relativt sin storlek mycket fosfor (7 % av den uppmätta
intransporten). Detta tillflödes avrinningsområde utgörs huvudsakligen av dränerad åkermark.
Uppströms mynningen finns en ca 0,5 ha stor damm där änder samlas, vilket kan förklara höga
fosforhalter och grumlighetsvärden vid enstaka tillfällen. Ca 90 % av den beräknade totala
transporten skedde under veckor representerade av 5 provtagningstillfällen med höga flöden och
höga halter. Hög turbiditet och stort innehåll av suspenderat material visar att fosforn är
partikelbunden och sannolikt härstammar från erosion. För ett tillflöde med denna dynamik i
partikelinnehåll och flöde hade det varit önskvärt med ett tätare provtagningsintervall för att få
högre kvalitet på transportberäkningar.
Tillflödet från sydväst (B16), som bl a innefattar Ugglarps mosse, tillförde ca 6 % av den
uppmätta intransporten av fosfor). I likhet med B7 skedde huvuddelen av den beräknade
transporten under några få veckor (80 % av den beräknade totala transporten skedde under
veckor representerade av 6 provtagningstillfällen med höga vattenflöden).
Även tillflöde B15, vilket mynnar i södra delen av sjön, tillförde mycket fosfor till sjön (7 % av
den uppmätta intransporten), vilket är ett resultat av kontinuerligt höga halter av totalfosfor
inklusive fosfatfosfor. Även ammoniumhalterna var här stundtals mycket höga. Det är inte utrett
vad som orsakar de höga halterna, men det pågår en utredning om funktionen i dagvattensystem
och dammar på tomten till Ugglarp slakteri.
Tillflöde B11 uppvisade koncentrationer av totalkväve och nitratkväve som vida översteg alla
andra tillflödens, men pga låga flöden blev den beräknade transporten inte anmärkningsvärt hög.
Inget av de 5 mindre tillflödena bidrog enskilt med mer än 3 % av kvävetransporten till sjön.
Mark runt sjön som inte avvattnas via något provtaget tillflöde har en areal på ca 400 hektar,
vilket utgör ca 11 % av hela sjöns tillrinningsområde. En tredjedel av denna areal utgörs av
åkermark och två tredjedelar av skogsmark. Tillförseln av kväve och fosfor från dessa områden
har beräknats med uppgifter om arealförluster redovisade ovan. Enligt beräkningarna står dessa
områden för 7 % av sjöns fosforbelastning och 7 % av kvävebelastningen.
Tillförseln från nederbörd direkt på sjöns vattenyta är schablonberäknad och uppskattades till 30
kg fosfor och 3 ton kväve, vilket utgjorde 6 respektive 12 % av sjöns totala belastning.

Konsekvenser av omledning av inlopp från Klosterviken
Påverkan på Sege å
Huvudsyftet med att leda om inflödet från Klosterviken är att Sege å nedströms Börringesjön
skall få bättre vattenkvalitet. I teorin innebär en omledning att ca 80 % av Segeåns vatten
kommer ”direkt” från Klosterviken och 20 % från Börringesjön (och dess övriga tillflöden).
Den övervägande positiva effekten är att Sege å får ett betydligt klarare vatten. Det grumliga
vattnet från sjön blir utspätt av betydligt klarare vatten från Klosterviken (jämför figur 18, 26
och 27). De lösta fraktionerna av näringsämnen (PO4, NO3 och sommarmånader NH4) kommer
däremot att öka i Sege å både mätt som transport och som koncentration. Baserat på mätåret
kommer både totalkväve- och totalfosfor-transporten att öka i Sege å. Man kan vidare förvänta
sig större variationer i näringsämneskoncentrationer och perioder där man får både lägre och
högre halter än idag. Variationen i vattenflöden nedströms sjön kommer att öka då sjöns
buffrande effekt försvinner.
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Påverkan på Börringesjön
Omledning av vattnet från Klosterviken avlastar Börringesjön från stora mängder tillförda
näringsämnen. Tillflödet från Klosterviken tillförde under mätåret 60 % av fosforbelastningen.
Vid en omleding förändras sjöns teoretiska omsättningstid, dvs den tid det tar för vatten att
bytas ut i sjön (sjövolym/tillflöde). SMHI anger sjöns teoretiska omsättningstid till 0,6 år. Om
80 % av tillflödande vatten upphör blir den teoretiska uppehållstiden 5 gånger längre dvs 2,9 år.
Den teoretiska uppehållstiden beräknas med antagandet att vattnet omsätts lika i hela sjön.
Sannolikt är den faktiska omsättningstiden olika i delbassängerna. I första hand påverkas den
norra delen av sjön, där både utlopp och det inlopp som föreslås ledas om finns. Den södra
delen har förmodligen en lång uppehållstid idag och denna kommer troligen att påverkas
mycket lite av en omledning av vattnet. Betydelsen av in- och utflöde av grundvatten är okänd
men påverkar naturligtvis sjöns omsättningstid.
Näringsstatusen i en sjö påverkas av införsel av näring från tillflöden, ytavrinning, regn samt
grundvatteninträngning. I sjöar anses fosfor vara det begränsande näringsämnet för planktontillväxt och näringsbalanser för bedömning av sjöns näringsstatus görs normalt på för fosfor. I
Börringesjöns fall ger tillflödena de största näringstillskotten men även tillskott från nederbörd
påverkar näringsbalansen. För näringsrika sjöar är intern fosforgödning ofta förekommande,
vilket innebär att näring i form av fosfor som finns lagrat i sedimenten under syrefria förhållanden frigörs till vattenmassan i form av fosfat. Resultat från mätåret indikerar ett detta inte
skett i Börringesjön.

Omledning av vatten från Klosterviken till
Sege å – Tekniska förutsättningar
Inledning
Som beskrivits ovan har diskussioner förts om huruvida det är möjligt och lämpligt att flytta
sjöns utlopp så att vatten rinner direkt från Klosterviken till Sege å utan att passera Börringesjön. Det finns fakta som tyder på att sjöns historiska utlopp skett från området mellan
Klosterviken och Börringesjön vilket då utgjorde en del av sjön (se kapitel Bakgrund), och
frågeställningen är vilken väg vattnet skall rinna från Klosterviken till Sege å. Sjöns historiska
och nuvarande utloppsområden ligger ungefär på samma nivå över havet, och om man bortser
från andra intressen i landskapet skulle en flytt av utloppet vara tämligen enkel. Idag ligger dock
både en järnväg och en allmän väg i det historiska utloppsområdet. Nedan ges två alternativa
förslag till nya utlopp.
Idag rinner vatten med fall från Klosterviken, under järnvägen, in i Börringesjön och ut vid
Lindholmens borgruin, där ett dämme reglerar vattennivån i sjön. Dämmets fasta betongkant
ligger på nivå +48,70, men vid låga flöden sjunker vattennivån pga en urtagen öppning i en
dammlucka, vilket har till syfte att garantera ett minimiflöde i Sege å. Dammluckorna är
dessutom ställbara och kan lyftas varvid vatten strömmar under luckan. Dämmet har nyligen
(september/oktober 2013) reparerats och under provtagningarna 2012/2013 har nivån ofta varit
lägre än +47,40 (se nedan). Klostervikens nivå har under provtagningsperioden huvudsakligen
legat över +48,9.

Nordlig sträckning
Vatten avleds nedströms järnvägsbron och leds västerut söder om järnvägen, passerar järnvägen,
vägen och leds ut i diket väster om landsvägen (figur 38 och 39). Vid samtliga passager finns
idag broar/trummor men endast den östra bron är dimensionerad för hela flödet. Denna
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sträckning innebär en mer naturlig väg för vattnet, men järnvägen måste passeras 3 gånger
(varav endast en passage idag är dimensionerad för framtida flöde) och vägen en gång.
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Figur 38. Ny sträckning mellan Klosterviken och Sege å – norra alternativet. Den nya sträckan visas
med streckad blå linje. Höjderna är inmätta 2013-10-24 och angivna i RH2000. Höjder är rödtonade och
svackor är blåtonade.

Figur 39.

Markprofil för den norra sträckningen. Höjd i meter över havet (RH2000).

Sydlig sträckning
Börringesjöns största inlopp mynnar i sjöns norra del efter att runnit genom ett våtmarksområde.
I förslaget avleds vattnet innan det rinner in i sjön, och leds i en ny fåra väster om strandkanten.
Vattnet avleds västerut norr om Bastanäset och leds in i befintliga diken i det låglänta området
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öster om Lindholmens borgruin och därefter in i Sege å (figur 42 och 43). Denna sträckning
innebär inga nya korsningar av väg eller järnväg och ej heller någon förändring av
vattenföringen i Segeåns övre delar. Vid Bastanäset finns fornlämningar.
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Figur 40. Ny sträckning mellan Klosterviken och Sege å – södra alternativet. Den nya sträckan visas
med streckad blå linje. Höjderna är inmätta 2013-10-24 och angivna i RH2000. Höjder är rödtonade och
svackor är blåtonade.

Figur 41.

Markprofil för den södra sträckningen. Höjd i meter över havet (RH2000)

Befintligt utlopp
Idag rinner vatten från ett tillrinningsområde på nära 4000 hektar ut vid det befintliga utloppet
vid Lindholmens borgruin. Om vatten från tillflödet från Klosterviken, dvs från 2900 ha, leds
förbi Börringesjön kommer endast ca en femtedel av dagens flöde att rinna ut vid dämmet.
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Öppningen i dämmet som medger en minimitappning från sjön bör vid genomförandet av detta
förslag stängas för att sjöns nivå inte skall sjunka under lågflödesperioder. Minimiflöde i Segeå
garanteras av det vatten som rinner i ny fåra. I övrigt bedöms att befintligt utlopp bör kunna
finnas kvar med dagens utformning.

Omledning av vatten från Klosterviken till
Sege å – Juridiska förutsättningar
Juridiska synpunkter på omledning av tillflödet har lämnats av Jordbruksverkets Vattenenhet
(Bilaga). Omledning av vatten från Klosterviken till Sege å är vattenverksamhet och kräver
miljödom. Idag finns en gällande vattendom från 1960 på regleringsdamm vid Börringesjöns
utlopp. Ett återställande av det norra utloppet hanteras genom en ansökan om vattenverksamhet
till mark- och miljödomstolen. Eftersom båtnaden inte ökar för fastighetsägarna, är det den
organisation som genomför omledningen som skall söka tillstånd och ansvara för
vattenanläggningen och dess framtida underhåll. Svedala kommun har rådighet att ansöka om
detta. Markavvattningsföretag nedströms Börringesjön kan påverkas av förändrade
flödesmönster i Sege å och blir därmed sakägare.

Berörda fastigheter:






Börringekloster 1:56
Börringe 2:1 – har endast gräns i vattendragsfåran
Lindved 1:5 endast gräns i Segens fåra
Börringekloster 1:2, 1:3 banvallsfastighet
Börringekloster 1:4 – tomt vid järnvägen

Vattendom för Börringesjöns utlopp
Nordic Sugar, dåvarande Svenska Sockerfabriks AB, erhöll genom dom A88/1960 tillstånd för
att anlägga ett dämme och periodvis hålla en hög vattennivå i Börringesjön. Man fick också
tillstånd att under perioden 1 september till 15 januari bortleda vatten från sjön till Jordberga
Sockerbruk. Under slutet av 1990-talet avvecklades verksamheten succesivt vid Jordberga
Sockerbruk och sedan betkampanjen 1988 har inget vatten avletts från Börringesjön. Nordic
Sugar har för avsikt att ansöka om att mark- och miljödomstolen återkallar ärendet och att
dämmet skall rivas ut.

Dikningsföretag närmast nedströms Börringesjön



Reglering af Sege-ån mellan Södra Lindved och Brännemölla i Gustafs och Svedala
socknar, Wemmenhögs och Oxie härad samt Malmöhus län år 1900.
Nygrävning av Segeån från Brännemölla till Aggarps mölla 1901.

Slutsats - rekommendation
Även om undersökningen av ämnesbudgetar för Börringesjön är behäftad med osäkerheter är
resultatet tydligt. Resultaten visar att sjön under mätåret 2012/2013 fungerat som en närsaltfälla
för kväve och fosfor, vilket står i motsats till det resultat som presenterades av Enell (1987). Om
en flyttning av sjöns utlopp sker, och vattnet leds direkt från Klosterviken till Sege å visar
resultaten att mer kväve och fosfor kommer att transporteras ut i Sege å.
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Undersökningen visar att fosfor som tillförs sjön i löst form övergår i partikelform i vattnet som
rinner ut ur sjön. En flyttning av utloppet skulle således resultera i att Segeåns vatten blir klarare
men med högre koncentration av lösta näringsämnen.
Tekniskt sett är det möjligt att flytta sjöns utlopp. Det finns dock en rad kostnadsmässiga,
underhållsmässiga, och juridiska faktorer som gör åtgärden komplicerad.
På grundval av ovanstående rekommenderas att man inte går vidare med fortsatt utredning om
flyttning av utloppet. Huvudanledningen till denna slutsats är i första hand att näringstransporterna till Sege å förväntas öka om vatten från Klosterviken leds direkt till Sege å.
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