Segeå
Ett vattendrag mitt i jordbrukslandskapet
Isabelle Bjärås
2012

Miljövetenskap
Examensarbete för kandidatexamen 15 hp
Lunds universitet

1

Segeå
ett vattendrag mitt i
jordbrukslandskapet
Isabelle Bjärås
2012-12-17

Figur 1. Bild från Segeå där Segeå möter Torrebergabäcken (Bild: Isabelle Bjärås).

Handledare:
Per Carlsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Torbjörn Davidsson, Ekologgruppen, Landskrona
2

3

Sammanfattning
Vattendrag i Sverige har genom tiderna blivit mycket påverkade av jordbruk och andra mänskliga
faktorer. Framförallt vattendragen i Skåne är kraftigt påverkade och har varit det under de senaste
150 åren, sedan jordbruket gjordes mer effektivt. Utdikning och uträtning av våra åar har gett
jordbruken mer plats och effektiviserat det. Ökningen av jordbrukets avkastning har lett till att våra
vattendrag idag är raka utan meandring och med knappt någon vegetation. Men hur har detta
påverkat våra vattendrag? Det är sedan länge känt hur näringsämnen och suspenderade ämnen
påverkar arter som lever i vattendragen i sydvästra delarna av Skåne. Regleringen av våra vattendrag
har orsakat högre vattenhastigheter som i sin tur leder till ökad erosion. I slutändan orsakar detta en
ökad grumlighet i vattendragen. Ökad grumlighet kan ofta ”rättas till” av floden själv genom
retention, men på grund av de raka åarna har tiden för retention och sedimentation minskat. Denna
studie gjordes för att undersöka effekten som jordbruket har på vattendraget Segeå som är
lokaliserat i sydvästra Skåne. Segeå mynnar ut i Öresund och är därmed mycket intressant att
undersöka. Studien byggdes upp genom att jag tog vattenprover på åtta ställen där vatten strömmar
in i Segeå, detta gjordes fem gånger mellan april och juni. Två av provtagningspunkterna var
lokaliserade i diken och resten i dräneringsrör. Mina resultat visade att de högsta nivåerna av
grumlighet kommer från ett anslutande dike som heter Torrebergabäcken. Resultaten visade också
att andelen grumlighet redan är hög i början av Segeå som verkar bero på de höga
grumlighetsvärdena i Börringesjön där Segeå börjar.

Abstract
Streams in Scania are and have been highly affected by the intense agriculture taking place in their
surroundings. It is known how nutrients and suspended solids severely affect species living in the
streams as well as in the watercourses in southwestern parts of Scania where the water ends up in
the end. Streams in Scania have been regulated in many ways to increase the agricultural payoff and
this has led to streams becoming straight with no meandering and with hardly any vegetation. This
leads to a higher rate of erosion which leads to increased turbidity. Increased turbidity could be
solved by the river itself through retention, but due to the straight rivers, the time available for
retention and sedimentation is decreased. This study was made to investigate the effect of the
agriculture in the river Segeå in south-western Scania which flows into Öresund. To do this I took five
water samples in eight places where the water flows into Segeå. My investigation, done from April to
June, showed that the highest rates of turbidity come from a connecting river called
Torrebergabäcken. The investigation also showed that the rates of turbidity were already high in the
beginning of Segeå which seems to be due to the high turbidity rates in Börringesjön where Segeå
begins.

Foton: Om inget annat anges, Isabelle Bjärås
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Ordlista
Dräneringsvatten – Vatten som dräneras från ex. jordbruk för att minska vattenbelastning hos grödorna.
Avrinningsområde/Tillrinningsområde – Det område som dräneras från vatten brukar kallas avrinningsområde.
Eutrofiering – Övergödning.
Meandring – En naturligt slingrande vattenfåra.
Födosök – Hur arter beter sig när de letar efter föda.
Primärproduktion – Den process där organiska ämnen bildas ur oorganiska ämnen med hjälp av ex växter, alger och
bakterier.
Habitat – En arts livsmiljö.
Biotop – En arts livsmiljö som karakteriseras av yttre faktorer och vegetation. Biotopens egenskaper avgör vilken art som
kommer att trivas där.
Ekosystemtjänster – Tjänster som naturen gör oss som är ovärderliga för oss. Dessa är dock ofta svåra att värdera
ekonomiskt. Exempelvis: syre, vatten, rening av vatten, insekters pollinering och rent estetiska värden.
Retention – Kvarhållande av exempelvis näringsämnen.
Trofisk kaskad-effekt - En förändring i näringsväven om exempelvis en art försvinner eller ökar i mängd och ändrar hela
ekosystemet.
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Inledning
Syfte
Syftet med denna rapport är att undersöka hur påverkad Segeå är av jordbruksverksamhet i områden
där det bedrivs mycket jordbruk. Detta genom att jämföra vattenkvaliteten i dräneringsvatten från
ett antal kulvertar som avvattnar jordbruksområden av olika storlek och med olika markanvändning.
De variabler jag vill kolla på är: turbiditet, totalkväve, totalfosfor, suspenderat material, temperatur
och flöde. Med denna information som underlag vill jag resonera kring vilka faktorer som påverkar
vattenkvalitet. Detta är intressant då bland annat övergödningsfrågan är minst sagt aktuell och
metoderna för att minska näringsläckage från jordbruken är många. Metoden har varit att analysera
vattnet som rinner in i Segeå från jordbrukets dikesrör, d.v.s. rör som dränerar de omliggande
jordbruksmarkerna. Sedan har skillnaderna mellan de olika platserna analyserats för att se om det
finns någon tydlig förklaring till varför det är extra höga värden på vissa ställen. I slutet av rapporten
presenteras tänkbara åtgärder.

Bakgrund
Segeå
Segeå rinner genom sydvästra Skåne och dess huvudfåra är ca 4,6 mil lång och rinner från
Börringesjön ut i Öresund, vid Malmö hamn, se figur 2 (Ekologgruppen 2012d, Holmström och
Davidsson 2003). Segeå rinner genom sju skånska kommuner: Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp,
Svedala, Trelleborg och Vellinge. De större sjöar som ansluter till Segeå är Börringesjön (där Segeå
börjar), Yddingesjön, Fjällfotasjön och Havgårdssjön (Ekologgruppen 2012d, Holmström och
Davidsson 2003).

Figur 2. Karta över Segeås avrinningsområde. Den röda rektangeln visar den sträcka som denna rapport fokuserar på
(Holmström och Davidsson 2003).
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Segeås avrinningsområde är mycket påverkat av de kringliggande jordbruksmarkerna men det finns
även områden som till största del är bebyggda, som västra delen mot Malmö stad och Burlövs
kommun (Ekologgruppen 2012d). Odlingen är som intensivast kring Svedala, Malmö tätort och i
nedre delarna av Torrebergabäcken. På grund av dessa stora mängder jordbruksmark, som ofta är
dränerade från vatten, är vattnet i Segeå mycket grumligt (Holmström och Davidsson 2003). Detta då
näringsämnen och suspenderat material transporteras med det dränerade vattnet från
jordbruksmarkerna och sedan rinner ner i Segeå. Det kan ibland vara grumligt hela vägen till Öresund
och detta beror på tillflödande täckdiken som dränerar leriga områden (Ekologgruppen 2012d).
Högst grumlighetsvärden brukar finnas i sträckan mellan Börringesjön och Svedala.

Segeå-projektet
Segeå-projektet är ett projekt som görs för att bevara och förbättra åns mångfald. Projektet består av
representanter från de sju kommuner som Segeå rinner genom (Holmström och Davidsson 2003).
Segeå-projektet jobbar med åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, reducera kväve och
fosfor i vattenmiljöer, öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet med mera (Ekologgruppen
2012e). Detta projekt finns till på grund av Segeåns vattendragsförbund, som bildades 1988.
Förbundet, som sedan 2009/2010 är ett vattenråd har som uppdrag att övervaka vården samt
utnyttjandet av vattensystemet i Segeå. I detta förbund sitter folk från både kommuner, industrier
och dikningsföretag (Ekologgruppen 2012f). Rådet arbetar främst med recipientkontroll,
fiskeundersökningar, yttranden till olika myndigheter och andra frågor som kan beröra Segeå
(Svedala 2012).
För att åtgärda övergödning planerar projektet att anlägga 50 hektar våtmarker under 2010-2021.
Andra åtgärder för att minska övergödningen kan vara: åtgärder för att minska erosion, kvävemurar,
ökad andel skyddszoner/träda/fånggrödor i jordbrukslandskapet (Ekologgruppen 2012e). En
kvävemur är en mur gjord av organiskt material blandat med jord som blockerar dräneringsvattnets
väg. Vattnet kommer då i kontakt med muren som innehåller ämnen som omvandlar nitrat till
kvävgas genom denitrifikation (Rååns vattendragsförbund 2012). Våtmarker är också ett bra
alternativ både som kvävefälla och för den biologiska mångfalden, detta arbetar också Segeåprojektet mycket med (Ekologgruppen 2012e).

Förorening av vattendrag
Förorening av ett vattendrag brukar definieras som när människan tillför vattendraget ämnen som
inte hör hemma där, exempelvis gifter. Det kan också innebära en tillförsel av naturliga ämnen som
redan finns, fast i ökad koncentration så att negativa effekter uppstår. Detta kan ske naturligt genom
exempelvis stormar och översvämningar, men oftast orsakas dessa föroreningar, indirekt eller direkt
av den mänskliga faktorn (Giller och Malmqvist 1998). Föroreningar som människan orsakar brukar
vara på grund av jordbruk, industrier, avloppsreningsverk eller skogsbruk (Giller och Malmqvist 1998).
Ämnen som kan räknas som föroreningar är exempelvis, näringsämnen som fosfor och kväve,
bekämpningsmedel och andra miljögifter. Föroreningar kan både vara direkt verkande eller
långsiktigt skadliga (Giller och Malmqvist 1998) och både direkt och långsiktiga föroreningar kan vara
lika farliga för akvatiska organismer.
Några av de viktigaste föroreningarna är näringsämnen då tillgången av fosfor och kväve begränsar
tillväxten av växtplankton och därmed kontrollerar näringsämnena övergödningstakten
(Nationalencyklopedin 2012a, Giller och Malmqvist 1998). I sötvatten begränsas eutrofiering
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(övergödning) vanligen av fosfor medan kvävehalten begränsar eutrofieringen i havsvatten
(Nationalencyklopedin 2012a). Kvävehalten i de övre delarna av Segeå och ut till mynningen har
medelhalter på cirka 4-9 mg/l och beror främst på läckage från åkermark, avloppsreningsverk eller
dagvatten (Ekologgruppen 2012c, Giller och Malmqvist 1998). Fosforhalterna i södra Sveriges
vattendrag visar en tendens till minskning. Även Segeå har en tendens till minskade halter och
halterna brukar variera mellan 0,1-0,15 mg/l (Ekologgruppen 2012c). Dock är utsläppen av
näringsämnen fortfarande stora i förhållande till den ursprungliga mängden av näringsämnen i
vattendrag. Det är främst effektiviseringen av jordbruket under de senaste 150 åren som har orsakat
utsläpp av näringsämnen i vattendrag. Dessa näringsutsläpp beror främst på det ökade användandet
av konstgödsel inom jordbruket (Boon et al. 2000).
Även partiklar i vattendragen kan påverka på många olika sätt. Läs mer om detta under
avdelningarna ”Turbiditet” och ”Suspenderat material”. Som tidigare nämnts så är de största
problemen för just Segeå: turbiditet och näringsämnen som läcker in i ån. De mätparametrar som vi
har att tillgå i denna undersökning är: turbiditet, totalkväve, totalfosfor, suspenderat material,
temperatur och flöde.

Definiering av undersökningen
Variablerna som skall undersökas i denna rapport är: turbiditet, totalkväve, totalfosfor, suspenderat
material, temperatur och flöde. Näringsämnen och suspenderat material är några av flera orsaker till
ökad turbiditet och därmed är dessa variabler intressanta att studera. Flödet är viktigt att mäta då
relationen mellan koncentration av ett visst ämne och flöde är viktigt för att få fram totaltransporten
av ämnet. Provtagningar gjordes 5 gånger vid 8 provtagningspunkter under månaderna mars-juni.
För mer information om provtagningspunkterna se avdelning ”Provtagningspunkterna” och ”Val av
provpunkter”.

Reglering av vattendrag
Det naturliga tillståndet för ett vattendrag i framförallt flacka områden är en viss grad av meandring.
D.v.s. ett slingrande lopp där vattenfåran ständigt flyttar sig långsamt på grund av erosion
(Ekologgruppen 2003). Meandring sker främst på grund av en skillnad i vattenhastighet vilket leder
till att erosionen sker olika mycket i olika delar av vattendraget, vilket leder till en meandring
(Ekologgruppen 2003). Idag har dock de flesta vattendragen i Skåne rätats ut (Ekologgruppen 2003).
Uträtning av vattendragen gjordes främst för att effektivisera jordbruket. Intakta vattendrag är idag
få men mycket viktiga att behålla för att bevara en hög biodiversitet. Vattnets flöde förändrades
också på grund av uträtningen (Allan 1995) och vattenhastigheten ökar i och med en rakare fåra. När
vattnet rinner snabbt, hinner färre partiklar sedimentera än om vattnet rinner långsamt och
meandrande. Att partiklar sedimenterar till botten av vattendrag kallas retention och är dess
naturliga sätt att minska näringen i omlopp (Jordbruksverket 2011a).
Under de senaste 150 åren har jordbruket kraftigt ökat i och med en ökande befolkning och
jordbruket har då också effektiviserats (Ekologgruppen 2003, Boon et al. 2000). Detta ledde till att
man började utdika/dränera landskapet, då man ville öka grödornas produktion på marker som
konverterats till jordbruksmark (Giller och Malmqvist 1998, Boon et al. 2000). Man ville skapa en
mark där grödorna enklare kunde ta upp näringsämnen samt motverka översvämningar i landskapet
(Blann et al. 2009, Giller och Malmqvist 1998). Dränering förbättrar signifikant grödornas tillväxt och
produktivitet. Dränering minskar risken för att grödorna ska dö av vattenstress då man skapar en
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jämnare produktion av grödorna mitt ibland naturens egna naturliga variation (se figur 3) (Blann et al.
2009). Dräneringen samt uträtningen av vattendragen har förändrat de akvatiska habitaten och
biodiversiteten i dessa dramatiskt (Giller och Malmqvist 1998, Blann et al. 2009).

Figur 3. Hur dränering påverkar grödornas växtlighet (Blann et al. 2009).

Figur 3 visar till vänster i bilden hur grödor får korta rötter på grund av vattenstress i odränerade
områden. Till höger i bilden kan man se en gröda som växer under dränerade förhållanden och
därmed får längre rötter då de slipper vattenstress.

Turbiditet
Grumlighet eller turbiditet mäts i enheten FNU (Formazin Nephelometric Units) eller NTU
(Nephelometric Turbidity Unit) och definieras som den optiska egenskap som gör att ljus absorberas
och sprids (Bydén et al. 2003). För bedömning av kvalitén på sjöar eller vattendrag med avseende på
turbiditet, använder man sig av Naturvårdsverkets rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet –
Sjöar och vattendrag” från 1999 (Naturvårdsverket 2000). Nedan (tabell 1) syns denna bedömning av
turbiditet där ≤ 0,5 är obetydligt grumligt och > 7,0 är starkt grumligt.
Tabell 1. Bedömning av turbiditet (Naturvårdsverket 2000).

Turbiditet, FNU
≤0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,5
2,5 - 7,0
>7,0

Benämning
Ej eller obetydligt grumligt
Svagt grumligt
Måttligt grumligt
Betydligt grumligt
Starkt grumligt

Orsaker till ökad turbiditet
En ökad turbiditet kan uppstå på många olika sätt, men främst genom tillrinning av partiklar av olika
slag. Turbiditet i vattendrag orsakas främst av sötvattenavrinning, regn som för med sig organiskt
material, jord och andra suspenderade partiklar som rinner ner i vattnet (Utne-Palm 2002). Själva
turbiditeten i sig varierar beroende på hur de suspenderade pariklarna ser ut; storlek, form och
sammansättning ger variationen (Bydén et al. 2003). Små partiklar ger mer grumlighet än stora vilket
kan leda till att även om vikten av suspenderat material är högre så kan grumligheten ändå vara låg
(Davidsson 2012).
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Även tillväxt av växtplankton kan grumla vattnet i hög grad, dock främst i långsamt rinnande
vattendrag (Vondracek et al. 2005). Tillrinning av partiklar kan exempelvis ske genom avrinning från
jordbruket som förutom mycket näringsämnen, kan innehålla bekämpningsmedel och andra gifter.
En ökad turbiditet i ett vattendrag sker i de flesta fall i vattendrag som dränerar jordbruk eller urbana
områden (Allan 1995, Vondracek et al. 2005). Detta orsakar i sin tur ofta att vattendraget blir eutroft.
Jordbruket leder också ofta till ett borttagande av vegetation kring ån. I sin tur leder detta till en
högre grad av erosion då marktäcket annars förhindrar erosion (Allan 1995). Mer erosion leder även
detta till en högre grad av suspenderat material i ån och detta orsakar större turbiditet
(Naturvårdsverket 2000). Det förekommer också naturlig grumlighet som exempelvis kan orsakas av
naturlig erosion. Ett exempel på detta är Gula Floden (Huang He) i Kina vars gula jord lätt eroderar
och leder till en hög grumlighet i floden (Nationalencyklopedin 2012b).
Påverkan på flora och fauna
Ökad turbiditet kan påverka organismer på många olika sätt men de som är bäst dokumenterade är
hur fisk påverkas av ökad turbiditet (Ryan 1991). Födosökandet hos fiskar diskuteras mest. Turbiditet
kan påverka födosök direkt men kan även samverka med andra faktorer så som ljus, bytets kontrast
och färg, bytets storlek och våglängd (Utne-Palm 2002, Utne-Palm 2004). Studier visar att det finns
både positiva och negativa effekter av turbiditet (Utne-Palm 2002, Utne-Palm 2004). Detta sker
genom en ökning eller en minskning av kontrasten mellan byte och bakgrund, vilket beror på
spridningen av ljus.
En studie av Utne-Palm (2004) visar att sillens födosök och angreppshastighet på larver får en positiv
effekt av en intermediär ökning av turbiditet. Samma studie visar att en för hög ökning av
turbiditeten ger en negativ effekt på sillens födosök. De och andra studier kunde generellt se att den
högsta turbiditeten alltid gav en lägre angreppshastighet jämfört med den lägre turbiditeten (UtnePalm 2004, Bonner och Wilde 2002). Experiment över lag visar att ökad turbiditet har en negativ
effekt främst hos de fiskar som födosöker visuellt (Utne-Palm 2004). Detta leder till att hög turbiditet
kan gynna andra arter av fiskar och därmed förändra en populations sammansättning (Ryan 1991).

Suspenderat material
Suspenderat material innefattas, som tidigare introducerats, av små partiklar, exempelvis
minerogent material och levande eller dött organiskt material (Bydén et al. 2003). Dessa partiklar kan
härstamma från ån eller från dikesrören som i sin tur är från avrinningsområdet och bidrar till att
grumla vattnet (Davidsson 2012). Suspenderat material mäts i massan mg eller koncentrationen mg/l
(Bilotta och Brazier 2008) och man brukar mäta både suspenderat material och det suspenderade
materialets glödrester. Suspenderat material glödrest innebär den vikt som finns kvar efter att man
har bränt provet man filtrerat. Detta värde tyds som den minerogena delen av det suspenderade
materialet (Davidsson 2012). Differensen mellan det suspenderade materialet och glödresten är
därmed det organiska av det suspenderade materialet. Detta betyder att när det refereras till det
totalt suspenderade materialet innebär detta både det oorganiska och det organiska materialet.
Alla vattendrag innehåller någon mängd av suspenderat material naturligt, men för stora mängder
kan förändra vattnets kemi, orsaka temperaturförändringar och ge ökad turbiditet (Ryan 1991,
Bilotta och Brazier 2008). Förändringar i vattenkemi kan också orsakas av utsläpp av
bekämpningsmedel och näringsämnen som fosfor (Bilotta och Brazier 2008). Hur växter och
organismer påverkas av suspenderat material beror dels på koncentrationen, hur länge de utsätts för
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partiklarna och även hur stora de är (Lloyd et al. 1987). Dock måste inte en ökad nivå av suspenderat
material innebära en skada för organismer, även om till exempel fiskar kan dö då deras gälar täpps
igen av det suspenderade materialet (Ryan 1991).

Näringsämnen
Fosfor är det tillväxtbegränsande näringsämnet för växter i sötvatten (Naturvårdsverket 2000), vilket
innebär att mängden fosfor bestämmer tillväxten. Både kväve och fosfor leder till ökad
primärproduktion vilket i sin tur leder till eutrofiering (Giller och Malmqvist 1998, Ekologgruppen
2003). Kväve begränsar till mesta dels produktionen av växter i havsvatten och för hög kvävehalt i
havet leder gradvis till övergödning. Biodiversiteten i vattendrag med övergödning kan öka till att
börja med, men i starkt eutrofierade vattendrag minskar diversiteten kraftigt (Giller och Malmqvist
1998, Havs och Vattenmyndigheten 2012). I rinnande vattendrag får inte näringsämnen lika stor
effekt som i exempelvis sjöar (Ekologgruppen 2003). Sjöar är ett mer slutet system än ett rinnande
vattendrag och då en sjö blir övergödd så blir påverkan på organismer större då systemet är slutet.
En övergödd sjö leder till förändringar i ekosystemet, så som vilket i sin tur kan leda till rubbningar,
en så kallad trofisk kaskad-effekt (Ekologgruppen 2003). En trofisk kaskad-effekt innebär en
förändring i näringsväven om exempelvis en art försvinner eller ökar i mängd och ändrar hela
ekosystemet. Vattendrag blir inte lika påtagligt negativt påverkat av näringsämnen då vattendrag är
ett öppnare system med mer rörelse och utbyte av vattenmassor.
Jordbruket är den största källan till att näringsämnen urlakas till vattendrag. Dock innehåller redan
jordbruksmark från början en stor mängd näringsämnen (Jordbruksverket 2011a, Havs och
Vattenmyndigheten 2012). När sedan jorden blandas om vid exempelvis plöjning och gödsel tillsätts,
gör detta att halterna av näringsämnena ökar i det översta jordlagret. Detta är i sin tur positivt för
grödorna då de har mer näringsämnen att ta upp och växa utav. Problemet är dock att det ofta
tillförs för mycket gödsel och vid fel tidpunkt, så ibland kan inte grödorna ta upp all näring
(Jordbruksverket 2011a). Ungefär en tredjedel av kvävegödseln rinner igenom åkerjorden utan att tas
upp av grödorna och hamnar i våra vattendrag (Havs och Vattenmyndigheten 2012).
Kväve
En stor del av det svenska kväveutsläppet sker på naturlig väg genom avrinning från skogsmark. Den
näst största utsläppskällan är dock från jordbruket som är allt annat än ett naturligt utsläpp
(Jordbruksverket 2011a). Den största delen av det kväve som finns i vatten är kvävgas, som
egentligen inte direkt används i de processer som sker i vattnet (Bydén et al. 2003). Begreppet
totalkväve (som är den variabel som mäts i denna rapport) omfattas inte av kvävgas utan innebär
organiskt och oorganiskt kväve som både finns löst och bundet i partiklar (Bydén et al. 2003). Idag
finns bedömningsgrunder från både Naturvårdsverket från 2000 samt Vattendirektivet som infördes
samma år.
För att bedöma graden av kväve i sjöar används tabeller med riktmärken från Naturvårdsverket och
deras rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag” från 1999
(Naturvårdsverket 2000), se tabell 2. Värdena beskrivs i µg/l och klass 1 är den lägsta halten av kväve
medan klass 5 är den högsta.
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Tabell 2. Tillståndsbedömning av Total N (Naturvårdsverket 2000).

Klass
1
2
3
4
5

Total N (μg/l)
Benämning
<300
Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250
Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter

Fosfor
Även när man pratar om fosfor så använder man oftast begreppet totalfosfor. Totalfosfor består av
flera komponenter som: oorganiskt fosfor, polyfosfater, löst organiskt fosfor och bundet organiskt
och oorganiskt (Bydén et al. 2003). Fosforhalten i vattendrag är ofta bundet till partiklar. Som tidigare
nämnts har fosforhalten i våra vattendrag minskat på senare tid. Fosforn kommer ofta från
punktkällor som reningsverk, enskilda avlopp och industrier (Jordbruksverket 2011a). Punktkällor är
oftare lättare att åtgärda då de är konkreta och exempelvis avloppsvatten kan lätt renas bättre för
att minska fosforutsläppen. Nationella och lokala lagstiftningar och regleringar har till exempel lett
till stora förbättringar i avloppsrening och har gjort att utsläppen av fosfor drastiskt har minskat
under de senaste årtionden (Boon et al. 2000). Dock kommer också en stor del av fosforn från
jordbruket, vars utsläpp är mycket svårare att åtgärda (Jordbruksverket 2011a, Havs och
Vattenmyndigheten 2012).
Vi får även dras med fosfor vi tidigare släppt ut, då fosfor är mycket hårt bundet till jorden och
därmed kan det frigöras under en mycket lång tid (Jordbruksverket 2011a). I naturliga
vattenekosystem där det inte finns någon mänsklig påverkan ligger bakgrundskoncentrationerna av
totalfosfor på 5-25 μg/l (Bydén et al. 2003). Vattendirektivets bedömning av fosfor i vattendrag går ut
på att man mäter näringshalter i vattendraget fyra gånger per år, två på hösten och två på våren
(Naturvårdsverket 2007). Man räknar därefter ut ett referensvärde som man sedan jämför med sitt
erhållna värde genom att dividera sitt beräknade referensvärde med det egna värdet
(Naturvårdsverket 2007). Av detta får man ut et EK-värde (Ekologisk kvalitetskvot) som man sedan
jämför med tabellen nedan.
Tabell 3. Statusklassificering av fosfor genom ekologiska kvalitetskvoter enligt Vattendirektivet (Naturvårdsverket 2007).

Status
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

EK-värde
0,7 och < 12,5
0,5 och < 0,7
0,3 och < 0,5
0,2 och < 0,3
< 0,2

Även vid mätning av fosfor används riktlinjerna från vattendirektivet som finns i tabell 3. Tidigare
användes tabell 4 som bedömningsgrund, som visar hur man bedömer totalfosfor i sjöar i µg/l
(Naturvårdsverket 2000). Klasserna 1-5 står för olika halter av fosfor där 1 är lägst halter och 5 är de
högsta halterna. EK-värde för Torrebergabäcken 2009 var 0,32 och i närheten av Lilla Mölleberga
0,22 samma år (VISS 2009a, VISS 2009b).
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Tabell 4. Tillståndsbedömning av total P (Naturvårdsverket 2000).

Klass Total P (μg/l)
1 (oligotrofi)
≤12,5
2 (mesotrofi)
12,5-25
3 (eutrofi)
25-50
4 (eutrofi)
50-100
5 (hypertrofi)
>100

Benämning
Låga halter
Måttligt höga halter
Höga halter
Mycket höga halter
Extremt höga halter

Flöde
Det genomsnittliga flödet i ett vattendrag beror på hur avrinningsområdet ser ut. D.v.s. ytan och
avrinning per tidsenhet (Bydén et al. 2003). Flöde varierar över årstider, som exempelvis vårfloden,
som beror på snösmältning efter vintern och resulterar ofta i stora mängder vatten under våren
(SMHI 2009). Det är vanligen lägre vattenflöde under sommaren. Hela Segeå har en
huvudavrinningsareal på 334,73 km2 (SMHI 2010, Ekologgruppen 2012d).

Temperatur
Temperatursystem är intressant att studera även om det inte görs i denna studie. Det är en variabel
som kan påverka flera andra. Exempelvis finns det studier som visar på att temperatur påverkar
migrationsmönster, äggmognad och kemiska reaktioner i vattendraget (LeBlanc et al. 1997). Men det
är även vanligt att variabler också påverkar temperaturen i sig, som vegetation, bredd på ån och
grundvatten utsläpp (LeBlanc et al. 1997). Vegetation kontrollerar vattendragets temperatur genom
att de fångar kortvåglängdsstrålning under dagen och isolerar vattendraget från
långvåglängdsstrålning under natten (LeBlanc et al. 1997). Att vattendragets bredd kan påverka
vattentemperaturen har att göra med mängden vatten som transporteras. Desto mer vatten som
transporteras, desto mer energi krävs för att värma upp det. Grundvatten har naturligt en lägre
temperatur då detta vatten kommer från akvifärer långt ner under marken, där temperaturen är
lägre. Tillväxt, produktivitet, syretillgång och längden på organismers livscykel är variabler som kan
påverkas av temperatur (Giller och Malmqvist 1998). Säsongsförändringar i vattentemperatur följer
oftast den månatliga lufttemperaturen förutom på vintern då temperaturen i vattnet aldrig faller
under 0 °C (Allan 1995).

Vattendirektivet och miljökvalitetsmål
Vattendirektivet är ett samarbete mellan de europeiska länderna som är med i EU för att säkerställa
en god vattenkvalité i Europas yt- och grundvatten (Stockholms Stad 2012). Det infördes år 2000 och
skapades för att samarbetet över nationsgränserna behövde förbättras (Jordbruksverket 2011b).
Vattendirektivet implementerades år 2004 i svensk lag och Sverige delades samtidigt in i fem olika
vattendistrikt. I varje distrikt skapades en vattenmyndighet som ska ha en central roll i arbetet med
vatten. De står bland annat för att samordna arbetet i sina distrikt (Jordbruksverket 2011b). I
vattendirektivet jobbar man med avrinningsområden, som är naturens naturliga gränser som inte
påverkas av administrativa gränser som läns- kommun- och landsgränser (Jordbruksverket 2011b,
Stockholms Stad 2012). Längden på projekten inom vattendirektivet löper över sex år och det första
ska vara avslutad december 2015.
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 1999 för att säkerställa vår miljökvalitet
(Nationalencyklopedin 2012d). Tanken med dessa mål och delmål var att man skulle uppnå dessa
inom en generation, till år 2020. Inom klimatmålen har dock målet satts till 2050 då dessa mål tar
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längre tid innan man ser någon förändring (Nationalencyklopedin 2012d). Det finns både regionala
och lokala delmål och dessa är skapade från de nationella efter de förutsättningar som finns i
kommunerna och länen (Nationalencyklopedin 2012d). Skånes sjöar och vattendrag har mycket höga
naturvärden och de har även en stor artrikedom, därför är det viktigt att bevara de orörda
vattendrag som finns kvar (Miljömål 2012). Som diskuterats tidigare har många vattendrag påverkats
i Skåne genom åren och fortfarande idag sker oanmälda rensningar av vattendrag. Ett regionalt
delmål för Skåne är restaurering av vattendrag, men arbetet med detta har gått långsamt enligt
deras uppföljning (Länsstyrelsen Skåne län 2011). De tror sig dock kunna öka tempot med hjälp av
nya nationella och regionala tillvägagångssätt, men de tror fortfarande att målet är svårt att nå.
För att återgå till Segeå, så finns det information från länsstyrelsen i Skåne län hur Segeå mår. I
statusklassificering för ytvatten har Segeå en dålig eller otillfredsställande ekologisk status
(Länsstyrelsen Skåne län 2012). Segeå är övergödd men inte försurad eller belastad med främmande
arter. Det är just detta som Segeå-projektet arbetar med, de anlägger våtmarker och restaurerar
vattendrag för att uppnå en bättre ekologisk ytvattenstatus.

Metod och material
Proverna hämtades in med hjälp av en vattenhämtare på punkterna 1 och 2 (se figur 4). I
täckdikesrören (rör 3-8) samlades vattnet upp i samband med flödesmätningen i en 10 l hink (Se
metod för flödesmätning nedan samt figur 5-8). Vattnet fördes sedan över i två flaskor varav en var
på 500 ml (från ALcontrol Laboratories) och en på 1000 ml (tillhandahållen av Ekologgruppen). Den
ena flaskan undersöktes av Ekologgruppen där turbiditeten mättes. Den andra lämnades på
ALcontrols lämningsplats i utkanten av Malmö och fördes sedan till Linköping där man mätte:
suspenderade ämnen, total N och total P.
Temperaturen mättes vid varje provtagning med en termometer som sänktes ned i vattnet. Även
väder och ungefärlig lufttemperatur antecknades vid varje provtagningsdag (se appendix 20). För att
få fram markanvändning och jordart användes Google Earth, fastighetskartan ('Din Karta' 2004),
jordartskarta från SGU (SGU 2012b), muntlig information från Torbjörn Davidsson samt fältkontroll
vid provtagningstillfällena.

Val av provtagningspunkter
Val av provpunkter gjordes i samförstånd med Torbjörn Davidsson på Ekologgruppen i Landskrona.
Jag fick tillgång till en excelfil av Ekologgruppen, som innehöll information om alla dikesrör som finns
i anslutning till Segeå, med information om var röret fanns, vilken diameter röret hade, x- och ykoordinater samt vissa övriga kommentarer om röret. Punkternas koordinater är angivna enligt RT90
2,5 gon V. Tillsammans med Torbjörn kom vi fram till våra provtagningspunkter. Målet var att ha
mellan 5-10 provtagningspunkter och att fem provtagningar skulle göras per provtagningspunkt.
Varje provtagningspunkt skulle lämpligen vara rörmynnar som avvattnar åkerareal, jordbruket fick
gärna vara olika intensivt odlade. Sedan skulle gärna punkterna ligga tillräckligt nära varandra för att
det skulle vara tekniskt möjligt att utföra alla provtagningar under en dag. För täckdikesrören var det
också viktigt att de alla hade liknande dimensioner, d.v.s. var ungefär lika stora i diameter. Diametern
på röret ger olika flöden och därmed olika påverkan på Segeå och därför ville vi att dessa skulle likna
varandra. Avrinningsområdets storlek togs ej med i beräkningarna när val av provpunkt gjordes, utan
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undersöktes i efterhand. I slutändan valdes åtta provtagningspunkter och provtagningar togs vid fem
tillfällen.

Provtagningspunkterna
Provpunkt 1. X: 6167978 Y: 1338340 Klågerup
Diket i denna provpunkt mynnar i Torrebergabäcken i närheten av Klågerup. Torrebergabäcken
ansluter till Segeås huvudfåra en bit nedströms, till vänster på bilden. Provpunkten ligger där diket
mynnar i ån och har ett tillrinningsområde på 92 ha.
Provpunkt 2. X: 6167977 Y: 1338290 Klågerup
Diket i denna provpunkt mynnar i Torrebergabäcken och i åns vattendrag. Tillrinningsområdet är på
200 ha, se figur 4 och provpunkten ligger där diket mynnar i ån.

Figur 4. Provpunkt 1 och 2 i Torrebergabäcken.

Provpunkt 3. X: 6172504 Y: 1329669 Åkarp
Provpunkt 3 är ett rör som mynnar i Alnarpsån som mynnar i Lommabukten norr om Segeå.
Provpunkten är ett rör med dagvatten från samhället Åkarp. Denna punkt har ett tillrinningsområde
på ca 120 ha, se figur 5.
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Figur 5. Provpunkt 3 som mynnar i Alnarpsån.

Provpunkt 4. X: 6167314 Y: 1332258 Lilla Mölleberga norr
Röret vid denna provpunkt mynnar i Segeå 3 km uppströms sammanflödet med Torrebergabäcken.
Röret mynnar i Segeå i närheten av Lilla Mölleberga. Det är ett täckdikesrör med avrinning från
jordbruken intill. Tillrinningsområdet för detta rör är 95 ha stort, se figur 6.

Figur 6. Provpunkt 4 i norra Lilla Mölleberga.

Provpunkt 5. X: 6166181 Y: 1331984 Lilla Mölleberga söder
Röret vid denna provpunkt mynnar i Segeå 5 km uppströms sammanflödet med Torrebergabäcken.
Denna provpunkt är placerad i södra Lilla Mölleberga. Detta är också ett täckdike med ett
tillrinningsområde på 200 ha, se figur 7.

Figur 7. Provpunkt 5 i södra Lilla Mölleberga.

Provpunkt 6. X: 6169064 Y: 1331250 Nordanå
Provpunkt 6 mynnar i Segeå 4 km nedströms sammanflödet med Torrebergabäcken och ligger i
Nordanå/Sunnanå området. Det har ett 8 ha stort tillrinningsområde, se figur 8.
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Provpunkt 7. X: 6168947 Y: 1330513 Nordanå
Provpunkt 7 mynnar i Segeå 4,3 km nedströms sammanflödet med Torrebergabäcken och ligger i
samma område som punkt 6. Detta täckdike har ett 17 ha tillrinningsområde, se figur 8.
Provpunkt 8. X: 6168872 Y: 1330189 Nordanå
Denna punkt mynnar i Segeå 4,7 km nedströms sammanflödet med Torrebergabäcken och ligger
liksom punkt 6 och 7 i Nordanå och har ett tillrinningsområde på 11 ha, se figur 8. Röret får även
vatten från en 1000 mm rör från motorvägen enligt uppgifter från Ekologgruppen. Dammen norr om
provpunkten tar hand om vatten från 100-150 ha och dagvatten från motorvägen.

Figur 8. Provpunkt 6, 7 och 8 i Nordanå.

Markanvändning
Punkt 1 och 2 är har båda avrinningsområden med mycket intensivt odlat jordbruk. Dock har punkt 2
mycket större tillrinningsområde. Markanvändningen kring punkt 1 är främst betesmark. Punkt 2 har
däremot både åker och betesmark i sitt avrinningsområde, men mest åker. Det är relativt
intensivodlad åkermark i Torreberga-området. Genom att titta på en jordartskarta från SGU kan man
se att punkt 1 och 2 ligger i ett område med mycket kärrtorv (SGU 2012b). Kärrtorv är en utmärk
odlingsjord efter dränering och gödsling och det är förmodligen därför det bedrivs intensivt jordbruk
på denna plats (Nationalencyklopedin 2012c).
Rör 3 har ett avrinningsområde som består av bostäder och järnvägen mot Malmö. Alnarpsån är
därmed på denna plats inklämd mellan järnvägen och stora bostadsområden i Åkarp. E6:an går
precis bredvid och det är inte mycket grönområden i närheten. Även E22:an ligger i provpunktens
tillrinningsområde. Det finns dock lite åkermark och skogsområden om man tittar på fastighetskartan.
Denna punkt ligger på älvsediment och lerig, sandig morän (SGU 2012b). Morän är den vanligaste
jordarten i Sverige och består vanligtvis av kantigt material och stora kornstorlekar, förutom i Skåne
där moränen är mycket finkornigare och kan användas som åkermark (SGU 2012c).
Punkterna 4 och 5 i Lilla Mölleberga har främst avrinningsområden med betesmark enligt
fastighetskartorna, men på fältkontrollen syns mest åker som just då förmodligen är vall. Punkterna
ligger i ett område där jordarten består av älvsediment av ler-silt och isälvssediment (SGU 2012b).
Isälvssediment är avlagringar från när isen täckte Sverige vilket har resulterat i rullstensåsar (SGU
2012a).
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Punkt 6, 7 och 8 ligger mitt emellan de stora städerna Staffanstorp, Malmö och Burlöv. Både E6:an
och väg 11 går förbi i närheten av dessa provpunkter. Här finns mest betesmark men även lite åker.
Dessa punkter ligger också på ett område med älvsediment av ler-silt och sand (SGU 2012b).

Turbiditet
Turbiditeten mättes på Ekologgruppen i Landskrona och analysmetoden var enligt Svensk Standard
utgiven av Standardiseringskommissionen i Sverige: SS-EN ISO 7027, utg. 1 (Naturvårdsverket 2000,
Ekologgruppen 2011b).

Suspenderat material
Suspenderat material mäts genom att man filtrerar vattenprovet och sedan mäter torrvikten av de
partiklar som fastnar i filtret. Man mäter även det suspenderade materialets glödrest som innebär
den vikt som finns kvar när man har bränt filtret tillsammans med partiklarna. Detta värde tyds som
den minerogena delen av det suspenderade materialet (Davidsson 2012). Differensen mellan
suspenderat material och glödresten är därmed det organiska av det suspenderade materialet. Det
organiska materialet kan exempelvis vara plankton eller levande/döda växtdelar (Davidsson 2012).

Näringsämnen
Näringsämnena totalfosfor och totalkväve mättes på ALcontrols laboratorium enligt metoden SS-EN
ISO 6878:2005 för totalfosfor och SS-EN ISO 11905 mod för totalkväve (Ekologgruppen 2011b). Om
provet är ofärgat med låg halt suspenderat material dominerar förmodligen nitrat och fosfat
(Davidsson 2012).

Flöde
Flödesmätningen för de öppna vattendragen, punkt 1-2 gjordes genom att en 0,5 m sträcka mättes
upp i vattnet och sedan mättes hastigheten för ett mindre föremål i vattnet (ex. ett löv). D.v.s. hur
lång tid det tog för föremålet att flyta denna sträcka. Även arean för åfåran registrerades, dvs.
bredden samt djupet. Denna metod användes på provpunkt 1 och 2 och flödet visas i l/s.
Uträkning av flöde:
⁄

⁄

Flödesmätningen på täckdikesrören, punkt 3-8, gjordes genom att fylla en 10 liters hink på tid. Sedan
dividerades antal liter med sekunder det tog för hinken att fyllas. Denna metod kallas volym/tidmetoden (Bydén et al. 2003).

Transport
Ämnestransport räknas ut genom multiplicering av ämneshalt (exempelvis mg/l) med vattenföring
(flöde l/s eller m3/s) och värdena kan redovisas i exempelvis kg/dygn (Johansson 2005) .
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Figur 9. Turbiditet i FNU i vatten från diken och dräneringsrör som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå.
Resultat för 8 provtagningspunkter under 5 provtagningstillfällen.

Figur 9 visar turbiditeten som uppmättes på de åtta provtagningspunkterna vid de fem
provtagningstillfällena. Provtagningspunkt 3 hade ett värde på 70,7 den 3:e april och detta värde
skiljer sig mycket ifrån de övriga. Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni och har därmed
inget värde. Man kan se att punkt 1, 2 och 3 har generellt högre turbiditetsvärden än de andra
punkterna, även om de andra punkterna förutom 7 och 8 också har höga värden. Turbiditeten är
generellt högre i punkt 1 och 2 som är belägna i vattendraget med undantag från punkt 3 som hade
mycket höga värden i mars och april. De flesta punkterna ligger över värden som är ”betydligt
grumliga” enligt Naturvårdsverket och trenden är främst att turbiditeten går ner från mars till juni.
För tabell med alla FNU-värden se appendix 25.

Suspenderat material
Tabell 5. Totalt suspenderat material i vatten från diken och dräneringsrör som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån
och Segeå, mätt i mg/l.

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

Suspenderat material (mg/l)
22/3
3/4 2/5 10/5
<5
9,4 6,7
5,1
6,1
6,3
<5
<5
17
140
<5
7,2
<5
<5
<5
<5
<5
5,2
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

4/6
<5
<5
5,4
5,3
<5
<5
6,5

Tabell 5 visar dräneringsvattnets koncentration av det totala suspenderade materialet vid varje
provtagningspunkt och de fem provtagningstillfällena. Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e
juni och har därmed inget värde. De suspenderade värdena och turbiditeten stämmer, som väntat
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överens med varandra och de höga turbiditetsvärdena på punkt 1-3 syns även på suspenderade
materialets halter. Framförallt punkt 3 har extremt höga värden på 140 mg/l. Här kan man även se
tillfälliga höga värden på exempelvis punkt 4, 5 och 8.

Suspenderat material glödrest
Tabell 6. Totalt suspenderat material glödrest i vatten från diken och dräneringsrör som mynnar i Torrebergabäcken,
Alnarpsån och Segeå, mätt i mg/l.

Suspenderat material glödrest (mg/l)
22/3
3/4
2/5 10/5
4/6
1
<5
6,9
<5
<5
<5
2
<5
<5
<5
<5
<5
3
13 120
<5
5,9
<5
4
<5
<5
<5
<5
<5
5
<5
<5
<5
<5
<5
6
<5
<5
<5
<5
7
<5
<5
<5
<5
<5
8
<5
<5
<5
<5
<5

Provtagningspunkt

Tabell 6 visar dräneringsvattnets koncentration av det totala suspenderade materialets glödrest vid
varje provtagningspunkt och de fem provtagningstillfällena. Provtagningspunkt 6 hade inget flöde
den 4:e juni och har därmed inget värde. De suspenderade värdena och turbiditeten stämmer
överens även med glödresten på vissa punkter. Framförallt punkt 3 har extremt höga värden på som
högst 120 mg/l. Man kan se tillfälliga höga värden på exempelvis punkt 1 och resterande värden
ligger under 5 mg/l.
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Figur 10. Halterna av totalkväve på de åtta provtagningspunkterna som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå.
Värdena från diken och dräneringsrör är tagna vid fem provtagningstillfällen och är i mg/l.

Figur 10 visar vattnets halt av total-kväve på varje provtagningspunkt från de fem tillfällena.
Kvävehalterna är höga på i princip alla provtagningspunkter förutom punkt 3 med dagvatten som
sticker ut med ett mycket lägre värde än de andra punkterna. Punkt 1 och 2 är belägna i vattendraget
men skiljer sig inte från resten av halterna. Det finns en trend där kvävehalterna går ner från mars till
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juni med undantag för punkt 3 och 5. Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni och har
därmed inget värde. För tabell med värden se appendix 21.
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Figur 11. Halten av totalfosfor i μg/l i diken och dräneringsrör som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå.
Dessa åtta provtagningsplatser undersöktes fem gånger.

Figur 11 visar den totala halten fosfor på de åtta provtagningspunkterna och de fem tillfällena.
Nämnvärt är att punkt 7 har de högsta värdena för fosfor tillsammans med punkt 5 och enstaka
tillfällen på punkt 3. Punkt 3 har enstaka höga värden på fosfor och dessa sammanfaller nästan med
halterna för det suspenderade materialet. En generell trend för fosforhalten är att halterna ökar från
det första till sista datumet förutom på punkt 1 och 2 där punkt 1 går ner och 2 ligger stabilt.
Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni och har därmed inget värde. För tabell med värden
se appendix 22.
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Figur 12. Temperatur i vattnet från dikesrör och diken som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå, mätt i C°.
Mätningar gjordes på de 8 provtagningspunkterna vid fem tillfällen mellan 22 mars och 4:e juni.

Figur 12 visar temperaturen på vattnet under de fem provtagningsdagarna och vid varje
provtagningspunkt. Temperaturen den 4:e juni redovisas inte då det ej var något flöde i dikesröret.
Temperaturen är generellt högre i punkt 1, 2 som är i vattendraget och 8 som har vatten som
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kommer från en damm. Det man också kan se är att trenden för temperaturen är uppåtgående över
tiden förutom en minskning den 3:e april på alla punkter förutom 1, 2 och 8 där trenden går nedåt
efter 2:a maj. Punkt 8 beter sig som de i vattendraget då vattnet kommer från en damm. Mars var
ovanligt varm detta år och därmed var temperaturen högre i mars än i april. För en tabell med
värden se appendix 23.
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Figur 13. Figuren visar värden på flödet på de åtta provtagningspunkterna. Värdena redovisas i m /s och gäller för de fem
provtagningstillfällena i diken och dräneringsrören som mynnar i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå.

Figur 13 visar flödet på varje provtagningspunkt . Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni
och mycket låga flöden i maj, <0,1 l/s. Flödet var generellt högre i diket och man kan även se en
nedåtgående trend med vissa undantag. Punkterna 3-8 mättes med volym/tid-metoden som
redovisas i metod-delen. Punkt 1 och 2 mättes med en mindre pålitlig metod, se även detta i metoddelen. Speciellt oväntade värden finns den 10:e maj på punkt 2 samt den 3:e april på punkt 6. För
tabell med värden i l/s se appendix 24.

Totaltransport
Tabell 7. Totaltransport av suspenderat material kg/dygn på de åtta provtagningspunkterna. Halterna är från diken och
dräneringsrör som mynnar ut i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå vid fem tillfällen.

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6

Transport av suspenderat material (kg/dygn)
22-mar 03-apr 02-maj
10-maj 04-jun
10,8
14,3
9,6
2,7
2,4
14,2
2,9
3,6
7,2
3,6
7,3
7,6
0,1
0,1
0,1
2,2
1,8
1,2
1,0
0,6
4,3
1,9
2,9
2,5
1,4
0,1
4,2
<0,1
<0,1
-

7

0,3

0,2

0,1

0,1

<0,1

8

2,9

2,0

1,6

1,5

0,8

Tabell 7 visar totaltransporten av suspenderat material för varje provtagningspunkt och dag.
Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni och har därmed inget totaltransportvärde. Man
kan se att det generellt är högre värden i vattendraget på punkt 1 och 2. Enstaka högre värden finns
också på punkt 3, 5 och 6. Generellt kan man se att punkt 6 med lågt flöde också har mycket låga
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transporter förutom den 3:e april då flödet var mycket högre. Punkt 3 hade också mycket låga flöden
april-maj och har då också låga transporter.
Tabell 8. Totaltransport av kväve i diken och dräneringsrör som mynnar ut i Torrebergabäcken, Alnarpsån och Segeå,
kg/dygn. Värden från åtta provtagningspunkter under fem tillfällen mellan mars och juni.

Totaltransport N kg/dygn
Provtagningspunkt 22-mar 03-apr 02-maj

10-maj

04-jun

1

20,7

10,5

8,2

3,1

2,7

2

18,0

3,7

5,1

9,9

4,0

3

1,0

0,2

<0,1

<0,1

0,1

4

2,4

2,3

1,3

0,8

0,5

5

3,4

4,3

2,0

2,0

1,4

6

0,2

7,6

<0,1

<0,1

-

7

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

8

4,1

2,4

1,4

1,1

0,2

Tabell 8 visar totaltransporten av kväve i kg/dygn för åtta provtagningspunkter och fem tillfällen.
Provtagningspunkt 6 hade inget flöde den 4:e juni och har därmed inget värde. Högre värden kan
även här ses i vattendraget på punkt 1 och 2 med enstaka högre värden på punkt 5, 6 och 8.
Tabell 9. Denna tabell visar totaltransport av fosfor i diken och dräneringsrör som mynnar ut i Torrebergabäcken,
Alnarpsån och Segeå, kg/dygn. Värden från åtta provtagningspunkter under fem tillfällen mellan mars och juni.

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

Totaltransport P kg/dygn
22-mar 03-apr
02-maj
0,097
0,164
0,013
0,037
0,075
0,001
0,017
0,012

0,098
0,026
0,009
0,020
0,095
0,037
0,011
0,007

0,063
0,038
<0,001
0,011
0,054
<0,001
0,008
0,012

10-maj

04-jun

0,021
0,078
<0,001
0,009
0,061
<0,001
0,007
0,013

0,016
0,046
0,002
0,009
0,044
0,005
0,006

Tabell 9 visar totaltransporten av fosfor i kg/dygn där provtagningspunkt 6 inte hade något flöde den
4:e juni. De värden som är <0,001 hade riktigt låga flöden och har därmed mycket låga transporter.
Man kan se att vattendragen hade högre värden av transport av fosfor, men även punkt 5 hade höga
värden. Detta då punkt 5 hade stabilt flöde samt ganska höga värden av fosfor. Punkt 7, som hade
mycket höga fosforhalter hade lågt flöde och får därför också låga transportvärden.

Diskussion
De diken och dräneringsrör som jag har undersökt i denna rapport tillför både kväve, fosfor och
partiklar till Segeå. Dikena som mynnar i Torrebergabäcken som ansluter till Segeå transporterade
generellt större mängder av suspenderat material och kväve. Detta är framförallt en påföljd av de
högre flöden som dessa punkter har. Halterna skiljde sig nämligen inte dramatiskt från de andra
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provtagningspunkterna. Flödet i vattendraget var generellt högre än i dräneringsrören och
transporten var därmed också lägre i dräneringsrören. Rör 7 skiljde sig drastiskt mot de andra med
hög fosforhalt och lågt flöde. Även rör 3 skiljde sig i flöde och partiklar, där partikelhalterna var
mycket höga och flödet lågt.

Torrebergabäcken
Provpunkt 1 och 2 är belägna i Torrebergabäcken och representerar ett 92 och 200 ha stort
avrinningsområde från närliggande åker- och betesmark. Jorden är relativt intensivodlat på detta
område då jordarten består av kärrtorv som är en utmärkt odlingsjord. Jämfört med de andra
provpunkterna är inslaget av intensivt odlad jordbruksmark stort här och turbiditeten är generellt
större här, se figur 9. Dessa provtagningar var de enda som togs i diket och detta orsakar skillnader
mellan andra punkter som var tagna i dikesrör.
Att punkt 1 och 2, med undantag för punkt 3, har högst turbiditetsvärden är intressant. Punkt 1 och 2
ligger i Torrebergabäcken som sedan ansluter till Segeå och dessa höga turbiditetsvärden bidrar
sedan till en höjning av grumligheten i Segeå. Resterande punkter är dikesrör och därför hade det
varit intressant att se skillnaden i värden före och efter Torrebergabäckens anslutning till Segeå. Dock
visar recipientkontrollen för 2011 (Ekologgruppen 2011b) att grumligheten brukar vara markant
högre i huvudfåran än i dikena, vilket innebär att Torrebergabäcken kanske ändå inte bidrar med så
hög turbiditet till Segeå. Punkt 1 visar FNU-värden mellan 4 och 15 mg/l och punkt 2 hade liknande
värden. Att turbiditeten är hög i dikena kan dock förklaras genom att det kan ske erosion av kanterna
och botten till skillnad från dikesrören som är ”slutna”. Ytavrinning kan också leta sig ner i dikena och
plankton samt andra växter kan producera partiklar i vattendraget. Detta ger naturligt en större halt
suspenderat material i vattendraget.
När det gäller näringsämnen kan man inte se någon större skillnad mellan vattendraget och
dikesrören. Kvävehalten är höga på punkterna i Torrebergabäcken, framförallt jämfört med
punkterna 3, 4 och 5 (se figur 10). Kvävehalterna låg mellan 5,8 och 9,6 mg/l i punkt 1 medan
fosforhalterna låg mellan 33 och 64 µg/l på punkt 1. Detta kan man jämföra med medelvärdet av
totalkväve mellan 2001 och 2006, som var 3,8 mg/l. Medelvärdet för totalfosfor var 95 µg/l vilket
räknades som högt (VISS 2009b). Värdena för punkt 2 liknade de för punkt 1. Trots att punkterna 1
och 2 har höga turbiditetsvärden, så har de inte speciellt höga totaltransporter av suspenderat
material kg/dygn. På punkt 1 är värdena högst de tre första provtagningarna och punkt 2 har högst
värden den 22:e mars och 10 maj, se tabell 5. Höga halter av näringsämnen och partiklar är normalt i
skånska jordbrukslandskap (Länsstyrelsen Skåne län 2011).
Åtgärder för dessa punkter skulle kunna vara att anlägga en våtmark för att bli av med en stor del av
kvävehalterna samt den höga grumligheten. Även en högre grad meandring skulle kunna få ner
vattenhastigheten och låta partiklar sedimentera. Tre dammar har anlagts uppströms
Torrebergabäcken år 2003, men detta påverkar inte punkt 1 som ligger i en avstickare från
Torrebergabäcken, se figur 4. Detta kan man se på att värdena är något högre i punkt 1. Då båda
punkterna har mycket stora avrinningsområden så skulle det vara en fördel med våtmarker
lokaliserade inne i avrinningsområdet eller efter att vattnet har hamnat i Segeå. Dock består
avrinningsområdet av mycket jordbruksmark vilket skulle kunna skapa konflikter.
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Åkarp
Provpunkt 3, ett dikesrör är lokaliserad i Åkarp med ett avrinningsområde på 120 ha.
Provtagningspunkten omges av järnvägen mot Malmö och bostadsområden i Åkarp. Både E6:an och
E22:an ligger i avrinningsområdet och jordarten är främst morän, vilket är den vanligaste jordarten i
Sverige. Turbiditeten var extremt hög vid två tillfällen vid denna punkt, den 22:e mars var värdet 17
FNU och den 3:e april 70,7 FNU. Punkt 3 består av ett dagvattenrör och var utrustat med galler som
gjorde att slam och annat skräp fastnade i dem (se appendix 4). De höga värdena den 22 mars och 3
april berodde med största sannolikhet på detta galler. De två första gångerna var det ganska lite slam
som hade fastnat och därför försökte jag ta bort detta. Då jag inte fick bort allt skräp och partiklar
rördes upp, ledde detta till att nivåerna för grumlighet blev mycket hög. De resterande
provtagningarna berördes inte av skräpet då detta ackumulerade över tiden och blev för mycket för
att ta bort.
Då suspenderat material består av partiklar som leder till grumlighet, hör turbiditet och suspenderat
material ihop. Man kan till exempel se högre värden av suspenderat material den 22 mars och 3 april
på punkt 3. Då detta rör avvattnar en tätort, kan detta förklara varför denna punkt var den enda
provtagningsplatsen som inte hade höga värden av kväve. Punkt 3 hade ett högt värde för fosfor den
3:e april, men kvävehalterna var låga, men som sagt var turbiditet desto högre. Dagvatten kan ofta
innehålla låga halter näringsämnen som främst kommer från gödsling av trädgårdar.
Generellt så är brunnarna i dagvattensystem också öppna med galler där vatten rinner vilket kan leda
till att både vägdamm, partiklar från trädgårdar, skräp och annan vegetation kan leta sig ner i rören.
Detta gör att partiklarna som rinner ner i Alnarpsån är annorlunda mot exempelvis vattnet från
dikesrör eller vattendragen. De låga kvävehalterna på punkt tre är dock endast låga i förhållande till
de andra, enligt Naturvårdsverkets tabell för bedömning av kväve i sjöar (tabell 2) är dessa värden
mycket höga halter. De andra provtagningspunkterna är placerade i jordbruksmarker och därmed är
högre värde naturligt. Punkt tre hade, som väntat, också högst totaltransport av suspenderat
material i kg/dygn vid de två första provtagningarna. Detta av samma orsak som de förhöjda
turbiditetsvärdena.
Åtgärder på denna punkt skulle kunna vara en enkel rening av dagvattnet för att minska turbiditeten,
exempelvis genom filter på dikesrören. Dock är denna åtgärd svår att utföra praktiskt och infiltration
genom mark/sand kan fungera i vissa lägen. Även åtgärder för de boende skulle kunna vara en idé,
d.v.s. tydligare regler för tvättning av bilen och att göra människor medvetna om att det vatten som
rinner ner i avloppsbrunnen oftast inte renas utan rinner direkt ut i bäckar eller åar.

Mölleberga
Punkterna 4 och 5 är lokaliserade norr och söder om Lilla Mölleberga med två stora
avrinningsområden på 95 ha i norr och 200 ha i söder. Dessa punkter har avrinningsområden som är
belägna i betesmark och jordbruksmark. Denna mark består av isälvssediment och älvsediment som
är avlagringar från när isen täckte Sverige på istiden. Båda punkterna är högst uppströms i Segeå i
förhållande till de andra punkter jag undersökt. Punkterna har en betydlig grumlighet men jämfört
med punkterna 1, 2 och 3 är halterna mycket lägre (se figur 9). Punkt 4, 5, 6 och 7 består alla av
dikesrör som dränerar det omgivande landskapet. Dessa ligger nedgrävda och ska ta emot endast
vattnet som filtrerats genom marken, dock finns det många sätt för annat ytvatten att leta sig ner i
rören.
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Näringshalterna på dessa punkter ligger något högre än punkt 3 när det gäller kväve och även något
högre när det gäller fosfor. När det gäller totaltransport av suspenderat material och kväve kg/dygn
är värdena låga. När det gäller suspenderat material så hade dock punkt 5 ett högt värde på 4,3
kg/dygn den 22 mars. Även totaltransporten av fosfor ligger ganska högt när det gäller punkt 5, se
tabell 9.
En liten bit uppströms Lilla Mölleberga anlades inom Segeå-projektet, två dammar 2005 och 2006.
Hur bra dessa projekt är, är svårt att veta, men tydligt är att dessa områden har problem med
näringsämnen och partikel erosion. Nedströms punkt 4 och 5 finns det ingen våtmark förrän strax
innan Nordanå. Mitt förslag till åtgärd på denna punkt skulle vara en våtmark nedströms dessa
punkter då de har stora tillrinningsområden och tydliga problem med fosfor, kväve och turbiditet.
Främst fosforhalten från punkt 5 är det största problemet och därmed borde en våtmark vara den
bästa lösningen. Kring punkt 5 fanns också potential till en våtmark med breda skyddszoner och plats
för en våtmark i anslutning till dikesrörets avrinningsområde. En annan lösning skulle kunna vara att
skapa denna våtmark där Torrebergabäcken ansluter till Segeå, då detta även är nedströms punkt 4
och 5, då skulle man kunna slå två flugor i en smäll. Men då krävs också en våtmark av större yta, då
vattenmängden är större.

Nordanå
Provpunkt 6, 7 och 8 ligger alla tre i Nordanå/Sunnanå området med betydligt mindre
avrinningsområden på 8, 17 och 11 ha. Till punkt 8 tillkommer vatten från den närliggande
motorvägen och det finns en damm som tar hand om vatten från motorvägen och dagvatten. Att
punkt 8 får vatten från dammen skulle kunna leda till reningsprocesser, addition av växtdelar och
erosion i dammen på grund av flöde och vind. Dessa punkter ligger mellan Staffanstorp, Malmö och
Burlöv och omgivningen består av betesmark och åker. E6:an går förbi dessa punkter som ligger på
älvsediment från istiden. Punkterna har måttliga halter av grumlighet men desto högre värden kväve.
Att punkt 8 har låga halter av både turbiditet och suspenderat material är förvånande. Kanske var
dessa värden bara tillfälliga eller, vilket är högst troligt, så tillför dammen någon form av rening eller
retention av vattnet innan det hamnar i röret. Provpunkt 6 har ett mycket högre värde den 4:e juni,
vilket beror på att detta dikesrör inte hade något flöde vid denna tidpunkt. Därmed togs provet i
vattendraget och man får ett helt annat värde än de tidigare på samma punkt. Hade det varit en
generell ökning på alla provpunkter kunde de ökade värdena ha berott på regn.
Fosforhalterna är ganska låga på punkt 6 och 8, men man kan se en stor skillnad på värdena på
provpunkt 7. Dessa värden ligger mellan 290-510 μg/l till skillnad från de andra som ligger strax
under 100 μg/l. Det kan hända att det finns en källa med mycket fosfor i denna punkts
avrinningsområde som ger detta mycket höga värde. Denna källa kan exempelvis vara ett enskilt
avlopp vars vatten rinner ner i dikesröret. Men det är fortfarande otydligt vad de höga värdena beror
på och man kan bara spekulera innan ytterligare undersökningar gjorts. Mest troligt är dock att dessa
höga halter kommer från motorvägen. Värden över 100 μg/l klassas som extrema enligt
Naturvårdsverket, se tabell 4.
Åtgärder för denna punkt skulle också kunna vara en våtmark även om det finns en både uppströms
och nedströms dessa punkter. Viktigare är kanske att åtgärda källan för det höga fosforutsläppet på
punkt 7. Fosforn kan eventuellt komma från motorvägen eller den omgivande jordbruksmarken.
Dock är det även höga halter kväve på alla tre punkter vilket borde åtgärdas innan vattnet rinner
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vidare ut i Östersund. Punkt 8 har sedan tidigare en damm i sitt avrinningsområde. Dammen ligger
där det tidigare har legat en meandrande slinga från ån men när vägen byggdes så rätades ån ut och
en damm blev kvar (Davidsson 2012). Det är osäkert om dammen har något syfte idag och därför
vore det intressant att få reda på. Man skulle kunna ombilda dammen till en våtmark för att få den så
effektiv som möjligt. Punkt 6 skulle också kunna ha potential för en våtmark och då Lunds universitet
äger jorden så skulle förmodligen en våtmark kunna anläggas om det finns behov. Om en våtmark
anläggs i närheten av där Torrebergabäcken och Segeå möts så tror jag att det skulle räcka med att
skapa om dammen till en våtmark. Men det återstår att se hur effektiva våtmarkerna som redan
finns är.

Jämförelse med andra studier
Om man jämför mina värden med tidigare värden från Therése Anderssons masterexamen om Segeå
(Andersson 2011), så är de ganska likvärdiga. Hennes värden som är tagna i Segeås vattendrag är
något högre än mina från Torrebergabäcken, medan värdena från dikesrören är mer lika.
Turbiditetsmedelvärden från Segeås recipientkontroll från 2011 och 2012 visar FNU-värden på ca 7 i
april och 11 i juni (för månadsvärden från 2011 och 2012 se appendix 26 och 27) (Ekologgruppen
2011a, Davidsson 2012). Jämfört med mina turbiditetsmedelvärden på april: 12,8 och juni: 2,7 var
det ganska lika värden i april, men mycket lägre värden än normalt i juni. Resultat från Segeås
recipientkontroll visar att det normalt är lägre turbiditetsvärden i april både år 2011 och 2012.
Om man tittar på tabell 1 och bedömningen av turbiditet från Naturvårdsverket kan man se att de
flesta punkter har halter som ligger på en betydlig grumlighet mellan 2,5 och 7,0 FNU. Vid några
tillfällen (punkt 1, 3 och 6) ligger värdet över 7 vilket tyder på en stark grumlighet. Trenden på
turbiditeten varierar mellan provtagningspunkterna, i punkt 1 och 2 kan man dock se en
nedåtgående trend över tiden. En nedåtgående trend borde vara det normala, eftersom när
sommaren närmar sig så börjar vegetationen att ta upp näringsämnen och vegetationen gör också
att partiklar inte spolas så lätt ut från jorden. Detta borde leda till en minskning av suspenderat
material och därmed turbiditeten.
Andersson (2011) visade med sina provtagningar att Segeå redan har en hög turbiditet i början av sitt
lopp. Dock finns andra studier som hon nämner, som påvisar att turbiditeten ökar nedströms
(Andersson 2011). I Segeås recipientkontroll finns en punkt precis nedströms Börringesjön. Denna
punkt visar ett värde på 13 FNU. Om man jämför detta värde mot värden nedströms Torreberga så är
värdet från nedströms Börringesjön mycket högre. Det verkar som om rören inte bidrar med att
grumla Segeå i någon högre grad.
Suspenderat material (susp) består av två delar; den organiska delen och den oorganiska delen. Den
organiska delen får man fram genom att filtrera provet och sedan mäta torrvikten av partiklarna.
Partiklarna kan komma både från själva diket eller också transporteras dit genom avrinning. Det kan
också vara plankton eller levande och döda växtdelar. Den oorganiska delen av det suspenderade
materialet som också kallas glödrest, är det som återstår när man har bränt filtret. Jag fick
suspenderat material glödrester på halter som högst 120 mg/l.
Jämför man med resultaten som Therése Andersson fick så har hon delat upp resultatet i en organisk
och oorganisk del (glödrest). Hon har generellt högre värden än mig, men hon har också fler
värdesiffror än vad jag har (Andersson 2011). Hon hade som lägst 0,8 mg/l glödrest och som högst 20
mg/l. Jag fick högre värden än hennes på punkt 1 men i dikesrören var värdena på under 5 mg/l med
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några undantag för punkt 3 som hade höga värden vid tre tillfällen. Liknande gäller för suspenderat
material där Therése Andersson har låga värden när det gäller rören men med fler värdesiffror.
Högre värden hade hon i dikena, men jämfört med punkt 1 och 2 i min undersökning så har hon
mycket högre värden.
När det gäller fosforhalten kan man se en generell trend där värdena går upp på samtliga
provtagningspunkter under tiden som min undersökning pågick. Det vill säga att från april till juni,
ökar fosforhalterna. Vid jämförelse med Therése Anderssons värden hade hon ett extremvärde på
200 μg/l, men annars låg hennes värden också kring 100 μg/l (Andersson 2011). Segeås
recipientkontroll från 2011 visar medelvärden på 110 μg/l i april och 140 μg/l i juni, värdena är något
lägre år 2012 (för månadsvärden för 2011 och 2012 se appendix 26 och 27) (Ekologgruppen 2011a,
Davidsson 2012). Recipientkontroll resultaten för 2011 och 2012 visar att det är generellt lite högre
fosforvärden under vår och sensommar. Mitt medelvärde för april var 99 μg/l och i juni 119 μg/l.
Detta visar att mitt medelvärde för april liknar 2011 medan värdena i juni är lägre än normalt. Resten
av året 2012 visar liknande värden.
Naturvårdsverkets gräns för extremt höga kvävehalter ligger på 5 mg/l och det är flera punkter i min
undersökning som ligger över detta värde. Therése hade värden på 4 mg/l i ån och 2-6 mg/l i rören
och dessa värden är ganska lika mina förutom värdena i ån som är mycket högre i mina resultat
(Andersson 2011). Kvävehalterna skiljer sig inte speciellt mellan dikesrören och dikena. Segeås
recipientkontroll för 2011 och 2012 visar ett medelvärde i april kring 3 mg/l och i juni på 2 mg/l (för
månadsvärden för 2011 och 2012 se appendix 26 och 27) (Ekologgruppen 2011a, Davidsson 2012). I
detta fall ligger båda mina medelvärden ungefär dubbelt så högt som 2011 och 2012 års
medelvärden. Generellt ligger mina kvävehalter på högre halter även resten av året.
Mina totaltransportvärden av suspenderat material i vattendraget är mycket lägre än Therése värden
medan de i dikesrören liknar hennes. Samma gäller totaltransporten av kväve och fosfor där
proverna i vattendraget skiljer sig medan de i dikesrören liknar mina. I tabell 9 med totaltransport av
fosfor är vissa värden nära noll då både flödet och fosforhalten var låg.

Temperatur
Temperaturen ökar över tiden förutom i april där det var kallare ett tag. Mars var ovanligt varmt och
därför skiljer sig temperaturen i vattnet under mars-april. I övrigt kan man se att vattentemperaturen
är högre i vattendraget än i dikesrören, förutom på punkt 8 som också ligger högt. När det gäller
temperaturen var medelvärdena för Segeås recipientkontroll år 2011 10,3 °C i april och 16,1 °C i juni
(för värden för resten av året se appendix 26) (Ekologgruppen 2011a). Mina medelvärden låg något
lägre med 5,6 °C i april och 11,8 °C i juni.

Flöde
Mina flöden som redovisas i figur 13 var låga på mina provtagningspunkter och de var som högst
0,027 m3/s i Torrebergabäcken. Typiska flöden för Segeå år 2012 för är runt 0,3 m3/s i april och 0,1
m3/s i juni (Ekologgruppen 2012b). Mina värden var allmänt låga dock något högre i vattendraget
vilket är naturligt. Om man jämför mina värden med medelvärdet på vattenföringsstationen i Svedala
som ligger i vattendraget, är 0,4 m3/s som lägst (SMHI 2012). Flödet är dock generellt högre i
vattendrag än i diken. Trenden över tiden i min undersökning är att flödet minskar för varje
provtagningstillfälle. Detta beror på att vårfloden minskar allt eftersom sommaren närmar sig, detta
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är högst naturligt. Det är störst flöde och näringsämnen på våren som sedan avstannar när
sommaren kommer. Jämför man mina värden med Therése så hade hon generellt högre värden när
det gällde vattendragen men i dikesrören hade vi liknande värden. Flödesmätningen har dock stora
felkällor då det är svårt att mäta denna variabel och det kan finnas felaktiga värden.

Övrigt
Vid sista provtagningstillfället togs även prover i vattendraget på vissa platser, se appendix 28. Dock
kan man inte se någon större skillnad mellan dikesrören och vattendraget förutom på provpunkt 5
som ligger högst uppströms i Segeå. Där kunde ett högre suspenderat material värde dokumenteras
på 14 mg/l till skillnad från dikesrörets <5 mg/l. Detta värde är högre än de högsta värden som vi fick
i Torrebergabäcken. Detta förstärker tanken om att Börringesjön är källan till grumligheten i Segeå då
man tidigare har haft problem med grumlighet i Börringesjön där Segeå börjar.
Rörens tillrinningsområde verkar inte ha påverkat mina resultat i någon större utsträckning. Man
kunde tro att punkterna med större tillrinningsområde i jordbruksmark borde visa högre halter av
näringsämnen och partiklar. De provpunkter med störst hektar tillrinningsområde var 2 (200 ha), 3
(120 ha) och 5 (200 ha) men man kan inte se någon direkt skillnad på dessa värden jämfört med
exempelvis en punkt med 8 ha. Flödet var i de flesta fall högre i rör som avvattnade större ytor, vilket
borde leda till att den totala transporten bli högre. Punkt 3 hade lågt flöde medan punkt 2 och 5 hade
högre flöden. Dock är det troligt att det finns fler rör som mynnar från de större ytorna också så att
tillrinnande vatten kommer från fler källor än de jag mätt på.

Åtgärder
Bevarande eller restaurering kan definieras som förebyggandet av förlust eller skada samt skydd av
skogar, åar m.m. (Boon et al. 2000). Syftet med restaurering av vattendrag är att återskapa
våtmarker och vattendrag till hur de tidigare sett ut. Den biologiska mångfalden är det största
fokuset då man strävar efter att återskapa habitat och biotoper som har försvunnit under de senaste
årtionden. Många arter som tidigare fanns i Sverige, som exempelvis storken, har utrotats då de är
beroende av våtmarker. Genom restaurering återskapas också den naturliga reningen av
näringsämnen och suspenderade partiklar, vilket leder till ett renare vatten.

Våtmarker
Områden som benämns som våtmarker är de platser som är i en gränszon mellan land och vatten
(Naturvårdsverket et al. 2003). Våtmarker är en mycket viktig naturresurs och skapar habitat för
många arter. De består även av några av de mest produktiva naturtyperna och agerar som
uppväxtplats för många kommersiellt användbara arter (Naturvårdsverket et al. 2003). Våtmarker
ger oss många ekosystemtjänster som är svåra att sätta en prislapp på. De kan agera som fällor för
näringsämnen, buffert vid översvämningar, vattenmagasin, rekreationsområde och bidrar till en hög
biologisk mångfald (Tonderski et al. 2002, Hansson et al. 2005). Med fällor menas att våtmarker
hjälper till att minska halter av kväve, fosfor och suspenderade partiklar i genomflödande vatten
genom retention (Tonderski et al. 2002, Havs och Vattenmyndigheten 2012). Våtmarker är en av de
åtgärder som passar för Segeå. Tanken är att man antingen skapar små våtmarker i direkt anslutning
till dikesrören eller i dess avrinningsområden. Detta görs främst på områden med störst problem
med näringsämnen.
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Åtgärder för punkt 1 och 2 är främst bildandet av en våtmark då dessa punkter har mycket stora
avrinningsområden. Det skulle därför vara en fördel med våtmarker lokaliserade inne i
avrinningsområdet. Dock består avrinningsområdet av mycket jordbruksmark vilket skulle kunna
skapa konflikter. Åtgärder på punkt 3 skulle kunna vara en enkel rening av dagvattnet genom
antingen filtreringsbäddar eller filter för dikesröret. Punkt 4 och 5 har tydliga problem med fosfor,
kväve och turbiditet. En åtgärd här skulle kunna vara en våtmark nedströms dessa punkter då de har
stora tillrinningsområden. Kring punkt 5 fanns potential till en våtmark med breda skyddszoner och
plats för en våtmark i anslutning till dikesröret. Vid punkt 6, 7 och 8 skulle också en våtmark kunna
anläggas även om det finns en både uppströms och nedströms dessa punkter. För en
sammanfattning av dessa förslag se figur 14 nedan.

Figur 14. Sammanfattning av förslag till anläggning av våtmarker i anslutning till Segeå.

Processer
Denitrifikation är den vanligaste metoden av retention av kväve, men även sedimentation och
upptag genom akvatiska växter är andra metoder (Saunders och Kalff 2001). Retention innebär
kvarhållning och påverkar i princip alla ämnen, även om man oftare pratar om fosfor och kväve
(Bydén et al. 2003). Denitrifikation innebär en nedbrytning av organiskt material under syrefria
förhållanden (SLU 1997). Bakterier som trivs i syrefria förhållanden producerar kvävgas genom att
använda nitrit eller nitrat, dvs. en form av kväve (Saunders och Kalff 2001). Denna kvävgas försvinner
sedan ut i atmosfären och har avlägsnats från våra vattendrag (Saunders och Kalff 2001). I en studie
av Saunders och Kalff (2001) påvisas att denitrifikation är mer effektiv än sedimentation på att
förhindra vidare transport av kväve. Retention genom sedimentation sker genom att
flödeshastigheten minskar i en våtmark och då har partiklarna tid att sedimentera. Även växter i
våtmarken kan ta upp näringsämnena i vattnet (Bydén et al. 2003). Som resultat av detta, finns det
något som kallas produktionsvåtmarker där man etablerar en passande vegetation som tar upp
näringsämnen från vattendraget (Tonderski et al. 2002). Därefter kan man lämpligen skörda
våtmarksvegetationen och återföra denna näring till jordbruksmarken där näringsämnena kom från
början (Tonderski et al. 2002). Med detta minskar behovet av att tillsätta konstgödsel till
jordbruksmarken, vilket både minskar de ekonomiska kostnaderna och stressen på våra vattendrag.
En sådan våtmark skulle kunna vara intressant i jordbruksmarkstäta områden, som exempelvis vid
Torreberga eller Mölleberga.
Orörda våtmarker har rapporterats ha en förmåga att fånga 42-875 kg kväve per hektar och år (Boon
et al. 2000). Detta är en effektivitet på 56-99 % och om man restaurerar gamla våtmarker så har de
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samma kapacitet. För att ställa detta i perspektiv, så transporteras 3300 kg/år från punkt 1, 99 kg/år
från Åkarp och 85 kg/år från dikesrör 7 med låg transport.
Punkt 1: N-transport medelvärde 9,063 kg/dygn * 365 (dagar/år) = 3300 kg/år. Punkt 3: N-transport
medelvärde 0,271 kg/dygn * 365 (dagar/år) = 99 kg/år. Punkt 7: N-transport medelvärde 0,232
kg/dygn * 365 (dagar/år) =85 kg/år.
Våtmarker som Ekologgruppen anlägger brukar variera i storlek mellan 0,2 till 11,5 ha
(Ekologgruppen 2012a) och om man räknar på en våtmark som är 1 ha skulle denna våtmark fånga
mellan 42-875 kg kväve per år. En våtmark av denna storlek skulle alltså räcka för tillrinningsområdet
kring rör 7 och 3. För att fånga allt kväve som punkt 1 transporterar skulle det krävas en våtmark på
ca 3 ha om man räknar med det högsta värdet på förmågan att fånga kväve. Våtmarker skapas ofta
för två olika syften, för biologisk mångfald eller som fälla för näringsämnen. Det är svårt att skapa en
våtmark som är lika effektiv för båda syftena, men oftast blir våtmarken en fördel för både
biodiversiteten och som näringsfälla (Tonderski et al. 2002, Hansson et al. 2005).
I Ekologgruppens rapport från 2009 kan de se att de våtmarker som de har anlagt har en lägre halt av
kväve och fosfor i utloppet än i inloppet. I en våtmark anlagd nära Börringesjön minskade
kvävehalten med ca 50 % och fosforhalten med 70 % (Ekologgruppen 2009). Även studier från
(Comin et al. 1997) och (Saunders och Kalff 2001) visar på hur effektiva våtmarker är på att fånga
näringsämnen och partiklar. Saunders och Kalff (2001) resultat visar att våtmarker fångar ungefär
dubbelt så mycket kväve som en sjö. Comin et al (1997) fick resultat som visade på en retention som
fångade 84-98 % av kvävet som flödade in i våtmarken. 24 % av detta kväve fångades med hjälp av
denitrifikation och en del fångades upp av vegetationen (Comin et al. 1997).
EU och konventioner
Ramsarkonventionen är en konvention som bildades för våtmarker år 1971 i staden Ramsar i Iran
(Naturvårdsverket et al. 2003). Det var den första konventionen som bildades för bevarande och
utnyttjandet av speciella naturtyper. Till en början fokuserades det mest på bevarandet av habitat för
våtmarksfåglar då de drastiskt minskade på grund av att våtmarker förstördes (Naturvårdsverket et al.
2003). Därefter har man breddat fokuseringen och det som behandlas idag är våtmarker, sjöar,
vattendrag och grunda marina områden (Naturvårdsverket 2012). Genom inträdet i EU så har det
blivit möjlighet för markägare att få stöd från EU för anlägganden eller rensning och skötsel av
våtmarker (Naturvårdsverket et al. 2003). Detta kallas miljöstöd och ges för att främja arealen av
våtmarker i jordbrukslandskapet och förbättra tillstånden för de som redan finns. Genom regler och
stöd kan man leda jordbrukare mot en mer hållbar framtid, med minskade utsläpp av näringsämnen.
Det är nödvändigt med ett mer hållbart jordbruk samt återskapande av de våtmarker som har
försvunnit.
Genom att skapa och återskapa fler våtmarker kan man komma åtgärda de utsläpp av näringsämnen
som redan skett. Dock är det nödvändigt med åtgärder mot jordbrukets utsläpp då våtmarker inte
kan rena vatten om föroreningen är för stor (Giller och Malmqvist 1998). Det pågår ett stort arbete i
Skåne för att återskapa våtmarker som förstörts. Detta gör bland annat Ekologgruppen genom Segeåprojektet, som redan har skapat många våtmarker i Skåne, se figur 15. Mellan 2001 och 2010 har
Segeå-projektet skapat 65 ha våtmarksytor (Ekologgruppen 2012a). De flesta våtmarkerna som har
skapats ligger i anslutning till Segeå och ska minska näringsämnen och suspenderat material i ån.
Dock är de ingen av våtmarkerna som skapats nedströms Börringesjön som ligger i huvudfåran.
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Figur 15. Våtmarker skapade av Segeå-projektet mellan 2001 och 2010 (Ekologgruppen 2012a).

Övrigt
Meandring av tidigare raka vattendrag hjälper, på samma sätt som våtmarker, vattnet att rinna
långsammare. När vattnet rinner långsammare har partiklar och näringsämnen tid att sedimentera.
Det man vill eftersträva är att återskapa det naturliga utseendet av vattendragen och därmed bidra
till bättre retention. Meandring av Segeå skulle kunna vara ett steg i rätt riktning mot större grad av
retention. En åtgärd för att minska turbiditeten i Börringesjön skulle kunna vara genom
biomanipulering. Biomanipulering innebär att man fiskar ut skräpfisk (mört och brax) vilket ökar
mängden djurplankton och leder senare till en minskning av växtplankton. Detta skulle kunna vara en
lösning som dels hjälper mot övergödning, men också mot turbiditeten i sjön. Detta då braxar skapar
bioturbation i sjön enligt Therése examensarbete (Andersson 2011).
Jordbrukets metoder är i slutändan de som måste åtgärdas mest, vilka grödor som odlas och
intensiteten på odlingen gör en stor skillnad på utsläppen till vattendrag. Sedan EU-inträdet finns det
som sagt stöd för olika miljöskyddsåtgärder som, förutom våtmarker, också gäller fånggrödor och
skyddszoner (Jordbruksverket 2011a). Både fånggrödor och skyddszoner leder till att näringsämnena
fångas upp av växtligheten och inte når vattendragen. En bit på vägen är olika samarbeten med
andra länder för att tillsammans minska på övergödningsproblemet. Det har bland annat skapats en
aktionsplan mellan länderna kring Östersjön, för att minska kväve- och fosforutsläppen
(Jordbruksverket 2011a).

Konklusion
Det är sedan tidigare känt att Börringesjön, där Segeå börjar har stora problem med grumlighet. Sjön
är i princip grumlig året om men man har ännu inte riktigt rett ut vad denna grumlighet beror på
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(Ekologgruppen 2006). Det har framkommit av min undersökning att de provtagningspunkter jag har
studerat bidrar med både grumlighet och höga halter av näringsämnen till Segeå. Störst bidrag av
näringstransport till Segeå under mätperioden gav punkt 1 och 2 i tillflöden till Torrebergabäcken
samt punkt 5. Torreberga, med sin intensivodling och stora avrinningsområden bidrar med hög
grumlighet och höga halter av näringsämnen. Åkarp medverkar främst med suspenderat material
från sitt dagvatten som måste åtgärdas. I Mölleberga är det också stora avrinningsområden men här
är halterna av näringsämnen något lägre än de övriga områdena. I Nordanå har en av punkterna
ovanligt höga fosforsvärden samt att alla tre punkter släpper ut höga halter av kväve.
Det är tydligt att avrinningsområden samt markanvändningen är det som framförallt avgör
utsläppshalterna av både partiklar och näringsämnen. Stora avrinningsområden som vid punkt 1, 2, 3,
4 och 5 leder till högre halter. I samband med intensiv odling som på punkt 1, 2, 4 och 5 gör detta att
man får höga halter. Det är dock svårt att komma fram till någon fullständig analys av hur Segeå mår.
Källan av grumligheten i Segeå verkar ändå främst vara Börringesjön. En positiv överraskning är att
dikesrören från jordbruksmarken inte bidrar med någon högre grad av grumlighet. Dock bidrar de
med höga näringsämnesutsläpp vilket borde åtgärdas för att förhindra ytterligare övergödning i
Östersjön och Öresund.
Det hade varit intressant att ha mer data över en längre tidsperiod, från fler platser närmare utloppet
mot havet för att försöka komma fram till hur mycket Torrebergabäcken påverkar. Man hade även
velat veta hur tillflödet av näringsämnen i Segeå visas vid utloppet. Mina siffror visar på att
punkterna närmast utloppet har höga näringsämneshalter och därmed antagligen påverkar i allra
högsta grad. Dock visar inte mina mätpunkter några extrema belastningar på Segeå vilket är ett gott
tecken. Med undantag för vissa höga fosforhalter vilket skulle kunna undersökas vidare. Att
belastningen på Segeå inte är hög betyder dock inte att åtgärder är onödiga. Halterna av
näringsämnen samt turbiditeten strävar man efter att göra någonting åt, främst genom retention
med hjälp av våtmarker och även andra åtgärder inom jordbruket. Dock behövs det fler åtgärder för
att övervinna detta problem, både med fler våtmarker men främst behövs en förändring i jordbruket.
En förändring som är mycket svårt att få till på grund av motsättningar och ekonomiska intressen.
Dock är varje litet steg en bit på vägen och genom Vattendragsförbundets arbete med åtgärder och
fortsatta studier kring hållbara lösningar, så tror jag på en bättre framtid för Segeå och Öresund.

Tack till
Tack till Torbjörn Davidsson min handledare på Ekologgruppen för all hjälp med framtagning av
provpunkter och hjälp med rapportskrivandet. Per Carlsson, min handledare på universitetet var till
stor hjälp vid rapportskrivandet och vid feedback. Tack till Segeåns vattenråd och
Vattendragsförbundet som sponsrade mina vattenanalyser. Tack även till Lunds universitet som
bekostade mina biltransporter till provtagningsplatserna. Tack också till Rakel Glifberg och Magnus
Eriksson för assistans vid provtagningstillfällena. Tack till sist till Gunilla Bjärås och Esther Glifberg för
korrekturläsning.
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Appendix

Appendix 1. Provpunkt 1 nedströms.

Appendix 2. Provpunkt 2 uppströms.

Appendix 3. Provpunkt 2 nedströms.

Appendix 4. Provpunkt 3 dikesrör.
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Appendix 5. Provpunkt 3 nedströms.

Appendix 6. Provpunkt 3 uppströms.

Appendix 7. Provpunkt 4.

Appendix 8. Provpunkt 4 uppströms.

Appendix 9. Provpunkt 5.

Appendix 10. Provpunkt 5 nedströms.

Appendix 11. Provpunkt 6.

Appendix 12. Provpunkt 6 uppströms.

Appendix 14. Provpunkt 6 nedströms.

Appendix 13. Provpunkt 7.

Appendix 15. Provpunkt 7 nedströms.

Appendix 16. Provpunkt 7 uppströms.

Appendix 18. Provpunkt 8.

Appendix 17. Provpunkt 8 nedströms.

Appendix 19. Provpunkt 8 uppströms.

Provtagningsdag
22-mar
03-apr
02-maj
10-maj
04-jun

Väder
Blåsigt och soligt
Mulet med vissa solglimtar
Soligt
Mulet och regn efter halva provtagningen
Mulet och blåsigt

Temperatur °C (ungefärlig)
Varmt, 17 °C
Kallt, ca 10 °C
Varmt, 20 °C
Ca 17 °C
Ca 15 °C

Appendix 20. Fältanteckningar vad gäller väder och temperatur under de fem provtagningstillfällena.

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

Total N (μg/l)
22-mars 03-apr 02-maj
9600
6900
5700
7800
8100
7200
2400
2900
2200
5600
6300
5300
4000
4000
3500
8500
9100
7600
7500
7900
7400
7100
6200
4500

10-maj
5900
6900
2400
3700
3900
8000
7300
3700

04-jun
5800
5500
2600
4600
4900
8300
1600

Appendix 21. Totalkväve vid de åtta provtagningspunkterna, halterna är i μg/l.

I appendix 21 så var det inget flöde på punkt 6 den 4:e juni och därmed finns inget värde.
Total P (µg/l)
22-mars
03-apr
45
64
71
56
30
170
86
56
87
88
40
44
290
300
20
17

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

02-maj
44
53
10
44
94
41
290
39

10-maj
40
54
19
43
120
55
370
42

04-jun
33
64
66
79
160
510
44

Appendix 22. Totalfosfor vid de åtta provtagningspunkterna, mätt i μg/l.

I appendix 22 så var det inget flöde på punkt 6 den 4:e juni och därmed finns inget värde

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

Temperatur °C
22-mars
03-apr
11,7
5,8
10,8
5
6,5
6,2
6,1
3,1
6,8
5,9
5,5
6,3
5,8
5,9
9,5
6,3

02-maj
19
15,5
8,8
8
9
9,6
8,1
16,5

Appendix 23. Temperatur på provtagningspunkterna i grader celcius.

10-maj
15,5
14,5
9,6
8,1
9,5
10,6
9,4
15,5

04-jun
12
12
12,1
10,2
9,1
12
14

I appendix 23 så var det inget flöde på punkt 6 den 4:e juni och därmed finns inget värde

Provtagningspunkt

Flöde l/s
22-mar 03-apr

02-maj 10-maj

04-jun

1

25,0

17,6

16,7

6,1

5,5

2

26,8

5,3

8,3

16,7

8,3

3

5,0

0,6

0,3

0,2

0,3

4

5,0

4,2

2,8

2,4

1,3

5

10,0

12,5

6,7

5,9

3,2

6

0,3

9,7

< 0,1

< 0,1

< 0,1

7

0,7

0,4

0,3

0,2

0,1

8

6,7

4,5

3,6

3,6

1,5

Appendix 24. Flödet vid de åtta provtagningspunkterna i l/s.

I appendix 24 kan man se att det inte var något flöde den 4:e juni på punkt 6.

Provtagningspunkt
1
2
3
4
5
6
7
8

FNU
22-mars
10,3
7,2
17,5
2,6
4,3
0,4
3,2
1,1

03-apr
15
5,4
70,7
4
4,8
0,8
1,2
1

02-maj
7,1
2,5
4,5
3,6
3,3
0,8
1,4
1,3

10-maj
8,3
3,1
3,6
5,5
3,3
1,8
1,2
2

04-jun
4
2,3
2,3
5
3,7
0,8
1,1

Appendix 25. Turbiditetsvärden på de åtta provtagningspunkterna, i FNU.

I appendix 25 så var det inget flöde på punkt 6 den 4:e juni och därmed finns inget värde
Provtagning
Februari
April
Maj
Juni
Juli

Temperatur °C
0,8
7,5
13,5
16,6
18,5

Grumlighet FNU
15,4
6,7
14,7
12,9
27,3

Tot-P µg/l
73
62
52
89
98

Tot-N µg/l
3444
2656
1825
2262
1850

Tot-P
130
100
74

Tot-N
3300
2700
4200

Appendix 26. Medelvärden under 2012 erhållna av (Davidsson 2012).

Provtagning
September
Oktober
December

Temperatur
16,4
11,1
3,2

Grumlighet FNU
25
17
24

Appendix 27. Medelvärden under 2011 (Ekologgruppen 2011a).
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Provtagningspunkt
Uppströms 5
Uppströms 6
Uppströms 7
Nedströms 7
Uppströms 8
Nedströms 8

Suspenderat material
14
8,4
8,2
8,3
8,1
7,9

Total N Total P
1900
110
2000
100
2300
120
1900
97
2000
98
2000
97

Appendix 28. Övriga provtagningar den 4:e juni i vattendragen.
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