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Åtgärdsförslag för Skånes östra
kustområden

Sammanfattning
I Österlenåarnas avrinningsområde saknas sjövattenförekomster med det finns åtta rinnande
vattenförekomster och 15 grundvattenförekomster. Avrinningsområdets ytvatten mynnar i tre
kustvattenförekomster.

Två av de rinnande vattenförekomsterna, Tommarpsån och Segesholmsån når inte god status
till 2009 och en av grundvattenförekomsterna, Glemmingebro når inte god kemisk status till
år 2009. Alla rinnande vattenförekomster och alla grundvattenförekomster får god kemisk
status 2009. Det finns risk att inte nå god ekologisk status till 2015 för sex av de rinnande
vattenförekomsterna och för alla åtta att inte nå god kemisk status. Risken att 2015 inte nå
god kemisk status gäller för samtliga vattenförekomster i rinnande vatten och för åtta av de 15
grundvattenförekomsterna. Motsvarande risk för inte nå god kvantitativ status till 2015 gäller
för sex av de 15 grundvattenförekomsterna. Om god status inte nås till 2009 eller om den
goda statusen riskerar att inte nås till 2015 så motiverar detta i sig ett behov av att senast till
2012 påbörja ett åtgärdsprogram.

Orsak till att god ekologisk status inte nås i Österlenåarna bedöms till största delen kunna
kopplas till problemet övergödning, tillsammans med problemet fysisk påverkan, dvs. negativ
påverkan på vattendragets naturliga flöde och form samt problemen miljögifter och
vattenuttag. Avsaknaden av trädbevuxna skyddszoner längs med stora delar av flera
vattendrag är ett problem. Trädbevuxna skyddszoner har viktiga funktioner för att bromsa upp
tillförseln av (ler-) partiklar, näringsämnen och bekämpningsmedel.

För att klara god status med avseende på näringsämnen uppskattas behovet vara, att minska
det totala fosforläckaget på ca 55 000 kg fosfor per år - varav bakgrunden utgör drygt 21 000
kg per år - med knappt 1 600 kg årligen. Med de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet
för att reducera fosforläckaget beräknas detta samtidigt resultera i en reduktion av det totala
kväveläckaget på ca 630 600 kg per år med åtminstone 2 700 kg/år.
När det gäller kemisk status riskerar tre fjärdedelar av grundvattenförekomsterna och samtliga
ytvattenförekomster att inte uppnå god status. Orsaken till detta är tungmetaller, industriella
föroreningar och bekämpningsmedel.

Ansvariga myndigheter för åtgärder för att minska miljöproblemen, se Åtgärder som behöver
vidtas av statliga myndigheter och kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Beskrivning av åtgärdsområdet
Området omfattas av två kustområden och sträcker sig längs kusten från Degerberga till en bit
öster om Nybrostrand.

Graften Vannbergakanalen 87/88
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Avrinningsområde ligger mellan Skräbeåns mynning i Nymölla och Helge ås ”nya” utlopp i
Yngsjö. Här finns dels, en vattenförekomst i form av Helge ås gamla, ursprungliga utflöde i
Åhus och dels, en övrig vattenförekomst, Vannebergakanalen, som rinner upp i områdets
nordvästra del i Fjälkinge och som sedan rinner vidare via Vanneberga samhälle för att mynna
i en mindre bukt, vid Söndre krok strax väster om Tosteberga udde, inom Hanöbukten.
Kustområdet tillhör Kristianstadsslätten och domineras av åker-, gräs- samt en del
tallskogsmark. Jordarterna domineras av genomsläppliga, lätteroderade sandiga fraktioner.

Helge ås gamla huvudfåra är både rätad och flackt framrinnande vilket medför att vattnet kan
riskera att bli näst intill stillastående under torrperioder, framför allt sommartid. Ån mynnar i
Åhus med delvis stensatta åbrinkar, stora bryggsystem, dagvattenutsläpp och en stor
hamnanläggning. Grundvattenuttag under Åhus spritfabrik kan på sikt påverka åfårans flöde. 
Rensade å- och havssediment med okänt innehåll har periodvis lagrats längs ån.
Vannebergakanalen har en stor mängd dikessystem i jordbruksmark. Dessa avvattnas via
kanalen ut till havet.  Båda vattendragen och markområdena inom området läcker näring till
havet. Övergödning och vattenutnyttjande bedömer vi som områdets främsta problem. Ett
annat väsentligt problem utgör den omfattande småbåtstrafiken där vågsvallet från båtarna
påverkar strandbrinkarna negativt. Avrinningsområdet gränsar till vattenförekomsterna
Tostebergabukten, Landöbukten och en liten del av Västra Hanöbukten.

Österlenåar 88/89
Kustområdet som omfattar 832 km2 innefattar 10 mindre havsmynnande vattendrag mellan
Helgeån och Nybroån. Vattendragen kan kort beskrivas som måttligt näringsrika men skiljer
sig i övrigt ganska mycket åt. De nordligaste vattendragen i avrinningsområdet, t.ex.
Segesholmsån, Julebodaån, Verkaån och Rörums södra å, har sin upprinnelse på
Linderödsåsen. Området domineras av ett småskaligt och sjöfattigt landskap med relativt stor
andel boskapsskötsel uppe på åsarna. Längs Linderödsåsens sydostsluttning strömmar vattnen
snabbt ner i raviner genom en relativt opåverkad skogsdominerad mellanbygd för att sedan
plana ut och rinna fram genom ett odlingslandskap med stor andel trädgårdsnäring innan de
mynnar i havet. I den södra delen av avrinningsområdet rinner bäckarna, t. ex Tommarpsån, 
Kvarnbybäcken och Kabusaån, genom ett mer utpräglat jordbrukslandskap och fallhöjden är
här liten. Bebyggelsen inom avrinningsområdet är främst lokaliserad till kusten med
Simrishamn och Kivik som största tätorter.

En hög närsaltsbelastning från jordbruk, avloppsreningsverk och bristfälliga enskilda avlopp
utgör betydande miljöproblem inom området. Förbättras inte situationen riskerar
föroreningskänsliga arter att försvinna och bottnar att slammas igen. En intensiv djurhållning i
området bidrar också till denna utveckling, vattendragskanter kan trampas ner av betande djur
och erosionen öka med följden att partiklar förs vidare nedströms. Låga flöden sommartid gör
åarna känsliga för bevattningsuttag. Bekämpningsmedelsanvändningen i fruktodlingarna är
omfattande. Åarna i områdets södra del är delvis kraftigt påverkade av utdikning och
kanalisering och långa åsträckor saknar beskuggning. Höga kadmium- och zinkhalter i delar
av området beror till viss del på att berggrunden i området innehåller naturligt höga
metallhalter. Flera åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen i vattendragen och till havet
pågår. I den jordbruksrika södra delen har man anlagt våtmarker, öppnat upp kulvertar och
restaurerat meanderslingor. Restaureringsarbete i form av borttagande av vandringshinder
pågår också.

Avrinningsområdets vattendrag mynnar i tre kustvattenförekomster, Västra Hanöbukten,
Sandhammaren-Simrishamn samt Östra Sydkusten.
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Karta 1. Åtgärdsområdets omfattning.

Skyddade områden
Begreppet skyddade områden enligt Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
SFS 2004:660 (Vattenförvaltningsförordningen) skiljer sig från begreppet skyddade områden
enligt miljöbalkens 7:e kapitel. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
innebär i sig inte att områden behöver ha ett formellt skydd. Men med anledning av de krav
som anges i vattenförvaltningsförordningen, till exempel normer och åtgärder, får området ett
visst skydd eftersom miljökvalitetsnormen måste uppnås. I Tabell 1 anges vilka skydd och
antalet skyddsområden som finns i Skånes östra kustområde åtgärdsområde, se även
Naturvårdsverkets Faktablad skyddade områden.

Huvudskälet till att ett område klassats som skyddat enligt vattenförvaltningsförordningen är
att det finns särskilt eller särskilda skyddsvärden och att skyddsarbetet behöver samordnas.

När ett område omfattas av områdesskydd enligt både vattenförvaltningen och miljöbalken
gäller vattenförvaltningsförordningens bestämmelser. För områden som omfattas av något
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skydd i Tabell 1 finns särskilda krav som ska uppnås. Om en vattenförekomst omfattas av
flera skydd ska det ”strängaste kravet” gälla och skyddsvärdet i området ska prioriteras.

Ett exempel är fågelsjön Tåkern i Motala Ströms avrinningsområde. Sjön är en
vattenförekomst som omfattas av fågeldirektivet. Näringsämnesstatusen i sjön är klassad som
otillfredsställande, men den höga halten av näringsämnen bidrar till det miljötillstånd som gör
det till en välbesökt fågelsjö. Det innebär att sjöns miljökvalitetsnorm kommer att styras av att
skyddsvärdet för fåglarna och målet för parametern näringsämnen är inte god status.

I vattenförvaltningsförordningen finns ingen definition av vad begreppet ”strängaste” kravet
innebär. Om en vattenförekomst omfattas av fler än ett skydd i Tabell 1 är det
vattenmyndigheten som avgör vilka krav som ska gälla.

Tabell 1. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen.

Skyddade områden enl
vattenförvaltningsförordning
en

Skyddet berör hela eller delar
av följande antal
vattenförekomster i området

Åtgärder regleras genom

Dricksvattenförekomster: yt- och
grundvatten (Ramdirektivet för
vatten, artikel 7)

19 Grundvatten Åtgärder för inrättande av
vattenskyddsområden eller för
att på annat sätt skydda
dricksvatten

Fiskvatten (Fiskvattendirektivet) Inga områden. Länsstyrelsen ska ta fram
åtgärdsprogram om
miljökvalitetsnormen bryts.

Badvatten (Badvattendirektivet) Inga områden. Kontrollplan, resp. kommun
ansvarar.

Nitrat (Nitratdirektivet) Hela Skåne. Tillsyn inom befintlig svensk
lagstiftning

Kväve (Avloppsdirektivet) Alla kustvattenförekomster. Tillsyn inom befintlig svensk
lagstiftning

Fosfor (Avloppsdirektivet) Alla vattenförekomster i
området.

Tillsyn inom befintlig svensk
lagstiftning

Natura 2000 (Art- och
habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet)

Art- och Habitatdirektivet: 16
grundvatten, 5 vattendrag 

Fågeldirektivet: 1 vattendrag

40% av vattenförekomsterna
som berörs av en eller flera
Natura 2000 områden uppnår ej
god ekologisk status

Bevarandeplan.

Österlenåar hyser generellt höga naturvärden i avrinningsområdet. Här är det framförallt
Verkaån och Tommarpsån samt några av de kustmynnande vattendragen som är värdefulla
med avseende både på vattenmiljöer och arter. Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag har Naturvårdsverket pekat ut hela Verkaån med omgivande markområden som ett
nationellt särskilt värdefullt vatten, medan endast ett avsnitt av Tommarpsån har pekats ut
som nationellt särskilt värdefullt vatten. Sträntemölla i Rörums södra å och Dunderbäcken är
utpekade som nationellt värdefulla vatten. Övriga delar av Tommarpsån och Rörums södra å
samt Julebodaån och Segesholmsån är utpekade som regionalt särskilt värdefulla vatten. Flera
av Österlenåarna tillsammans med sina biflöden är dessutom utpekade av Fiskeriverket som
värdefulla vatten utifrån fiskevärden. Tommarpsån är nationellt särskilt värdefull och Vekaån
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samt Julebodaån är nationellt värdefulla vatten med avseende på fiskevärden. Värdefulla
kulturmiljöer i och i anslutning till vatten har pekats ut av Riksantikvarieämbetet.
Kustområdet Haväng-Vitemölla är ett sådant utpekat kulturområde, som omfattar de nedre
delarna av flera Österlenåar bl.a. Mölleån, Klammersbäck, Verkaån och Julebodaån.

Tabell 2. Naturvärden i kustområdena.

Natur

/vatten-

miljön

Fiske-

värden

Kultur-

miljöer

Tjockskalig

målarmussla

Flodpärl-

mussla

Verkaån NSV NV

Inkl biflöden

- - -

Tommarpsån/

Komstadsån vid
Smedstorp

NSV NSV

Inkl biflöden

- JA -

Tommarpsån RSV NSV

Inkl biflöden

- JA -

Sträntemölla NV - - - -

Rörums södra å RSV - - - -

Dunderbäcken NV -

Julebodaån RSV NV

Inkl biflöden

- - -

Segesholmsån RSV - - - -

Mynningsområ-den
till Mölleån,
Klammersbäck,
Verkaån och
Julebodaån

- - NSV

Haväng-Vitemöl
la

- -

NSV= Nationellt särskilt värdefull
NV= Nationellt värdefull
RSV= Regionalt särskilt värdefull
RV= Regionalt värdefull

Vattenförekomsternas status 2009 och
miljökvalitetsnormer
I Skånes östra kustområden finns 23 vattenförekomster. För grundvatten (15) bedöms kemisk
och kvantitativ status medan för sjöar och vattendrag (8) bedöms ekologisk och kemisk status.
Samtliga vattenförekomster kan riskera (vara i riskzon) att ej uppnå god status 2015. Det är
god status som är målet enligt förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
2004:660 (vattenförvaltningsförordningen).
I figur 1 och 2 samt karta 2-9 visas ekologisk, kemisk och kvantitativ status 2009 samt om
vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status 2015.
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Karta 2. Ekologisk status för ytvattenförekomster i åtgärdsområdet.
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Karta 3. Kemisk status för ytvattenförekomster i åtgärdsområdet.
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Karta 4. Kemisk status för grundvattenförekomster i åtgärdsområdet.
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Karta 5. Kvantitativ status för grundvattenförekomster i åtgärdsområdet.
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Figur 1. Ekologisk, kemisk och kvantitativ status 2009. Ekologisk status bedöms för sjöar, vattendrag
och kustvatten. Klassningen för ekologisk status bedöms i en femgradig skala, hög (blå), god(grön),
måttlig (gul), otillfredsställande (orange) och dålig (röd). Kemisk status bedöms för grundvatten, sjöar,
vattendrag och kustvatten. Klassningen för kemisk status för sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms
som god (blå) eller uppnår ej god (röd). För grundvatten bedöms även kvantitativ status. Båda
klassningarna för grundvatten delas in i god (grön) eller otillfredsställande status (röd).

Figur 2. Vattenförekomster i riskzonen att inte uppnå god status till 2015.

De vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status 2015 och
vattenanvändare/vattenförekomster som omfattas av direktiven som beskrivs i stycket
skyddade områden omfattas av åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen.

Sammanfattningen av miljökvalitetsnormerna är ett resultat av utformandet av
åtgärdsprogram. Undantag och sänkta krav från god status 2015 bedöms med hjälp av
befintlig kunskap och huruvida föreslagna åtgärder kommer att hinna få en effekt till 2015, för
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mer information Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Tabell 3. Sammanfattning av miljökvalitetsnormer i åtgärdsområdet.

MILJÖKVALITETSNORMER Grundvatten Vattendrag

Antal vattenförekomster 36 8

Kvalitetskrav ekologisk status

Hög ekologisk status 0 0

God ekologisk status 0 8

God ekologisk potential 0 0

Undantag från kvalitetskravet ekologisk status - mindre strängt
krav

- måttlig status för övergödning 0 0

- otillfredställande status för övergödning 0 0

Undantag från kvalitetskravet - tidsfrist ekologisk status 2021

- status för övergödning 0 0

- status för fysisk förändring 0 0

- status för särskilt förorenande ämnen 0 0

Undantag från kvalitetskravet - tidsfrist ekologisk status 2027

- status för övergödning 0 8

Kvalitetskrav kemisk status

God kemisk status 22 8

Undantag från kvalitetskravet kemisk status - mindre strängt
krav för kvicksilver

0 0

Undantag från kvalitetskravet kemisk status - tidsfrist kemisk
status 2021 för andra prioriterade ämnen

12 0

Kvalitetskrav kvantitativ status (inga undantag) 6 0

Kvalitetskrav skyddade områden

Badvattendirektivet 0 0

Fiskvattendirektivet 0 0

Art- och habitatdirektivet 26 3

Fågeldirektivet 0 0

Dricksvatten 36 0

Miljöproblem
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Åtgärdsprogrammet omfattar följande sju miljöproblem, försurning, övergödning, miljögifter,
främmande arter, vattenuttag, fysiska förändringar och övriga vattenkvalitetsproblem (finns
endast i grundvattenförekomster och indikerar hög halt av klorid eller sulfat). I figur 3 visas
fördelningen av antalet vattenförekomster per miljöproblem i vattenkategorierna sjöar,
vattendrag och grundvatten. Vattenkategorierna sjöar och vattendrag kan ha problem med
försurning, övergödning, miljögifter, vattenuttag eller fysiska förändringar. Grundvatten kan
ha övergödning-, miljögift-, vattenuttag eller övriga vattenkvalitetsproblem och kustvatten
kan ha problem med övergödning, miljögifter, främmande arter och fysiska förändringar
(morfologiska se avsnitt fysiska förändringar).

Figur 3. Miljöproblem per vattenförekomst i åtgärdsområdet.

Försurning
Det finns inga problem med försurning i kustområdena.

Övergödning
I avrinningsområdet har alla vattendrag övergödningsproblem. Tre av
grundvattenförekomsterna uppvisar förhöjd nitrathalt. Status för parametern näringsämnen
bedöms som måttlig till otillfredsställande. För att nå god status krävs minskad tillförsel av
näringsämnena fosfor och kväve. Inom ramen för åtgärdsprogrammet görs beräkningar för att
uppskatta hur mycket fosfor-tillskottet som behöver minskas. Enligt beräkningarna behövs en
minskning på 2 000 – 3 330 kg totalfosfor per år för att uppnå god status i åtgärdsområdet. I
åtgärdsprogrammen är målet att nå den undre gränsen för intervallet, alltså 2 000 kg
totalfosfor per år.

Betinget är beräknat med avseende på status för vattendrag. Skånes östra kustområden
mynnar ut i Hanöbukten som har övergödningsproblem. Tillskott av näringsämnen kommer
från både inlandsvatten (sjöar och vattendrag) och utsjövatten (vatten från Östersjön).
Problematiken kring övergödningen av kustvattnet är komplext och det kommer att ta lång tid
att både åtgärda och därefter kunna se resultat i en god ekologisk status. Sverige och de andra
länderna med avrinning till Östersjön kom i november 2008 överens om en aktionsplan för
Östersjön, Baltic Sea Action Plan, BSAP. Planens mål är att Östersjön ska nå en god
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miljömässig status år 2021. För Sverige innebär preliminära beräkningar att 290 ton fosfor
och 8 100 ton kväve ska reduceras till Östersjön, se även åtgärdsprogrammet för Södra
Östersjöns vattendistrikt. Genom det internationella arbetet inom BSAP kommer ytterligare
åtgärder för kustvattnet att presenteras under de närmaste åren.

Figur 4. Källfördelning för fosforbeslastning i åtgärdsområdet.
(Källa: SMED)



Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt - Underlagsmaterial

Remiss av samrådsmaterial, 1 mars - 1 september 2009

Figur 5. Källfördelning för kvävebeslastning i åtgärdsområdet.
(Källa: SMED)

I Sverige infördes den 1 mars 2008 ett förbud mot fosfat i tvättmedel genom förordningen om
förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
(2007:1304). Från och med den 31 augusti samma år råder ett förbud mot försäljning av
tvättmedel som tillverkats innan förordningen börjat gälla. Det betyder att åtgärdens effekt
kommer att bli märkbar först under de kommande åren. I området har även våtmarker anlagts.
I tabell 4 visas genomförda åtgärder i området. Om man drar bort den uppskattade effekten av
redan genomförda åtgärder blir målet för åtgärdsprogrammet en minskning av tillförseln av
totalfosfor med 1 567 totalfosfor per år.

Tabell 4. Genomförda och beslutade åtgärder inom Skånes östra kustområden. För att mer information om vilka hur beräkningar har gjorts

se metodkapitel.

Sektor Åtgärd Omfattning Skattad
effekt

P N

Hushåll Förbud mot fosfat i
tvättmedel

Alla hushåll 400

Jordbruk Anläggning av
våtmarker för
kvävereduktion

6.4ha 32.5* 640.8

433 641

* Även om våtmarkens syfte var att reducera kväve kommer en del fosfor även att reduceras.

Arbete med att ta fram åtgärdsförslag för åtgärdsområdet har påbörjats. Analyser av olika
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påverkansfaktorer har genomförts för vissa delar av åtgärdsområdet, och detta underlag
kommer att utvecklas vidare. I Tabell 5 visas förslag på åtgärder, föreslagen omfattning,
kostnad i 2005 års prisnivå, och förväntad effekt. Om rutan är tom saknas uppgifter.
Resultaten i Tabell 5 visar att åtgärda enskilda avlopp är den mest kostnadseffektiva åtgärden
i området. Det är dock viktigt att observera att alla åtgärder ej är kostnadsberäknade. Utökad
miljöövervakning är en åtgärd som behövs för att verifiera statusbedömningar och för att
utreda lämplig lokalisering av åtgärder. Även uppföljning av redan genomförda åtgärder
behövs för att få mer information om åtgärders effektivitet. Den totala förväntade effekten av
åtgärderna är 628 kg totalfosfor per år, det innebär att fler åtgärder behövs för att minska
övergödningsproblemet med avseende på inlandsvatten. Avrinningsområdet är påverkat av
fysiska förändringar (länk på webben) och åtgärder för att minska fysiska förändringar har
betydelse för övergödningsproblematiken. Det innebär att den första åtgärden är att utreda
mer om var och hur åtgärder bör planeras och medför att vattenförekomsterna har fått god
status 2027. Åtgärder som syftar att förändra fysiska förhållanden i vattendrag och sjöar
kommer att kräva utredningar av om det finns gällande vattendomar för de planerade
åtgärdsområdena som t.ex. dikningsföretag. Är detta fallet, och om villkor i gällande
vattendom/-ar kan förväntas påverkas negativt av planerade åtgärder måste vattendomen/-arna
lyftas till miljödomstolen med syfte att förändra gällande villkor och möjliggöra planerade
åtgärder. Detta är mycket tids- och kostnadskrävande processer som medför en rad
undersökningar och planframtaganden innan åtgärderna slutligen kan genomföras. När sedan
väl åtgärderna genomförts, vilka i sig kan kräva lång tid (flera år) måste en viss period förflyta
(flera år) innan en ny biologisk jämvikt inträtt. För att medge denna typ av händelser i ett
dikningstätt jordbrukslandskap med stort åtgärdsbehov behövs maximalt förlängd tid, dvs. till
år 2027. Vid detta tillfälle måste effekten av genomförda åtgärder vara uppnådd i
vattenförekomsten.

Tabell 5. Förslag på åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen i Skånes östra kustområden.

Sektor Åtgärd Föreslagen

omfattning

Skattad
effekt

Kostnad Total
kostnad

Ansvar

P N (kr/kgP) (tkr/år)

Hushåll Enskilda avlopp -
normalskyddsnivå

samtliga som ej
uppnår krav

430 3 065 4
728-9723

1 608-3
306

Kommun

Hushåll Enskilda avlopp - hög
skyddsnivå

i.u i.u i.u i.u i.u Kommun

Jordbruk Anläggning av

våtmarker

i.u i.u i.u i.u i.u Jordbruksverket

Jordbruk Vintergrönmark/

fånggröda

i.u i.u i.u i.u i.u Jordbruksverket

Jordbruk Trädbevuxna
skyddszoner

660ha 198 1 452 22 415 4 438 Jordbruksverket

628 4 517 6 046-7
744

i.u inga uppgifter
* Beräkningen omfattas av att det är möjligt att få bidrag.
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För miljöproblemet övergödning bedöms att 8 vattenförekomster behöver tidsfrist 2027.

Miljögifter
Samtliga vattenförekomster inom avrinningsområdet har god kemisk status men riskerar att
inte uppnå god status 2015. Bedömning av status grundar sig på verkliga mätdata och
eftersom den mycket begränsade mängd data som finns inte kan påvisa att halter överstiger
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen, har statusen bedömts god. Däremot finns
indikation på att halter för vissa ämnen ligger nära MKN. Statusbedömningen är en
expertbedömning som grundar sig på enstaka mätdata från ett fåtal lokaler inom länet och
avser det generella tillståndet i hela huvudavrinningsområdet. För att kunna genomföra en
tillförlitlig statusbedömning för varje enskild vattenförekomst krävs ett betydligt mer
detaljerat dataunderlag än vad som finns att tillgå.
För att undersöka hur stort problemet med miljögifter är i avrinningsområdet har
påverkansanalyser för miljögifter gjorts. Figur 6 visar resultatet av påverkansanalysen för
ytvatten och indikerar vilka källor som har stor respektive mindre betydelse för ytvatten inom
avrinningsområdet. Figuren visar hur stor påverkan sex olika källor har i förhållande till
varandra. En hög stapel för en källa visar endast att den har en större påverkan än en källa
med en låg stapel. Figuren är en sammanställning för varje enskild vattenförekomst i området,
vilket medför att påverkanskällorna ”Utsläpp till vatten” och ”Förorenade områden”
undervärderas. För att få mer information om påverkansanalysen se Metodbeskrivning
påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra Östersjöns distrikt. 

Figur 6. Påverkansanalys för miljögifter i åtgärdsområdet.

Förorenade områden hanteras inom Naturvårdsverkets program för efterbehandling av
förorenade områden. Inom programmet genomförs en klassificering i olika typer av
förorenade områden (riskklasser). I Skånes östra kustområden fördelas antalet förorenande
områden enligt Tabell 6, där riskklass 1 är innebär störst risk och riskklass 4 mindre risk.

Tabell 6. Riskklassning av förorenade områden.

Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4
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Riskanalysen omfattas också en värdering av vilka typer av miljögifter som kan finnas i
området. Resultatet illustreras i Figur 7. Figuren visar hur troligt det är att det finns miljögifter
i området från någon av åtta olika ämnesgrupper. Figuren visar endast förhållandet mellan de
olika ämnesgrupperna. Om en ämnesgrupp har en hög stapel innebär det att den typen av källa
är mer trolig att hitta i området än en ämnesgrupp med en låg stapel. Det går inte att utläsa
vilka ämnesgrupper som finns i området eller i vilka mängder.

Figur 7. Påverkansanalys för källor i åtgärdsområdet.

I området finns inga uppmätta överstiganden av gränsvärde för prioriterade eller särskilt
förorenande ämnen.

Den potentiella föroreningsbelastningen på grundvattenförekomster analyserades med hjälp
av nationella data över föroreningskällor som kan påverka vattenkvalitén. Exempel på
föroreningskällor som beaktades är vägar, järnvägar, förorenade områden, jordbruk och
tätorter. Varje föroreningskällas föroreningspotential värderades och den sammanlagda
potentiella föroreningsbelastningen per grundvattenförekomst beräknades i förhållande till
storleken enligt en utvecklad metodik (Påverkansbedömning - Grundvatten). Varje
grundvattenförekomst har därmed ett värde för den sammanlagda potentiella
föroreningsbelastningen och indelades i fyra klasser (klass 1 till klass 4) där klass 4 innebär,
en relativt sätt, mycket stor potentiell föroreningsbelastning medan klass 1 innebär en relativt
sätt liten potentiell föroreningsbelastning.
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Figur 8. Påverkansanalys för grundvattenförekomster i
åtgärdsområdet.
Klass 1 innebär liten potentiell föroreningsbelastning och
klass 4 innebär en mycket stor föroreningsbelastning.

I Tabell 7 visas uppmätta överstiganden av tröskelvärden för miljögifter i grundvatten.

Tabell 7. Grundvattenförekomster med överskridande av tröskelvärden för miljögifter.

Grundvattenförekomst Bekämpningsmedel

Kristianstadsslätten X

Vattenmyndigheten gör bedömningen att ett bättre kunskapsunderlag behövs för att
genomföra några bredare åtgärdsinsatser, medan tillsynsmyndigheterna kan använda
miljöbalken på kända källor. För att förbättra kunskapsunderlaget finansierar och utför
vattenmyndigheten en screening av miljögifter i distriktet under 2009. Befintliga åtgärder för
att minska spridningen av miljögifter som löpande genomförs är tillståndsprövningar och
länsstyrelsernas arbete med efterbehandling av förorenad mark. Bidrag till lantbrukare för
ekologisk odling är en annan befintlig åtgärd eftersom kemiska bekämpningsmedel inte
används inom ekologisk odling. Där miljögifter hittats eller fallit ut som risk för att ej uppnå
God kemisk status till 2015 behöver vattenskyddsområdesbestämmelser utformas så att risken
upphör.

Vattentäkter - skydd i området
Vattenmyndigheten utgår från att för alla allmänna vattentäkter ska det finnas
vattenskyddsområde med föreskrifter med stöd av 7 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets
allmänna råd om vattenskyddsområden, detta för att uppfylla kraven om erforderligt skydd av
dricksvatten (artikel 7:3 i ramdirektivet för vatten). I undantagsfall, till exempel allmänna
vattentäkter med liten föroreningsrisk och som endast försörjer ett mindre antal personer, kan
dock tillräckligt skydd tillgodoses även med föreskrifter utformade med stöd av 9 kap
miljöbalken. När det gäller större enskilda vattentäkter (samfälligheter, turistanläggningar,
sjukhus och dylikt) får lämpliga skyddsformer avgöras för varje enskilt fall.

Vattenskyddsområden och föreskrifter som tillkom före miljöbalken med stöd av Vattenlagen
(1983:291) eller äldre lagstiftning anses vara i behov av en översyn med hänsyn till
förändringar av markanvändning med mera i tillrinningsområdet. Det finns också behov av
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säkrare underlag för bestämning av tillrinningsområde och påverkan. Äldre former av
vattenskydd kan efter utredning godtas om behov av revidering inte föreligger. I vissa fall
pågår utredning kring vattentäkter och återfinns då inte i Tabell 8, som visar vattentäkter i
området med någon form av vattenskydd, men skyddet behöver av olika anledningar ses över.

Tabell 8. Vattentäkter med funktionellt vattenskydd.

Kommun Namn
vattentäkt

Vatten
kategori

Typ Vatten
förekomst

Vatten-
skydd
år

Bromölla Nymölla Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1983

Hörby Önneköp Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1971

Kristianstad Degeberga Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1979

Kristianstad Friseboda Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1976

Kristianstad Spritfabrike
n Åhus

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Industri

Kristianstad Tosteberga Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Kristianstad Vanneberga
By

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Kristianstad Vanneberga
omr

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Simrishamn Baskemölla Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Simrishamn Borrby Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1957
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Simrishamn Brantevik Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1974

Simrishamn Gladsax Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Simrishamn Grevlunda Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Simrishamn Hamnabro Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Simrishamn Järrestad Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1974

Simrishamn Listarum Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1973

Simrishamn Skogsdala Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Simrishamn St Olof Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1974

Simrishamn Tobisborg Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

1974

Simrishamn Vik Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1974

Simrishamn Viks
fiskeläge

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Simrishamn Vitaby Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1974

Simrishamn Åhus
vattentorns
området

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1980
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Simrishamn Äsperöd Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Simrishamn Ö
Vemmerlöv

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1973

Tomelilla Bollerup
Gymnasium

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

Tomelilla Brösarp Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1981

Tomelilla Onslunda - 1973

Tomelilla Smedstorp Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

-

Ystad Glemmingeb
ro

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän 1977

Ängelholm Åhus
Vanneberga
området

Grundvatten
utan
konstgjord
infiltration

Allmän

För miljöproblemet miljögifter bedöms att 12 vattenförekomster behöver tidsfrist 2021.

Främmande arter
Det finns ett antal för Sverige främmande arter som är helt eller delvis etablerade
i och i anslutning till svenska sjöar och vattendrag. En del av dessa är så kallade invasiva arter
vilket betyder att de kan tränga undan inhemska arter. I avrinningsområdet mellan Skräbe-
och Helgeåns vattensystem (Kustområde 87/88) saknas i dagsläget kunskap om ifall
främmande växt- och djurarter förekommer i områdets vattenmiljöer.

I kustområde 88/89 finns ett antal för Sverige främmande arter som är helt eller delvis
etablerade i och i anslutning till svenska sjöar och vattendrag. En del av dessa är så kallade
invasiva arter vilket betyder att de kan tränga undan inhemska arter. I Österlenåarna har flera
främmande växt- och djurarter påträffats i vattendrag. Mink och regnbåge är exempel på
främmande arter som har påträffats vid enstaka tillfällen i ett par vattenförekomster, men som
troligen inte har någon större inverkan på det inhemska växt- och djurlivet.
Signalkräfta(Pacifastacus leniusculus) och vattenpest (Elodea canadensis) som förekommer i
flera av vattendragen på Österlen samt smal vattenpest (Elodea nutallii) som har påträffats i
Segesholmsån är exempel på främmande arter som kan påverka Österlenåarnas växt- och
djurliv negativt. Till de arter som kan bli negativt påverkade i Österlenåarna hör flera
skyddsvärda Natura 2000-arter som dessutom räknas som hotade bl.a. lax (Salmo salar),
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stensimpa (Cottus gobio) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Signalkräfta kan äta
både fiskrom och små/unga individer av de hotade musslorna vilket kan medföra att
föryngringen försvåras för fisk och musslor. Signalkräfta kan även beta på vattenväxter så att
dessa minskar eller försvinner. De båda vattenpestarterna kan konkurrera med andra växtarter
om både utrymme och ljustillgång. Ifall främmande växtarter sprider sig och bildar stora
bestånd, kan det bli syrebrist i vattnet när dessa så småningom skall brytas ned, vilket medför
att villkoren för fisk och andra arter försämras.

Åtgärder kan behöva genomföras för att komma tillrätta med problemet främmande arter. Det
är i första hand nödvändigt att informera om förekomst av främmande arter i
avrinningsområdet och den påverkan de kan ha på ekosystemet och för andra arters
överlevnad samt spridningsrisker.

Utsättning av främmande växt- och djurarter (inklusive fisk och kräftor) kräver tillstånd. I
sjöar och vattendrag som är helt eller delvis utpekade som Natura 2000-områden eller som
kan påverka ett sådant vatten t.ex. dammar, bör utsättningar undvikas helt. Dispens krävs från
Natura 2000 om man ändå vill introducera en främmande art. Flera vatten inom Österlenåarna
hyser arter som finns förtecknade i artskyddsförordningen och dispens krävs, eftersom dessa
skyddsvärda arter kan riskera att inte nå god bevarandestatus eller att bevarandestatusen kan
riskera att försämras. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.

I vatten där främmande arter redan finns etablerade kan det vara svårt att utrota dessa, men det
är viktigt att spridningen begränsas.

Befintlig lokal kunskap om främmande vattenanknutna arter bör tas tillvara och
sammanställas. Vid inventeringar och andra undersökningar i avrinningsområdet bör
främmande arter både i och i anslutning till vattendraget noteras med bl.a. art, datum och
koordinatuppgifter.  

Vattenuttag
Se stycke Miljögifter angående vattenskyddsområde. Den kvantitativa statusen har bedömts
god i samtliga grundvattenförekomster i avrinningsområdet. Lokalt finns dock problem med
vattenuttag sommartid i både grundvatten och ytvatten, då främst uttagen för
jordbruksbevattning är stora. Två grundvattenförekomster som delvis ligger inom
avrinningsområdet bedöms ligga i riskzonen att inte nå god kvantitativ status till 2015.
Möjliga åtgärder för att minska problemet är att uttagen regleras genom ett tillståndgivet
uttag, ökad vattentillsyn eller anläggande av bevattningsdammar.

Fysiska förändringar
Åtgärdsprogram mot fysisk påverkan omfattar de vattenförekomster där fysisk påverkan har
en negativ effekt på den ekologiska statusen genom att vattnet är påverkat av en eller flera av
följande faktorer:

Kontinuitet - påverkan av till exempel dammar och vägtrummor som stänger av eller hindrar
fri passage och spridning av djur och växter i vattensystemen. 

Hydrologisk regim - avspeglar förändringar orsakade av reglering av vattennivå och flöde vid
kraftverksdammar. Det naturliga mönstret av när och hur mycket vatten som flödar genom
vattenförekomsten påverkas direkt av regleringen. 
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Morfologiska förändringar - vattenförekomsten är förändrad genom rensning, rätning,
kanalisering eller liknande.

Antal vattendrag inom området där fysiska förändringar är en av anledningarna till att god
ekologisk status 2009 inte kan uppnås är 8 vattendrag. I Tabell 9 visas förslag på åtgärder för
att minska problemet med fysiska förändringar.

Tabell 9. Ytterligare åtgärder för att nå god ekologisk status 2015.

Åtgärd Antal åtgärder (kan vara flera i
en och samma vattenförekomst)

Flödesförändringar

Avsättande av svämområden (återställning av
våtmarker)

1

Förbättrad flödesreglering

Förändrad regleringsamplitud

Omhändertagande av dagvatten 1

Kontinuitet

Utrivning av damm eller anläggande av inlöp och omlöp

Utvandringsväg, ålyngel

Åtgärda vandringshinder i form av vägtrummor

Öppna vandringsväg - ospecificerad 2

Morfologiska förändringar

Biotopvård 6

Meandring

Minskad erosion från djurtramp

Minskad morfologisk påverkan från hyggen -
funktionella kantzoner

2

Minskad morfologisk påverkan från jordbruksmark -
funktionella kantzoner

5

Minskad morfologisk påverkan från övrig artificiell mark
-funktionella kantzoner

Återställa kulverterat vatten

Utredning

Biotopkartering av biflöde

Utredning av status dikningsföretag 1

Utredning och ändring av vattendom

Övervakning/verifiering av status - mer utredning
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Övriga åtgärder

Förstärkningsutsättning - Öring

Information om bevattningsrestriktioner 2

Med tillgängligt underlagsmaterialet är det inte möjligt att specifikt avgöra vilka åtgärder som
leder till att god ekologisk status uppnås 2015, ytterligare undersökningar behövs för att få
bättre kunskap om avrinningsområdet. Ingen analys har gjorts huruvida åtgärder i Tabell 8
kommer att förbättra den ekologiska statusen. Vattenmyndigheten gör därför bedömningen att
mer kunskap och analyser behövs. Vattenmyndigheten kommer att finansiera och göra en
utredning av vilka åtgärder som behövs i distriktet under våren 2009. Åtgärdsförslagen
kommer också att ha betydelse för att minska övergödningsproblematiken i delar av distriktet
vilket också kommer att beaktas, se övergödning.

För miljöproblemet fysiska förändringar bedöms inte något undantag från
miljökvalitetsnormen god ekologisk status och/eller kemist status till 2015 vara motiverat.

Övriga vattenkvalitetsproblem
I området finns grundvattenförekomster där det finns risk för höga halter av klorid. Salt
grundvatten kan ha olika orsaker. Det är därför av stor vikt att man är uppmärksam på
vattenbalansen, eftersom för stora uttag kan leda till att mer saltvatten tränger upp och att man
på så sätt förvärrar föroreningssituationen i grundvattenmagasinet. Möjliga åtgärder för att
minska problemet är därför kopplat till vattenskyddsområdesbestämmelser och åtgärder för
den kvantitativa statusen.

Åtgärdsanalys
Vid planering och genomförande av åtgärder är det viktigt att beakta effekter av samtliga
åtgärder, så att hänsyn kan tas till åtgärdernas synergi eller motsatseffekter. En åtgärdsanalys
för en åtgärd, eller en samling åtgärder, måste för att bli användbar utföras av någon som har
god kunskap om förhållanden på regional och lokal nivå. Detta talar för att framtida planerade
åtgärder ska åtgärdsanalyseras av ett vattenråd, kommun, länsstyrelse eller motsvarande.

Dessa åtgärdsanalyser kan sammanställas av Vattenmyndigheten för övergripande analyser
och för att sammanställa effekter av åtgärdsprogrammet på distriktsnivå eller för att göra
jämförelser mellan olika delområden/huvudavrinningsområden.




