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SAMMANFATTNING 

Klammersbäck är det mest näringsrika 
vattendraget bland Österlenåarna. 

ALLMÄNT 
Klammersbäck rinner genom ett glest befolkat 
mellanbygdsområde. Ravlunda är en mindre tätort 
som finns i avrinningsområdet. 

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION 
Det slingrande och snabbt rinnande vattendraget 
omges av skuggande träd och buskar. 

De gräsbevuxna skyddszonerna utnyttjas ofta 
som betesmark. I dessa avsnitt kan jorderosionen 
vara kraftig eftersom de betande djuren trampar 
ned vattendragets kanter. 

I det mera jordbrukspåverkade delarna kring 
Ravlunda rinner ett mindre biflöde som är 
kanaliserat och saknar skyddszoner. 

Vattendragets kraftiga fallhöjd gör att det finns gott 
om forsande avsnitt innan det mynnar i Östersjön. 

SJÖAR: Saknas. 
DAMMAR: Råbockakorran. 
VÅTMARKER: Alkärr och öppna kärr vid Ljungseröd 

VATTENKEMI 
Klammersbäckens vatten är det mest näringsrika 
av samtliga Österlenåar. Halterna är extremt höga 
även ur skånsk synvinkel. 

Hög näringsrikedom i leder till en ökad tillväxt 
bland växter och djur. När dessa sedan dör och 
bryts ned går det åt stora mängder syre. Detta 
avspeglas i de dåliga syreförhållanden som ofta 
uppträder i vattendragets nedre delar. 

Hög produktion av växter och djur leder även till att 
rena steniga bottnar slammar igen. Djur som t.ex. 
havsöring får då sämre möjlighet att föröka sig. 

Näringsämnen läcker från övergödd jordbruks
mark. Djurhållningen i avrinningsområdet är relativt 
stor. Andel odlad mark är liten i förhållande till 
antalet djur. Detta leder till att stora mängder 
gödsel sprids på en relativt liten odlad areal. 

Det kommer även stora mängder näringsämnen 
från det kommunala avloppsreningsverket i 
Ravlunda samt från bristfälliga enskilda avlopp och 

gödselvårdsanläggningar. Det är viktigt att dessa 
åtgärdas. 

Näringssförhållandena i de övre delarna av 
området bör undersökas närmare. För närvarande 
saknas kunskaper om dessa. 

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA: 
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 
HUVUDFÄRANS LÄNGD: 
ANTAL BIFLÖDEN: 
HÖGSTA PUNKT: 
ANTAL SJÖAR: 
MEDELVATTENFLÖDE: 
(mynningspunkten, åren 1983-85) 

22km2 
13km 
9km 
1 st 
185 m ö h 
O st 
0,09 m3/s 

Temperaturen i vattnet ligger på en jämn och låg 
nivå året runt vilket är gynnsamt för havsöringen. 
Höga kadmium- zink- och aluminiumhalter i vattnet 
har uppmätts i vattendragets övre delar. detta 
område har dock en naturligt hög metallförekomst. 

BIOLOGISKA VÄRDEN 
I vattendraget finns flera försurnings- och 
föroreningskänsliga arter. Den sällsynta hus
byggande nattsländeiarven Ecclisopteryx 
dalecarlica är relativt vanlig. En dominerande andel 
av de vattenlevande små djuren är dock sådana 
som ofta påträffas i kraftigt jordbrukspåverkade 
vatten. 

När vattendraget strömmar ned för Linderöds
åsens sydostsluttning piskas luften syre ned i 
vattnet, samtidigt som bottnarna spolas fria från 
slam. Därför är föroreningskänsliga bäcksländor 
vanliga i ån. Fortsätter övergödningen av 
vattendraget kommer dessa känsliga arter att 
försvinna. 
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BERGGRUND: Urberg. 
JORDART:Morän och små områden med berg i 
dagen, vid mynningen finns grus och sand. 



Det finns alltså en risk att de extremt höga 
närsa!tshaltema leder ti!! att arter försvinner. Det 
därför viktigt att minska närsaltsbelastningen i ån. 

Varje år vandrar stora mängder havsöring upp i 
Klammersbäcken för att leka. Havsöringen kräver 
kallt vatten och rena steniga bottnar för att kunna 
föröka sig. 
Den vattenbundna forsärlan, som lever av olika 
vattenlevande insektslarver, finns också i området. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i 
Ravlunda samhälle. Fosforhalterna kan ibland vara 
mycket höga i det renade avloppsvattnet. För att 
förhindra della bör reningsfunktionen förbättras. 

Den intensiva djurhållningen i området är en 
verksamhet som påverkar livet i och kring 
vattendraget negativt. 

Tillförseln av näringsämnen från gödselspridning 
och bristfälliga gödselvårdsanläggningar är som 
nämnts ovan ett hot mot djur och växter i ån. 

Under torra somrar utgör stora bevattningsuttag 
ett hot mot livet i ån eftesom. vattenflödet på vissa 
ställen upphör helt. 

FISK: Vandrande öring. 
BOTTENFAUNA: BI a nattsländeiarven 
Ecc/isopteryx dalecarlica och bäcksländeiarven 
Capnopsis schilleri. 
FÅGLAR: Forsärla. 
KRÄLDJUR: uppgifter saknas. 
DÄGGDJUR: Älg och vildsvin. 

OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN 
Klammersbäckens dalgång är mycket vacker. Här 
finns betesmarker med värdefull flora och en 
större ädellövskog. Dalgången ingår i ett 
riksintresse för naturvård, länsstyrelsens 
åtgärdsprogram samt i Simrishamns kommuns 
miljöskyddsprogram. 

Vitemölle strandbackar är en sandstäpp med unik 
flora. 

I Vitaby skog finns Råbockakorran som är en större 
damm med fattig mossevegetation i kantema. 
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I trakten kring Ljungseröd finns alkärr och igen
växande högörtsängar. 

En bokskogsbevuxen bäckravin finns vid 
Strömsberg. 

VATTENKEMISKA DATA FÖR 
MYNNINGSPUNKTEN 

TEMPERATUR": 
VATTENFÄRG": 
FOSFORHAL T*: 
KVÄVEHALT": 
pH-VÄRDE": 
ALKALINITETSVÄRDE": 

·Medianvärden=mätseriens mittpunkt 

7 ,3 
25 
0,207 
8,5 
7,9 
1,6 

·C 
mg PVI 
mg/I 
mg/I 

mekvll 



KORTA FAKTA OM KLAMMERSBÄCK 

Avrinningsområdets storlek: 
Huvudfårans och biflödenas sammanlagda längd: 
Högsta punkt inom avrinningsområdet: 
Antal sjöar: 
Vattendragsnummer (mynningspunkt): 617683 

GEOLOGI OCH MORFOLOGI 
Berggrund 

22km2 

13 km 
185 m ö h 
O st 
139929 

Linderödsåsens urbergsområde dominerar berggrunden i avrinningsområdet (16) . 

Jordart 
Avrinningsområdet domineras helt av moränjord. I de sydvästliga delarna finns små 
spridda stråk med berg i dagen. Vid mynningen finns ett större område med sväm
sediment och sand (16). 

MARKANVÄNDNING 
Huvudfåran 
Övre delarna av Klammersbäck rinner på Linderödsåsens sydostsluttning och omges av 
ett skogs- och mellanbygdslandskap. I området kring Vitabyhus och mellan Torup och väg 
10 mot Simrishamn dominerar jordbruksmark och fruktodlingar. I direkt anslutning till ån 
används marken ofta som betesmark. Nedströms väg 10 rinner ån genom betesmark och 
skog (44,69). 

Biflöde från Ravlunda 
Detta mindre biflöde rinner till stora delar genom ett intensiv1 brukat jordbrukslandskap 
med fruktodlingar (44,69) . 

RIKSINTRESSE SAMT OMRÅDEN SOM KLASSATS SOM 
SKYDDSVÄRDA AV LÄNSSTYRELSEN 

Riksintresse för naturvård 
Inom Klammersbäcks avrinningsområde finns ett område som 1989 förklarats vara av 
riksintresse för naturvård av naturvårdsverket (14). 

1. Verkeån, områdets officiella beteckning är NL 39 (N=Natur, L=L-Iän). 
Området har en värdefull flora och fauna och innehåller ett kultuMandskap med 
ålderdomlig prägel. 

Atgärdsprogram för landskapsvård 
För att skydda särskilt för natur- och kulturminnesvård värdefulla delar av odlings land
skapet kan markägare söka miljöstöd hos länsstyrelsen. Områden som anses värdefulla 
har värderats och klassificerats utifrån nio olika kriterier som fastställts av naturvårdsverk 
och riksantikvarieämbete. Följande klasser har använts: 

För naturvården: 
Klass I - högsta bevarandevärde. 
Klass II - mycket högt bevarandevärde. 
Klass III • högt bevarandevärde. 
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För kulturvården: 
Klass I - största betydelse ur bevarande synpunkt. 
Klass!! - stor betydelse ur bevarande synpunkt. 

1. Vitemölla strandbackar (nr 15, Simrishamns kommun). 
Området är beläget mellan Verkeåns och Mölleåns mynningar och utgörs av sandstäpp 
med märklig sandflora. Området är värderat som klass l-objekt för både natur- och 
kulturmiljövård (15) . 

KOMMUNALT VÄRDEFULLA NATUROMRADEN 

Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun har i sitt underlag för kommunens miljöskyddsprogram pekat ut ett 
antal områden som värdefulla. Värdena kan vara biologiska (B), geologiska (G), kultur
historiska (K), friluftsmässiga (F) och/eller skönhetsmässiga (S) (4). Här beskrivs de sex 
lokaler som ligger i direkt anslutning till Klammersbäck. 

1. Vitemölla strandbackar och Klammersbäckens dalgång. Kommunal beteckning: nr 5 
De största delarna ingår i naturreservat. Längs Klammersbäckens ravin förekommer 
ädellövskog. Nordsluttningen mot bäcken är betesmark med värdefull flora. Dammarna vid 
Stigelund och Kumla är viktiga för faunan i området. 
Värden: B G K F S 

2. Röla: nr 10 
Delvis ogödslade, buskrika betesmarker längs Klammersbäck. 
Värden: B K S 

3. Torup: nr 12 
Markerad dalgång längs Klammersbäck med ädellövskog och blottningar i berggrunden. 
Värden: B S 

4. Vitaby skog: nr 17 
De värdefulla delarna i granskogen är bl a Råbockakorran, som är en större damm med 
fattig mossevegetation vid stränderna. Talrika spår efter älg och vildsvin kan ses i området. 
Värden: B 

5. Ljungseröd: nr 18 
Relativt bevarat landskap längs den något utdikade bäcken vid Ljungseröds gård. 
Området består av alkärr, öppna kärr och igenväxande högörlängar. 
Värden: B S 

6. Strömsberg: nr 19 
Vackert kuperat landskap. Nores backar består aven brant, bokskogsbevuxen 
nordsluttning med en delvis betad bäckravin. 
Värden: B F S 

Sammanfattande kommentar 

• Vitemölla strandbackar och Klammersbäckens dalgång har mycket högt 
bevarandevärde för både natur- och kulturvård 
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STRUKTUR OCH HYDROLOGI 

Klammersbäck 
Flöden från Hjulhultsbacken rinner vid Strömsberg samman med en bäck som kommer 
från området väster om Ljungseröd. Ca 1 km längre nedströms vid Kullahus tillkommer ett 
flöde från väster från trakten av Hybblekille. Klammersbäck mynnar i Östersjön mellan 
Haväng och Vitemölla (mynningspunktens koordinater 617683 139929). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Huvudfårans längd: 
Bredd vid mynningen: 

AMran och omgivande vegetation 

185 m ö h 
O möh 
9km 
2 m 

Vattendraget har till övervägande delen ett slingrande lopp. Skyddszoner med 
skuggande vegetation dominerar längs hela vattendraget. Längs de kortare avsnitt som 
fly1er genom jordbruksmark saknas dock skyddszoner och skuggande träd (44) . 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Sjöar saknas i området. Råbockakorran är en damm belägen i Vitaby skog (4). Vid 
Ljungseröd finns alkärr och öppna kärr (4). 

Bottensubstrat 
Sten, grus, sand och dy dominerar i vattendragets bottensubstrat (6). 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns ingen vattenföringsstation i vattendraget. Däremot finns det en pegel. 

1. Pegel vid landsvägen mellan Brösarp och Simrishamn (617676 139820). 
Pegeln som ägs av Simrishamns kommun startades år 1983. Avläsningar sker en gång per 
månad. Avbördningskurva har upprättats (39). 

Flöde 
Flödesmätningar har utförts i samband med att en avbördningskurva togs fram. Under 
åren 1983 till 1985 utfördes sju stycken flödesmätningar med flygel i vid Simrishamns 
kommuns pegel. Följande resultat erhölls (39): 

Lägst uppmätta vattenföring: 
Högst uppmätta vattenföring: 
Mätseriernas vägda medelvärde: 

0,046 m3/s 
0,18 m3/s 
0,099 m3/s 

SMHI genomförde flödes beräkningar för 1993 enligt PULS-modellen vid mynningen i 
havet. Följande vattenföringsuppgifter beräknades: 

Lägsta beräknade vattenföring: 
Högsta beräknade vattenföring: 
Beräknat medelflöde: 

Biflöde från Ravlunda 

0,005 m3/s 
0,425 m3/s 
0,138 m3/s 

Biflödet rinner upp väster om Ravlunda samhälle. Bäcken mynnar i huvudfåran vid 
Ängdala. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: SO möh 
Lägsta punkt: 5 möh 
Biflödets längd: 1 km 
Bredd vid mynningen: 0,5 m 
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Afåran och omgivande vegetation 
Vattendraget har några slingrande avsnitt men är till stor del kanaliserat. Skyddszoner och 
skuggande vegetation saknas längs bäcken (44). 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Sjöar, dammer och våtmarker saknas i området (4) . 

Bottensubstrat 
Inga uppgifter om bottensubstratets sammansättning har samlats in. 

Vattenföringsstationer, peglar och flöden 
Vattenföringsstationer, peglar och flödesuppgifter saknas. 

Sammanfattande kommentar 

• Huvudfåran har ett slingrande lopp och kantas aven trädridå . 
• Bäcken faller 185 m på 9 km och har periodvis mycket låg vattenföring. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 
Tätorter 
Klammersbäcks avrinningsområde är glest befolkat. Inga tätorter är belägna inom området. 

Avfallsanlägg ningar 
I Klammersbäcks avrinningsområde finns inga avtalIsanläggningar. 

Kommunala avloppsreningsverk (ARV) 
Det finns ett kommunalt avlopps reningsverk inom Klammersbäcks avrinningsområde. 
Anläggningen finns markerad på karta på sid 16. 

Ravlunda ARV (617665 139658), Simrishamns kommun. 
Anslutna: 150 personer 
Reningsteknik: Biodamm, avdelad i två delar med ett plank. 
Problem: Flödesmätningar saknas, höga halter BOD och P-tot. 
Atgärdsförslag: Flödesmätningar, kontroll om det sker något in- / ut

läckage från dammen, provtagning enligt naturvårds
verkets föreskrifter. Reningsverket bör enligt MHK i 
Simrishamn åtgärdas. 

Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventerades under åren 1977-78. Resultaten, 
som inte samlats in till denna sammanställning, finns tillgängliga hos miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Simrishamn. 

Industrier med anknytning till vattendragen 
Det finns inga industrier som använder vatten från vattendraget till sin verksamhet eller 
som recipient för sitt avloppsvatten. 

Näringsämnen från jordbruket 
Näringsämnen som härstammar från jordbruket tillförs ån via bristfälliga gödselvårds
anläggningar, dräneringsledningar, markläckage, oförsiktighet vid spridning av gödsel 
och liknande. 
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Inom åns avrinningsområde är djurhållning den dominerande jordbruksverksamheten. 
Inga exakta siffror finns tillgängliga för själva avrinningsområdet. Antagandet bygger på de 
uppgifter om djurhållning som finns presenterade på församlingsnivå i lantbruksregistret 
för år 1993 (46). Ingen inventering av gödselvårdsanläggningarn har genomförts i 
området. 

Bevattningsuttag och markavvattning 
Inga uppgifter om markawattningar inom avrinningsområdet har sammanställts. Uppgifter 
om dikningsföretag finns tillgängliga hos Jan-Åke Odestig på lantbruksenheten vid 
länsstyrelsen i Kristianstad. 

I kustområdet Verkeån - Rörums Södra å inklusive Klammersbäck, Mölleån och Rörums 
Norra å fanns år 1985 totalt 21 stycken bevattningsföretag (38) . 

Sammanfattande kommentar 

• Ravlunda reningsverk är den största punktkällan och tillför stora mängder fosfor och 
kväve . 

• Bristfälliga avlopp och diffusa utsläpp från jordbruksmark är andra föroreningskällor. 

KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 

Provtagningsprogram 
De kemiska och fysikaliska data som ligger till grund för denna sammanställning har 
hämtats från vattenkemiska provtagningar som utförts i vattendraget av Simrishamns 
kommun. Det har även skett enstaka provtagningar i länsstyrelsens regi (22,26). 

De olika provtagningsprogrammen har löpt under varierande perioder, med olika provtag
ningsfrekvens och med varierande parameterval. För att lättare skilja på de olika pro
grammen i följande avsnitt har samtliga försetts med en ny beteckning (tabell l ). I bilaga 2 
finns en förteckning över de olika provtagningsparametrar som ingår i respektive program. 

Tabell 1. Sammanställning av provtagningsprogram i Klammersbäck. 

Ansvarig Beteckning Provtagnings- Antai Tidsperiod Frekvens 
program punkter 

Simrishamns kn Saknas l l 1983 - 85 l ggr/mån 
Simrishamns kn Mynningspunkter 2 l 1992 - l ggr/mån 
Simrishamns kn Bäckar 3 2 1990 - l ggr/år 
Länsstyrelsen Österlenåar 4 2 1994 l ggr 

Syftet med sammanställningen är att försöka beskriva vattenkemin i Klammersbäck, som 
grund för ett framtida samordnat kontroll- och miljöövervakningsprogram. I denna samman
ställning har fysikaliska och kemiska analys resultat använts från två lokaler i vattendraget. 
Lokalernas läge, beteckning och till vilket provtagningsprogram de hör finns presenterat i 
tabell 2 och på kartöversikt sidan 16. Först nämnda lokal i tabellen ligger högst upp i 
vatten-draget, därefter följer lokalerna i nedströms liggande ordning. Både ursprungliga 
och nya lokalbeteckningar finns presenterade i bilaga ,. 
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Tabell 2. Fysikalisk-kemisk provtagningslokaler i Klammersbäck. 

Lokal Punkt X-koordinat Y-koordinat Provtagnings-
program 

V Torup KL5 617323 139595 5 
S Stigelund KL3 617668 139803 1,2,5 

Metall- och försurningsanalyser har endast utförts vid ett fåtal tillfällen. Resultaten dis
kuteras därför endast kortfattat i texten. Lokaler som ingått i dessa studier finns angivna i 
tabell 3. 

Tabell 3. Metallanalysresultat har utnyttjas från följande provtagningpunkter i 
Klammersbäck. 

Lokal 

o Ljungseröd 
V Torup 
S Stigelund 

Punkt 

KL6 
KL5 
KL3 

X-koordinat Y-koordinat 

617350 139410 
617323 139595 
617668 139803 

Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper 

Provtagnings-
program 

4 
5 
5 

De parametrar som får beskriva den allmänna kemiska och fysikaliska statusen är vatten
temperatur, syrgasmättnad, vattenfärg och ledningsförmåga. Analyserna är utförda mellan 
åren 1983 och 1985 samt under perioden 1992-93. Dessa parametrar har valts eftersom 
de finns bäst representerade med avseende på provtagningsfrekvens och 
provpunkternas läge i vattendraget (22). 

Vattentemperatur 
Vattendraget har en relativt låg vattentemperatur under sommaren (tabell 4). Detta tyder 
på ett relativt stort tillskott av grundvatten. Vattentemperaturen i åarna är gynnsam för flera 
fisk- och bottenfaunearter. 

Tabell 4. Den mediana vattentemperaturen (oG) uppmätt vid 
mynningen i Klammersbäck, åren 1992-93. 

~ .. _--
Punkt Lokal Antal Mittvärde 

värden 'C 

KL3 S Stigelund 

hela året 16 7,3 
maj-sept 6 11,9 
okt-apr 10 4,1 

Syreförhllllande och belastning av syretärande ämnen 
Syrgasmättnaden är ofta mycket låg enligt mätningarna i mynningspunkten (tabell 5). 
Dessa låga värden har ofta uppmätts vid låga vattentemperaturer. I november 1993 var t ex 
syrgasmättnaden 55 % i provtagningspunkten söder om Stigelund, samtidigt som vatten
temperaturen endast var 4,9 grader. Då låga syrgasmättnadsvärden oftast uppträder vid 
högre vattentemperatur, på grund av att syrgasens löslighet minskar vid ökad vatten
temperatur, bör man undersöka orsaken till dessa låga värden. Eftersom mängden syre
tärande ämnen endast har uppmätts vid två tillfällen i vattendraget ingår de inte i denna 
presentation. 
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Tabell 5. Syrgasmättnad ( 02%) vid mynningspunkten i Klammersbäck 

åren 1992-93 

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 

st median minimum maximum 

KL3 S Stigelund 15 72 55 87 

Vattenfärg 
Vattenfärgen har uppmätts i mynningspunkten mellan 1983-85 (tabell 6). De låga färg
värdena är att förvänta eftersom inslaget av våtmarker är litet samtidigt som det helt saknas 
skog i området uppströms provlokalen. 

Tabell 6. Vattenfärg, mg PtII, i provtagningslokalen vid mynningspunkten i 
Klammersbäck. 

Punkt Lokal Antal 
st 

Mittvärde Lägst värde Högst värde 
median minimum maximum 

KL3 S Stigelund 36 35 10 70 ~~.~.~~~~~ __ m __ ,"~ __ ~~ __ ~~ __ _ 

Specifik ledningsförmåga 
Ledningsförmågan i mynningspunkten har analyserats vid 36 tillfällen under 1983 - 84 
(tabell 7). Resultaten visar att mängden lösta joner i vattnet var måttlig. 

Tabell 7. Ledningsförmågan (ilS/cm) i mynnings
punkten i Klammersbäck. 

--------------_._--. -----Lokal (punkt) S Stigelund (KL3) 

Medianvärde 
Min-värde 
Max-värde 
Antal värden 

Närsalttillstånd - Trofinivå 

286 
185 
464 

36 

För att beskriva trofinivån i Klammersbäck har vattenkemiska data från prov1agnings
punkten söder om Stigelund använts. De parametrar som får illustrera näringstillståndet är 
mängden nitratkväve och totalfosfor i vattnet. Bedömningen av näringstillståndet har 
gjorts utifrån de gränsvärden som utnyttjas i miljövårdsprogrammet för Skåne (59). 
Gränserna presenteras i tabell 8. 

Tabell 8. Gränsvärden som utnyttjats vid bedömningen av näringstillståndet. 

Klassbenämningar 

Mycket låga halter 
Låga halter 
Måttliga halter 
Höga halter 
Mycket höga halter 
Extremt höga haltsi 

• 

Totalkväve 
mgll 

<0,30 
0,30·0,45 
0,45-0,75 
0,75-1,5 
1,5·3,0 
>6,0 
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Totalfosfor 
mgll 

<0,0075 
0,0075-0,015 
0,015-0,025 
0,025·0,05 
0,05-0,1 
>0,1 



Kväve 
Klammersbäck är ett extremt näringsrikt vattendrag (figur 1). Kväve tillförs ån till största 
delen via mark!äckage från jordbruks mark. Ha!terna varierar med årstiden med högst värde 
under vinterhalvåret när utlakningen från marken är störst och växternas upptag av lätt till
gängligt nitratkväve lägst. Nitratkvävehalterna är extremt höga i ån med ett med median
värde på 8,5 mg N03-NI1 vid lokalen söder om Stigelund. Nivån ligger på ungefär samma 

nivå vid alla mätningarna. De höga halterna kan troligen kopplas till det bristfälliga renings
verket i Ravlunda. 
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Figur 1. Nitratkvävets variation under 1992 och1993 söder om Stigelund (KL3) 

Totalfosforhalterna är extremt höga i Klammersbäck (figur 2). Medianvärdet vid prov
tagningarna 1992-93 var 0,207 mg tot-P/I. Fosfortillförseln till vattendragen påverkas av 
klimat, markanvändning och jordens erosionskänslighet. En betydande del tillförs dock 
sannolikt från antropogena källor som enskilda avlopp, gödselvårdsanläggningar, mjölk
rum etc. Totalfosforhalten i vattnet beror även på flödet i vattendraget. Ett högt vatten
flöde kan leda till utspädningseffekter, vilket kan resultera i en lägre fosforhalt och vice 
versa. 
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Figur 2. Uppmätt totalfosforhalt (mg/I) söder om Stigelund (KL3) 
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Metaller 
Klassificeringen av resultaten från kadmium- och zinkprovtagningarna har gjorts med hjälp 
av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten (21). De klassgränser som 
rekomrnenderas för kadmium och zink redovisas i tabell 9. 

Tillståndet beträffande aluminiumhalter i vattnet bedöms med hänsyn tagen till 
vattenfärgen. Klassgränserna framgår av figur 3. 

Tabell 9. Klassificering av melaller (l1g!1) i vatten enligt 
naturvårdsverkets bedömningsgrunder (21). 

Klass Benämning Kadmium Zink 
11g!1 I1gl1 

l Mycket låga <0,01 <1 
2 Låga 0,01-0,05 1-5 
3 Måttliga 0,05-0, l 5-15 
4 Höga 0,1-0,3 15-75 
5 Mycket höga >0,3 >75 

I sammanställningen har metallanalyser från tre provtagningslokaler samlats in. Två lokaler 
ingick i en provtagning inom projekt Österlenåar (26). Dessa lokaler finns söder om 
Stigelund (KL3) samt väster om Torup (KL5). Provtagningspunkten öster om Ljungseröd 
(KL6) är i ett mindre källflöde på Linderödsåsen och ingick i en försumingsstud ie 1993 
(25). 
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Figur 3. Klassificering av aluminiumhalt med hänsyn till vattenfärg. 
indeining eniigt naiurvår'dsverkeis bedömningsgnmder (21). 
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Tabell 10. Klassificering av metalltillständet i vattnet utifrån analysresultaten från 1993 och 1994 
års provtagningar i Klammersbäck. Gränsema är hämtade från naturvårdsverkets 
riktlinjer för rinnande vatten . Halter till grund för klassificeringen anges inom parentes 
(Cd, Zn och Al i !J.g11 samt färgvärde i mg PUI) 

Lokal S Stigelund V Torup O Ljungseröd 
(punkt) (KL3) (KL5) (KL6) 

Cd 3 (0,097) 4 (0,12) 5 (0,49) 
Zn 2 (3) 3 (5,5) 4 (18) 
Al 2 (11 ) 3 (88) 5 (260) 
Färg (50) (25) 
Tidpunkt 940407 940412 930331 

Kadmium-, zink- och aluminiumhalterna var mycket höga vid provtagningen öster om 
Ljungseröd (tabell 10l. Kadmiumhalterna var höga väster om Tonup (KLSl och måttligt 
höga söder om Stigelund (KL3l vid provtagningen år 1994. Zink- och aluminiumhalten var 
måttlig vid KLS och låg vid KL3 vid samma provtagning . 

Vattendraget rinner i de övre delarna genom metall rika marker ned mot ett område med 
mer normala metallhalter enligt en undersökning av metallhalter i bäcktorv (41l. 

Bekämpningsmedel 
Det har inte utförts någon bekämpningsmedelsundersökning av vattnet i Klammersbäck. 

Försurning 
Vattendraget är i sin helhet relativt motståndskraftigt mot försuming tack vare den kalkrika 
marken. Mellan åren 1983-85 analyserades pH och alkalinitet i vatten från mynnings
punkten. Resultaten visade att pH låg högt och att alkaliniteten var god (tabell 11 l. 

Tabell 11 . Alkaliniteten (mekvi i) och pH från 1983-84 söder om Stigelund (KL3). 

Punkt Lokal Variabel Antal 
st 

KL3 S Stigelund pH 36 
KL3 S Stigelund Alkalinitet 36 

Sammanfattande kommentar 

• Vattnet är extremt näringsrikt. 

Mittvärde Lägst värde 
median minimum 

7,9 7,7 
1,6 0,5 

• Låg vattentemperatur året om tyder på tillskott av gnundvatten. 
• Höga metall halter har uppmätts i vattnet i åns övre delar. 
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Högst värde 
maximum 

8,4 
3,3 



BIOLOGI 

Bakterier 
Enstaka bakterieprovtagningar ingår i Simrishamns kommuns årliga vattenkemiska 
provtagning (bilaga 2). Inga kommentarer görs till detta material. 

Makrofyter och perifyton 
Uppgifter saknas. 

Bottenfauna 
I denna sammanställning ingår resultat från tre olika bottenfaunaundersökningar. I tabell 
12 finns provtagningslokaler, tidpunkter och insamlingsmetoder presenterade. Lokalerna 
finns markerade på karta på sid 16. 

Tabell 12. Lokaler i Klammersbäck där bottenfaunaundersökningar genomförts. 

Regi Vattendrag Lokaler Tidpunkt Metod 

Limnodata mynningen KL2 840419 spark-, håvmetod 
Länsstyrelsen väg 10 KL4 770505n90320 okänd 
Länsstyrelsen V Torup KL5 940509 stand. sparkmetod 

Huvudfåran 
Vid 1994 års undersökning dominerade arter som t illhör den funktionella gruppen 
sönderdelare (tabell 13). Dessa djur bearbetar grövre organiskt material. Detta speglar väl 
både lokalens utseende och placering i vattendraget. Lokalen ligger högt upp i vatten
draget där ån är kantad av träd och buskar. Andelen skrapare var även relativt stor vilket 
tyder på en relativt god tillgång på fastsittande alger. 

Tabell 13. Bottenfaunasamhällets sammansättning vid lokalen väster om Torup (KL5) 1994. 

Funktionell grupp Artantal Individantal % av tot ind antal 

Findetritusätare 3 42 4 
Grovdetritusätare 3 167 14 
Rovdjur 9 40 3 
Skrapare 8 360 29 
Sönderdelare 10 588 48 
Okänd tillhörighet 3 20 2 

Summa 36 1217 

Det insamlade provet dominerades av individer som, enligt Engblom-Lingdells 
föroreningsindex , oftast påträffas i vatten utsatt för måttlig till kraftig jordbrukspåverkan, 
(tabell 14).Värdena på de båda biologiska indexen Shannon-Wiener's diversitetsindex 
och modifierat Trentindex visade att bottenfaunasamhället var obetydligt påverkad. Dessa 
något motsägande resultat beror på att bottenfaunasamhället individmässigt domineras av 
ett mindre antal föroreningståliga arter medan de föroreningskänsliga artema fanns i 
mindre individantal men i större artantal. 

Slutsatsen blir att vattendraget är näringsrikt med hög produktion, vilket gynnar djur som 
tål hög organisk påverkan. Vattendragets bitvis opåverkade struktur i kombination med 
den goda tillgången på forsande partier gör att vattnets syrehalt kan hållas på en hög nivå 
samtidigt som bottnarna spolas fria från slam. Detta gynnar även de mera känsliga arterna. 
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Tabell 14. Fördelning avarter och individer på olika nivåer av föroreningskänslighet' i 
Klammersbäck väster om Torup (KL5) 1994. 

Föroreningsindex • Artantal Individaniai % av tot ind antal 

Höggradig arg. förorening 3 75 6 
Kraftig jordbrukspåverkan 8 777 65 
Måttlig jordbrukspåverkan 12 136 11 
Skogsbrukspåverkan 5 91 7 
Låg ledningsförmåga O O O 
Okänt 8 138 11 

Summa 36 1217 

'enligt Engblom·Ungdell (1992). 

Vid bottenfaunaundersökning 1977/79 påträffades sex arter som är känsliga för organisk 
belastning, dåliga syreförhållanden eller försurning . Den i Sverige sällsynta och 
försurningskänsliga nattsländearten Ecclisopteryx dalecarfica och den i Skåne sällsynta 
bäcksländearten Capnopsis shilleri påträffades· (tabell 15). 

lU_"''i ",-
Tabell 15. Försurnings· och föroreningståliga arter som påträffades i Klammersbäck, vid väg 10 
(lokal KL4), åren 1977 och 1979. -

Släkte/arter Taxa Organisk Låga syre· Försurning 
belastning halter 

Brachyptera risi Bäckslände/arv X X 
Capnopsis shi/feri X X X 
Siph/onurus aestivalis Dagsländeiarv X X 
Ecc/isopteryx da/ecar/ica Nattslände/arv X 
P/atambus macu/atus Skalbaggslarv X X 
Gammarus pu/ex Märlkräfta X _ .. ....;..------
• Hotade arter enligt Databanken för hotade arter . 
•• Hotkategori: 1 =akut hotad, 2=sårbar, 3=sällsynt, 4=hänsynskrävande 

Fisk 

Hotade 
arter' 

3" 

Varje höst går havsöring upp för att leka i ån. Det finns ett vandrings hinder vid Persa· 
husen, strax nedströms brom l km söder om Ravlunda, som hindrar fisken från att vandra 
längre uppströms i ån (29). 

Fåglar 
Forsärla har noterats vid ån år 1992 (54). Uppgifter från personer som bor längs ån säger 
att även strömstare och kungsfiskare finns. 

Kräldjur 
Uppgifter saknas. 

Däggdjur 
Älg och vildsvin finns i Vitaby skog. 

Sammanfattande kommentar 

• Näringsrikt vatten gynnar bottenfaunaarter som tål hög organisk belastning. 
• Forsande vatten och rena bottnar gynnar arter som är känsliga för organisk belastning. 
• Havsöring går upp i bäcken för att leka varje höst. 
• Den sällsynta nattsländearten Ecclisopteryx dalecarlica finns i ån. 
• Vattenknutna fåglar som forsärla, kungsfiskare och strömstare finns längs ån. 
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KLAMMERS B ACK 
FÖRORENINGSKÄLLOR OCH PROVTAGNINGSPUNKTER 

FÖR V ATTENKEMI OCH BIOLOGI 

Hybblekille 

Tåghusa 

Vitaby 

Teckenförklaring 
• Vattenkemi 
D Bottenfauna i rinnande vatten 
O Elfiske i rinnande vatten * Avfallsanläggningar, verksamma och nedlagd, 
1< Kommunala avloppsreningsverk 
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KLAMMERS B ACK 

Vitaby 

Textförklaring 
Skogsområden 

mm Skyddszon, befintlig, på ena eller båda sidor av ån 
.::.:', Våtrnarksområde 
• Dammar 
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SAMMANFATTNING 

Mölleån är ett litet vattendrag med 
natursköna omgivningar. 

ALLMÄNT 
Mölleåns avrinningsområde är ett glest befolkat 
mellanbygdsområde. Fruktodling bedrivs på 
relativt stora arealer kring Vitaby samhälle och ner 
mot Vitemölla. 

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION 
An har till stora delar kvar ett slingrande lopp från 
sina övre källområden ner till mynningen i 
Vitemölla. 

Den kraftiga fallhöjden gör att det finns gott om 
forsande avsnitt i vattendraget. 

Skyddszoner med skuggande träd och buskar 
finns i stort sett längs hela vattendraget. När 
skyddszonerna används som betesmark blir 
vattendragets kanter nertrampade. Delta leder till 
att jordpartiklar transporteras iväg. 

Endast längs de avsnitt som rinner genom 
åkermark saknas skyddszoner och skuggande 
växtlighet. 

SJÖAR: Saknas. 
DAMMAR: Vid Bästekille backar, Krubbemölla och 
Vitemölla. 
VÄTMARKER: Torups Flo, vid Bästekille backar. 

VATTENKEMI 
Vattnet i ån är extremt näringsrikt. Mycket höga 
halter kväve och fosfor finns i ån året runt. 

Hög näringsrikedom i vattnet leder till att en stor 
mängd växter och djur produceras i vattnet. När 
dessa efter sin död skall brytas ned förbrukas stora 
mängder syre. Detta kan vara en orsak till de låga 
syrgashalter som ofta uppmätts i mynningen. 

Näringsämnen kan komma ifrån avloppsrenings
verket i Vitaby, från bristfälliga avlopp och 
gödselvårds anläggningar. Markläckage från 
jordbruksmark är också en viktig näringskälla. 
Andelen djur i avrinningsområdet är stort i 
förhållande till arealen jordbruksmark. Detta leder 
till att stora mängder gödsel sprids på en 
förhållandevis liten yta. Detta kan ge ett större 
läckage av näringsämnen från marken. 

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA: 
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 
HUVUDFÄRANS LÄNGD: 
ANTAL BIFLÖDEN: 
HÖGSTA PUNKT: 
ANTAL SJÖAR: 
MEDEL VATTENFLÖDE: 

(mynningspunkten, åren 1983-85) 

18km2 
10km 
okänd 
1 st 
175 m ö h 
O st 
0,14 m3/s 

Idag saknas det kunskap om närsaltsförhållandena 
är i de övre delarna av området. Närmare under
sökningar av detta bör göras. 
Ogräsbekämpningsmedel har påträffats i ån. 
Dessa kommer från jordbruket eller från frukt
odlingarna i området. 

Idag finns liten kunskap om vilken effekt 
fruktodlingen har på Mölleån. Det är viktigt få 
kunskap om vilken påverkan fruktodlingarna kan 
ha på vattendraget. 

Temperaturen i vattnet ligger på en jämn låg nivå 
året runt. Detta beror sannolikt på ett större tillskott 
av grundvatten till ån. 

Det finns inga tecken på försuming i vattendraget. 
Den kalkrika marken i området gör att den sura 
nederbörden neutraliseras innan den når ån. 

BIOLOGISKA VÄRDEN 
Varje år vandrar stora mängder havsöring upp i 
Mölleån för att leka. Havsöringen kräver kallt vatten 
och rena, steniga bottnar för att kunna föröka sig. 
Skrubba, nejonöga och ål är exempel på andra 
fiskarter som påträffats i ån. 

Trots de höga näringshalterna och de dåliga 
syreförhållandena i ån finns det många olika 
smådjur i vattendraget. Både föroreningståliga och 
ytterst föroreningskänsliga arter förekommer. 
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BERGGRUND: Urberg dominerar med stråk av 
sandsten alunskiffer och lerskiffer. 

JORDART: Morän dominerar. I hela området finns 
små stråk av svämsediment och berg i dagen. Vid 
mynningen finns grus och sand. 



Den goda tillgången på forsande partier i 
vattendraget leder tm att luftens syre tillförs 
vattnet. De steniga bottna ma spolas rena från slam 
i forsande områden. De mera föroreningskänsliga 
artema klarar av att leva i sådana områden. 

Det finns en risk att de extremt höga 
närsaltshalterna leder till att de mera känsliga 
arterna försvinner. Det därför viktigt att minska 
närsaltsbelastningen i ån. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAM
HETER 
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i 
Vitaby samhälle. Vid vissa tidpunkter med kraftig 
nederbörd kan stora mängder dagvatten tillföras 
reningsverket. Tillfälliga bräddningar av orenat 
avloppsvatten leds då till ån. Atgärder för att 
förhindra sådana utsläpp bör genomföras. 

Den intensiva djurhållningen i området är en verk
samhet som påverkar livet i och kring vattendraget 
negativt. 

Tillförseln av näringsämnen från gödselspridning 
och bristfälliga gödselvårdsanläggningar är som 
nämnts ovan ett hot mot djur och växter i ån. 

Under torra somrar är stora bevattningsuttag ett 
hot mot livet i ån då uttaget i vissa delar orsakar 
uttorkning. 

FISK: Vandrande öring, skrubba, ål och nejonöga. 
BOTTENFAUNA: 81.a. nattsländiarven 
Ecclisopteryx dalecarlica och bäcksländeiarven 
Brachyptera risi. 
FÅGLAR: uppgifter saknas. 
KRÄLDJUR: uppgifter saknas. 
DÄGGDJUR: uppgifter saknas. 

OMRADEN MED HÖGA NATUR
VÄRDEN 
Vitemölla strand backar är ett ur naturvårds
synpunkt viktigt område. Området utgörs av 
sandstäpp med en märklig sandflora. 

Torups Flo är ett mindre öppet vatten som ligger i 
en väl hävdad betesmark. 

Vid Grevlunda finns vacker bokskog som växer på 
den kuperade marken. Här finns en bäckravin med 
betesmarker och fuktlövskogar. 

Landskapet kring Krubbemölla är varierat och 
vackert med tät ädellövskog. 

Bästekille backar är högt belägna fäladsmarker 
med en damm och till ytan mindre våtmarker. 
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VATTENKEMISKA DATA FÖR 
MYNNINGSPUNKTEN 

TEMPERATUR': 8,2 
VATTENFÄRG': 25 
FOSFORHALT' : 0,255 
KVÄVEHALT': 7,7 
pH-VÄRDE': 8,0 
ALKALINITETSVÄRDE': 1,5 

·Medianvärden=matseriens mittpunkt 

·e 
mg PVI 
mg/I 
mg/I 

mekvll 



.. , 
KORTA FAKTA OM MOLLEAN 

Avrinningsområdets storlek: 
Huvudfårans och biflödenas sammanlagda längd: 
Högsta punkt inom avrinningsområdet: 
Antal sjöar: 
Vattendragsnummer (mynningspunkt): 617582 

GEOLOGI OCH MORFOLOGI 
Berggrund 

18km2 
10 km 
175 m ö h 
O st 
139938 

Mölleåns avrinningsområde domineras av Linderödsåsens urberg. Närmare mynningen 
vid Vitemölla finns tre mycket små stråk med sandsten, alunskiffer och lerskiffer (16). 

Jordart 
Jordarten i området domineras av morän. I de sydvästligaste delarna av avrinningsområdet 
finns små stråk av berg i dagen och svämsediment. Längs åfåran finns ett stråk av isälvs
sediment och issjösediment. Vid mynningen finns ett större område med grus och sand 
(16) . 

MARKANVÄNDNING 
Mölleån 
Övre delarna av Mölleån, mellan Sot Olof och Vitaby kan karaktäriseras som mellanbygd 
(44,69). Nedströms Vitaby ned till väg 10 dominerar jordbruksmark och fruktodlingar. I 
direkt anslutning till vattendraget utnyttjas marken ofta som betesmark. De nedre delarna 
av ån rinner genom betesmarker (44,69). 

RIKSINTRESSE SAMT OMRÅDEN SOM KLASSATS SOM 
SKYDDSVÄRDA AV LÄNSSTYRELSEN 

Riksintresse för naturvård 
Det finns inga områden inom Mölleåns avrinningsområde som är klassade som riksintresse 
för naturvård. 

Åtgärdsprogram för landskapsvård 
För att skydda särskilt för natur- och kulturminnesvård värdefulla delar av 
odlingslandskapet kan markägare söka miljöstöd hos länsstyrelsen. Områden som anses 
värdefulla har värderats och klassificerats utifrån nio olika kriterier som fastställts av 
naturvårdsverk och riksantikvarieämbet. Klasserna finns beskrivna på sid 4. 

1. Vitemölla strandbackar (nr 15, Simrishamns kommun). 
Område beläget mellan Verkeåns och Mölleåns mynningar som utgörs aven sandstäpp 
med märklig sandflora. Området är värderat som klass l-objekt för både naturvård och 
kulturmiljövård (15) 
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KOMMUNALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN 

Simrishamn!> kommun 
Simrishamns kommun har i sitt underlag för kommunens miljöskyddsprogram pekat ut ett 
antal områden som värdefulla. Värdena kan vara biologiska (B), geologiska (G), kultur· 
historiska (K) , friluftsmässiga (F) och/eller skönhetsmässiga (S) (4). Nedan beskrivs de fem 
lokaler som ligger i direkt anslutning till vattendraget. 

1. Mölleån. Kommunal beteckning: nr 14 
Längs den slingrande ån finns vackra betesmarker med träd ridåer. 
Värden: B F S 

2. Torups Flo: nr 13 
·Mindre sjö i kuperat vackert landskap omgiven av välhävdad betesmark. I området finns en 
rastiokai för fåglar. 
Värden : B K F S 

3. Grevlunda: nr 25 
De värdefulla områdena består mest av bokskogar på kuperad mark. I bäckravinen finns 
betesmarker och fuktlövskogar. 
Värden: B S 

4. Krubbemölla 
Bevarad vattenmölla som är vackert belägen invid Mölleån. Nedströms möllan intill ån 
växter en tät ädellövskog med gamla askar och trivialt fältskikt. Uppströms ligger ett varierat 
och tilltalande landskap med ädellövskog och en vacker bokskogsbeklädd sluttning. 
Värden: B K S 

5. Bästekille backar: nr 28 
Högt belägna fäladsmarker, delvis betade, delvis igenväxande. I området finns en damm 
och smärre fuktiga partier. Skyddsvärd fauna finns i området. 
Värden: B K S 

Sammanfattande kommentar 

• Vitemölla strandbackar har ett högt bevarandevärde för både natur· och kulturvård . 

STRUKTUR OCH HYDROLOGI 

Mölleån 
Mölleån har sina övre källflöden nordväst om Norre skog. An mynnar i Östersjön vid 
Vitemölla (617582 139938). Ett litet biflöde som har sitt ursprung norr om Bästekille 
backar mynnar i huvudfåran vid Almdala. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Längd: 
Bredd vid mynningen: 

Afaran och omgivande vegetation 

135 m ö h 
O möh 

10 km 
2 m 

Vattendraget har till största delen ett slingrande lopp. Skyddszoner med skuggande 
vegetation finns längs hela vattendraget. Endast längs de kortare avsnitt som flyter 
genom jordbruksmark saknar skyddszoner och skuggande träd (44) . 
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Sjöar, dammar och vlltmarker 
Sjöar saknas i området. En mindre damm (0,05 km2) finns vid Bästekille backar (11 ).Vid 
Krubbemölla och Vitemölla finns nedlagda vattenkvarnar (9).Vid Bästekille backar finns en 
damm, med okänd yta (4). 

Bottensubstrat 
Bottensubstratet utgörs till största delen av sten, grus, sand och dy. (6) . 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns ingen vattenföringsstation i vattendraget. Däremot finns det två peglar i ån. 

1. Pegel vid landsvägen mellan Hjälmaröd och Vitaby (617505139761) . 
Pegeln som ägs av Simrishamns kommun startades år 1983. Avläsningar sker en gång per 
månad. Avbördningskurva finns (39). 

2. Pegel nedströms Vitaby kyrka (61751 13975). Pegeln ägs av Lantbruksenheten i 
Kristianstads län. Avbördningskurvan bygger på de vattenföringsmätningar som gjordes 
mellan åren 1975-77 (3). 

Flöde 
Flödesmätningar har utförts vid två olika platser i ån. Flödesmätning utfördes vid tio olika 
tillfällen vid pegeln nedströms Vitaby kyrka. Mätningarna gjordes under maj- september 
mellan åren 1975 och 1977 (3). 

Lägst uppmätta vattenföring: 
Högst uppmätta vattenföring: 
Mätseriernas vägda medelvärde: 

0,009 m3/s 
0,20 m3/s 
0,058 m3/s 

Under åren 1983 till 1985 utfördes sju flödesmätningar vid Simrishamns kommuns pegel. 
Följande resultat erhölls (39): 

Lägst uppmätta vattenföring: 0,026 m3/s 
Högst uppmätta vattenföring: 0,29 m3/s 
Mätseriernas vägda medelvärde: 0,14 m3/s 

SMHI genomförde flödesberäkningar enligt PULS-modellen för 1993 vid mynningen. 
Följande vattenföringsuppgifter beräknades: 

Lägsta beräknade vattenföring: 
Högsta beräknade vattenföring: 
Beräknat medelflöde: 

Sammanfattande kommentar 

0,005 m3/s 
0,458 m3/s 
0,151 m3/s 

• Huvudfåran har ett slingrande lopp och kantas aven trädridå . 
• Vattenföringen är periodvis mycket låg_ 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 

Tätorter 
I detta relativt glest befolkade område finns två tätorter, Vitaby och Vitemölla. 

Avfallsanläggningar 
Det finns inga uppgifter om verksamma eller nedlagda avfallsanläggningar i 
avrinningsområdet. 
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Kommunala avloppsreningsverk (ARV) 
Inom Mölleåns avrinningsområde finns ett kommunalt avloppsreningsverk. Anläggningen 
finns markerade på karta sid 30. 

Vitaby ARV, Simrishamns kommun . 
Anslutna : 300 personer 
Dimensionerat: 670 pe, 300 m3/d 
Reningsteknik: Två biodammar och ett avslutande filter 
Problem: Enligt uppgifter från 1991 transporteras mycket 

dagvatten till avloppsnätet, maxflöden på 1500 
m3/d har förekommit. 

Åtgärdsförslag: Flödesmätningar, provtagning enligt naturvårds
verkets föreskrifter och åtgärder så att fosfor
haitema minskas. Avloppsvattnet från Vitaby 
kommer att ledas till Kiviks ARV inom en 
treårsperiod . 

Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventerades under åren 1977-78. Resultaten 
finns tillgängliga vid MHK i Simrishamn. 

Industrier med anknytning till vattendragen 
Det finns inga industrier som använder vatten från vattendraget för sin verksamhet eller 
som recipient för sitt avloppsvatten. 

Näringsämnen från jordbruket 
Näringsämnen som härstammar från jordbruket tillförs ån via bristfälliga gÖdselvårds
anläggningar, dräneringsledningar, markläckage, oförsiktighet vid spridning av gödsel och 
liknande. 

Inom åns avrinningsområde är djurhållning den dominerande jordbruksverksamheten. 
Inga exakta siffror finns tillgängliga för själva avrinningsområdet. Antagandet bygger på de 
uppgifter om djurhållning som finns presenterade på församlingsnivå i lantbruksregistret 
för 1993 (46). Någon inventering av gödselvårdsanläggningar har ej genomförts. 

Bevattningsuttag och markavvattning 
Inga uppgifter om markawattningar inom avrinningsområdet har sammanställts. Uppgifter 
om dikningsföretag i området finns hos Jan-Åke Odestig på lantbruksenheten vid läns
styrelsen i Kristianstad. 

De uppgifter om bevattningsföretag som finns tillgängliga rör kustområdet Verkeån -
Rörums Södra å inklusive Klammersbäck, Mölleån och Rörums Norra å. I detta område 
fanns år 1985 totalt 21 bevattningsföretag (38). 

Sammanfattande kommentar 

• Vitaby reningsverk är den största punktkällan och tillför stora mängder fosfor och 
kväve . 

• Bristfälliga avlopp och diffusa utsläpp från jordbruksmark är andra föroreningskällor. 
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KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 

Provtagningsprogram 
De kemiska och fysikaliska data som ligger till grund för denna sammanställning har 
hämtats från vanenkemiska provtagningar som utförts av Simrishamns kommun.Enstaka 
provtagningar har genomförts i länsstyrelsens regi (22, 25, 26, 63) . 

De olika provtagningsprogrammen har löpt under varierande perioder, med olika prov
tagningsfrekvens och med varierande parameterurval. För an länare skilja på de olika 
programmen i följande avsnin har samtliga försens med en ny beteckning (tabell 16). I 
bilaga 5 finns en förteckning över de olika provtagningsparametrar som ingår i respektive 
program. 

Tabell 16. Sammanställning av provtagningsprogram iMöIIeån. 

Ansvarig Beteckning Provtagnings- Antal Tidsperiod Frekvens 
program punkter 

Simrishamns kn Saknas 1983-85 l ggr/mån 
Simrishamns kn Mynningspunkter 2 l 1992- l ggr/mån 
Simrishamns kn Bäckar 3 2 1990- l ggr/år 
Länsstyrelsen Österlenåar 4 2 1994 l ggr 

-... - --
Syftet med denna sammanställning är an försöka beskriva vanenkemin i Mölleån, som 
grund för en framtida samordnat kontroll- och miljöövervakningsprogram. Lokalemas läge, 
beteckning och till vilket provtagningsprogram de hör finns presenterat i tabell 17 och på 
kartöversikt sidan 30. Både ursprungliga och nya lokalbeteckningar finns presenterade i 
bilaga 4. 

Tabell 17. Provtagningslokaler iMöIIeån. 

Lokal Punkt X-koordinat Y-koordinat Provtagnings-
program 

S Vitaby M3 617323 139595 4 
Mynningen MI 617578 139934 1,2,4 

Metallanalyser har utförts vid en fåtal tillfällen på prov från samma lokaler. Resultaten 
diskuteras därför endast kortfanat i texlen. 

Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper 
De parametrar som får beskriva den allmänna kemiska och fysikaliska statusen är vanen
temperatur, syrgasmännad, vanenfärg och ledningsförmåga. Analysema är utförda under 
perioden 1983-85 samt 1992-93. Dessa parametrar har valts eftersom de bäst finns 
representerade med avseende på provtagningsfrekvens och provpunkternas läge i 
vattendraget (22, 63). 

Vattentemperatur 
Vattendraget har en relativt låg vattentemperatur under sommaren och en relativt hög 
vintertemperatur (tabell 18). Dena tyder på en relativt stort tillskott av grundvatten. 
Vattentemperaturen i åarna är gynnsam för flera fisk- och bonenfaunearter. 
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Tabell 18. Den mediana vattentemperaturen (oG) uppmätt 
vid mynningen i Mölleån, åren 1992-93. 

Punkt Lokal 

MI Mynningen 

hela året 
maj-sept 
okt-ap r 

Antal 
värden 

16 
6 

10 

Mittvärde 
'C 

8,2 
12,3 
4 ,2 

Syreförhållande och belastning av syretärande ämnen 
Syrgasmättnaden är, enligt mätningarna i mynningspunkten, ofta mycket låg (tabell 19). 
Dessa låga värden har ofta uppmätts vid låga vattentemperaturer. I november 1993 var t ex 
syrgasmättnaden 39 % i provtagningspunkten vid mynningen, samtidigt som vatten
temperaturen endast var 5,0 grader. Då låga syrgasmättnadsvärden oftast uppträder vid 
högre vattentemperatur, på grund av att syrgasens löslighet minskar vid ökad vatten
temperatur, bör man undersöka orsaken till dessa låga värden. Eftersom mängden syre
tärande ämnen endast har uppmätts vid ett fåtal tillfällen i vattendraget ingår de inte i 
denna presentation. 

Tabell 19. Syrgasmättnad ( 02%) vid mynningspunkten i Mölleån 

åren 1992-93 

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

MI Mynningen 15 64 39 87 

Vattenfärg 
Vattenfärgen har uppmätts i mynningspunkten 1983-85 (tabell 20). De låga värdena är att 
förvänta eftersom inslaget av myrmarker är litet samtidigt som det nästan saknas skog i 
området. 

Specifik ledningsförmåga 
Ledningsförmågan i mynningspunkten har analyserats vid 36 tillfällen under åren 1983 -
85 (tabell 20). Resultaten visar att mängden lösta joner i vattnet var måttlig. 

Tabell 20. Vattenfärg (mg PtII) och ledningsförmåga (~S/cm) i provtagningslokalen iMöIIeåns 
mynning 1983-85. 

Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

MI Mynningen Färg 36 25 15 55 
MI Mynningen Ledningsförrn 36 283 226 362 

Närsalttillstånd - Trofinivå 
För att beskriva trofinivån i Mölleån har vattenkemiska data från mynningspunkten 
använts. De parametrar som får illustrera näringstillståndet är mängden nitratkväve och 
totalfosfor i vattnet. 
Bedömningen av näringstillståndet har gjorts utifrån de gränsvärden som utnyttjas i 
miljövårdsprogrammet för Skåne (59). Gränserna presenteras i tabell 8, sid 10. 
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Kväve 
Mölleån är ett extremt näringsrikt vattendrag (tabell 21). Kväve tillförs vattendraget till 
största delen via markläckage från jordbruksmark. Halterna varierar med årstiden med 
högst värden under vinterhalvåret när utlakningen från marken är störst och växternas 
upptag av lätt tillgängligt nitratkväve lägst. Nitratkvävehalterna är mycket höga i ån med ett 
med medianvärde på 7,7 mg N03-N/I vid lokalen i mynningen. 

Fosfor 
Totalfosforhalterna är extremt höga i Mölleån (tabell 21). Fosfortillförseln till vattendragen 
påverkas av klimat, markanvändning och jordens erosionskänslighet. En betydande del 
tillförs sannolikt från antropogena källor som enskilda avlopp, gödselvårdsanläggningar, 
mjölkrum etc. Totalfosforhalten i vattnet beror även på flödet i vattendraget. Ett högt 
vattenflöde kan resultera i en utspädningseffekt, vilket ger lägre fosforhalt och vice versa. 

Tabell 21 . Nitratkvävehalter (mg N03-NA) och totalfosforhalter (mg tot·PA) i Mölleån 1992-93. 

Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

MI Mynningen N03-N 18 7,7 6,3 10,5 
MI Mynningen tot-P 18 0,255 0,082 0,366 

Metaller 
Klassificeringen av resultaten från kadmium-, zink- och aluminiumprovtagningarna har 
gjorts med hjälp av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten (21). De 
klassgränser som rekommenderas för kadmium och zink visas i tabell g, sidl2. 

Aluminiumtillståndet i vattnet bedöms i kombination med vattenfärgen, klassgränserna 
finns i figur 3, sid 12. 

Metallanalyser har hittills endast utförts ett enstaka tiJJfälle i länsstyrelsens regi. Halten 
kadmium var måttlig i lokalen söder om Vitaby (M3) och låg i mynningspunkten (MI). Zink
och aluminiumhalterna var låga i båda lokalerna (tabell 22) . 

Tabell 22. Klassificering av metalltillståndet i vattnet utifrån analys resultaten från 1994 års 
provtagningar i Mölleån. Gränserna är hämtade från naturvårdsverkets riktlinjer för 
rinnande vatten. Halter till grund för klassificeringen anges inom parentes 
(Cd, Zn och Al i 1l9A samt färgvärde i mg PtII). 

Lokal Mynningen S Vitaby 
(punkt) (MI) (M3) 

Cd 2 (0,04) 3 (0,08) 
Zn 2 (2) 2 (4) 
AJ 2 (39) 2 (67) 
Färg (40) (50) 
Tideunkt 940412 940412 

Bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel påträffades vid ett antal punkter i Mölleån under maj-juni 1987 (4). 
Provtagningslokalernas läge finns ej angivet. De preparat som påträffades var fenoxi
ättiksyre- och fenoxipropianpreparat, som används som ogräsbekämpningsmedel (4). 
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Försurning 
Det finns inga försurningstendenser i området. Den kalkrika bergrunden gör att marken 
har et! bra förråd med buffrande ämnen. Mellan 1983-85 analyserades pH och alkalinitet i 
vatten från mynningspunkten. Resultaten visade att pH var högt, över 8, och att 
alkaliniteten var god (tabell 23) . 

Tabell 23. Alkalinitet (mekvi i) och pH i Mölleån 1983-85. 

Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

MI Mynningen pH 36 8,0 7,4 8,2 
MI Mynningen alkali nitet 36 1,5 0,8 2,1 

Sammanfattande kommentar 

• Mölleån är ett extremt näringsrikt vattendrag 
• Låga vattentemperaturer året om tyder på grundvattentillskott. 

BIOLOGI 

Bakterier 
Bakterieprovtagningar har utförts av Simrishamns kommun vid ett antal tillfällen. Inga 
närmare kommentarer görs i denna sammanställning. 

Makrofyter och perifyton 
Uppgifter saknas. 

Bottenfauna 
I denna sammanställning ingår resultat från två olika bottenfaunaundersökningar. I tabell 
24 finns provtagningslokaler, tidpunkter och insamlingsmetoder presenterade. Lokalerna 
finns markerade på karta på sid 30. 

Tabell 24. Lokaler i Mölleån där bottenfaunaundersökningar genomförts. 

Regi 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen 

Huvudfåran 

Vattendrag Lokaler Tidpunkt Metod 

väg 10, Vitmölla M2 7705051790320 okänd 
S Vitaby M3 
S Vitaby M4 940509 stand sparkmetod 

Bottenfaunan i MÖlleån bedömdes vara obetydligt påverkad uppströms Vitaby samhälle 
(M4) vid 1994 års undersökning. En dominerande andel av de insamlade djuren tillhör 
arter som påträffats i vatten med kraftig jordbrukspåverkan, enligt Engblom-Lingdells 
föroreningsindex (tabell 25) . 

27 



Tabell 25. Fördelningen avarter och individer på olika nivåer av föroreningskänslighet" i 
Mölleån söder om Vitaby (M4) 1994. 

Föroreningskänslighet" Artantal Individantal % av totala individantalet 

Höggradig organisk förorening 209 10,5 
Kraftig jordbrukspåverkan 8 1344 68 
Måttlig jordbrukspåverkan 17 242 12 
Skogsbrukspåverkan 5 47 2 
Låg ledningsfårmåg 1 2 0,5 

Okänt 4 128 7 

Totalt 36 1972 

"enligt Engblom·Lingdell (1992). 

Den i Sverige sällsynta och försurningskänsliga nattsländearten Ecclisopteryx dalecarlica 
påträffades vid undersökningen. Sju olika arter som är känsliga för organisk belastning, 
dåliga syreförhållanden eller försurning påträffades vid 1977 f79 års undersökning (tabell 

26). 

Tabell 26. Försurnings- och föroreningskänsliga arter som påträffades i Mölleån vid 
väg 10 (lokal M2), 1977 och 1979. 

Släkte/arter Taxa Organisk Låga 02- Försurning Hotade 

Brachyptera risi Bäcksländeiarv 
Protonemura meyeri 
Ecclisopteryx dalecarlica Nattsländeiarv 
Rhyacophila nubila 
Elmisaenea Bäckbagge 
Limnius volckmari 
Gammarus pulex Märlkräfta 

• Hotade arter enligt Databanken för hotade arter. 

belastning halter 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

"" Holkategori: 1=akut hotad, 2=sårbar, 3=sällsynt, 4=hänsynskrävande 

arter* 

X 3" 

X 

An är ett näringsrikt vattendrag med hög produktion vilket gynnar djur som tål hög 
organisk påverkan. Vattendragets bitvis opåverkade struktur i kombination med den goda 
tillgången på forsande partier gör emellertid att vattnets syrehalt kan hållas på en hög nivå 
samtidigt som bottnama spolas fria från slam vilket gynnar de mer känsliga artema. 

Sönderdelarna var den dominerande funktionella gruppen vid lokalen söder om Vitaby 
(M4) vid 1994 års provtagning (Tabell 27). Detta speglar väl omgivningen kring lokalen då 
denna ligger i en liten bokskogsklädd bäckravin. Uppströms finns också skog som tillför 
föda åt sönderdelama i form av bl a löv och kvistar. 
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Tabell 27. Bottenfaunasamhällets sammansättning söder om Vitaby (M4) 1994. 

Funktionell grupp Artantal Individantal % av tot ind antal 

Findetritusätare 3 50 3 
Grovdetritusätare 4 320 16 
Rovdjur 8 90 4 
Skrapare 8 689 35 
Sönderdelare 11 811 41 

Okänd tillhörighet 2 12 1 

Totalt 36 1972 

Fisk 
Havsöringen är en vanlig fisk i ån. Varje höst går stora mängder havsöring upp för lek i ån. 
Ett mindre vandringshinder finns 100 m uppströms mynningen. Det finns en trappa här 
som bedöms fungera bra vid hög vattenföring (29) . 

Skrubba, nejonöga och ål är andra arter som påträffats i ån (67). 

Fåglar, kräldjur och däggdjur 
Uppgifter saknas. 

Sammanfattande kommentar om biologin i Mölleån 

• Näringsrik å med allt från mycket tåliga bottenfauna arter till mycket föroreningskänsliga 
arter. 

• Havsöringen går upp för lek under hösten. 
• Den sällsynta nattsländearten Ecclisosopteryx dalecarlica förekommer i ån. 

2 9 



•• o 

MOLLEAN 
FÖRORENINGSKÄLLOR OCH PROVTAGNINGS PUNKTER 

FÖR V A TTENKEMI OCH BIOLOGI 

:.\ - ' 

* Vitaby 

Bästekille 
backar 

Teckenförklaring 
• Vattenkemi 
D Bottenfauna i rinnande vatten 
O Elfiske i rinnande vatten 

M1 

* Avfallsanläggningar, verksamma och nedlagda * Kommunala avloppsreningsverk 

30 



•• o 

MOLLEAN 
SKOGSOMRÅDEN, SKYDDSZONER, VÅTMARKER OCH DAMMAR 

I 

/~ 

( 
\ 

\ 

J r 
/ " l 

\ ~-'~Y~/) \ \ ) 
\ ' . 
\ ' ~ Teckenförklaring 

~ Skogsområden 
mm Skyddszon, befintlig, på ena eller båda sidor av ån 
,". ~'. Våtmarksområde 
• Dammar 

31 



SAMMANFATTNING 

Rörums Norra å är ett näringsrikt vattendrag med rik botten fauna. 

ALLMÄNT 
Rörums Norra ås avrinningsområde är gles· 
befolkat utan några tätorter. Området är till 
största delen ett skogs· och mellanbygds
område. Den del av avrinningsområdet som 
ligger nedanför Linderödsåsen domineras dock 
av jordbruk och fruktodling. 

Kringelängebäcken är ett västligt biflöde som 
mynnar i Akarpsån nordöst om Baråkra. Akarpsån 
mynnar i huvudfåran öster om Mellby käsk. 

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA: 18 km2 

VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 19km 
ANTAL BIFLÖDEN: 2 st 
HÖGSTA PUNKT: 175 m ö h 
ANTAL SJÖAR: O st. 
MEDEL VATTENFLÖDE: 0,12 m3/s 
(mynningspunkten, åren 1983-85) 

FÖRLOPP OCH 
KANTVEGETA TlON 
Huvudfåran och Kringelängebäcken rinner upp 
på Linderödsåsen. De har till stora delar kvar ett 
ursprungligt slingrande förlopp. Kringlänge
bäcken är både kanaliserad och kulverterad i 
närheten av Akarp. 

Skyddszoner med skuggande träd och buskar 
finns längs de delar som rinner utmed åsens 
sydostsluttning. Ofta används de gräsbevuxna 
skyddszonerna som betesmark. Detta har lett till 
att vattendragskanterna i vissa delar trampats ned 
och utsatts för erosion. 

Akarpsån som huvudsakligen rinner genom ett 
jordbrukslandskap är kanaliserad och sänkt. Den 
saknar skyddszoner och skuggande vegetation . 
De delar som rinner nedför åsen har dock ett 
slingrande förlopp och är omgivna av skydds
zoner med skuggande träd och buskar. 

Den kraftiga fallhöjden gör att det finns gott om 
forsande avsnitt i ån. 

SJÖAR: Saknas. 
DAMMAR: Vid Skogsdala, Nybromölla och 
öster om Stubbaröd. 
VATMARKER: Väster om Bästekille. 

VATTENKEMI 
Vattnet i ån är kallt och näringsrikt. Kvävehalterna 
i ån är extremt höga även ur skånsk synvinel. 

I området finns en ganska stor djuruppfödning 
medan andelen jordbruksmark är liten. Detta 
leder till att stora mängder gödsel sprids på en 
liten yta, vilket kan leda tillläckag av kväve från 
marken till vattendraget. 

Kraftig övergödning av vattendraget leder till 
kraftig produktion av växter och djur. Detta leder i 
sin tur leder till igenslammade bottnar med syre
brist och försämrade förhållanden för känsliga 
djur och växter i ån. 

Låga syrgashalter uppträder ofta i åns mynning. 
Detta hänger sannolikt samman med stor 
syreförbrukning när döda växter och djur skall 
brytas ned. 

Den låga vattentemperaturen beror på att 
grundvatten tillförs i stora mängder. Kallt åvatten 
är gynnsamt för öring och t ex bäcksländor. 

Kadmiumhaltn i åns vatten är hög. Orsaker till den 
höga halten kan vara naturligt förhöjda halter i 
marken. Detta är dock inte helt klarlagt. 
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Det finns inga försurningstendenser i området. 
Den kalkrika marken utgör ett bra skydd mot sur 
nederbörd. 

BIOLOGISKA VÄRDEN 
I ån finns flera förorenings- och försurnings
känsliga vattenlevande smådjur. Den sällsynta 
nattsländeiarven Ecelisopteryx da/eearlica 
förekommer på flera platser i ån. De förorenings
känsliga bäckbaggarna E/mis aenea och Limnius 
vo/ekman förekommer också rikligt i ån. 

BERGGRUND: Urberg dominerar, i söder stråk av 
sandsten och lerskiffer. 
JORDART: Morän dominerar, i hela området finns 
svämmsediment och berg i dagen, vid mynningen 
isälvssediment och sand. 



Smådjurssamhället i vattnet består av både 
föroreningståliga och föroreningskänsliga arter. 
Vattendragets många forsande avsnitt gör att 
syre piskas ner i vattnet och att bottnama hålls 
rena från slam. Detta gör det möjligt för flera olika 
arter med olika kravatt leva tillsammans. 

Fina lek- och uppväxtplatser för vandrande 
havsöring finns vid Skogdala. Stora mängder 
havsöring går varje höst upp för lek i ån. 

De två fågelartema forsärla och strömstare finns 
ofta vid Nybromölla. 

Den sällsynta lövgrodan finns i dammar inom 
området. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAM
HETER 
Det finns en nedlagd avtalIsanläggning vid 
Åkarp. Tippen är förlagd över vattendraget och 
risken att bäcken påverkas anses vara mycket 
stor. 

Den intensiva djurhållningen är en verksamhet 
som påverkar livet i och kring vattendraget 
negativt, då det på olika sätt kan bidra till förhöjda 
närsaltshalter i vattendraget. Betande djur kan 
trampa ner kantema och jordpartiklar förs då 
vidare nedströms och kan där orska igen
slamning av bottnar. 

FISK: Vandrande öring. 
BOTTENFAUNA: Nattsländiarven Eec/isopteryx 
da/ecar/ica, bäcks lände larven Brachyptera risi och 
skalbaggslarven Hydrophilidae. 
FÅGLAR: Forsärla och strömstare 
KRÄLDJUR: lövgroda 
DÄGGDJUR: uppgifter saknas 

OMRÅDE MED HÖGT 
NATURVÄRDE 
låns avrinningsområde finns flera områden som 
har mycket höga naturvärden. Särskilt för 
Simrishamns kommun är alla områden vilka är 
opåverkade av jordbruk viktiga ur naturvårds- och 
rekreations synpunk. 

Stora delar av avrinningsområdet ingår i ett större 
område som klassats som riksintresse år 1989. 
Delar av Stenshuvuds nationalpark finns inom 
avrinningsområdet. 

Prästahällorna är ett område som ingår i 
länsstyrelsens åtgärdsprogram för 
landskapsvård. Här finns buskrika betesmarker 
med lövdungar, små våtmarksområden och åkrar. 

Områden som av Simrishamns kommun 
betecknas som värdefulla ur naturvårdssynpunkt 
är: En dalgång med kuperade betesmarker vid 
Södra Mellby. En äldre bokskog vid Gröna 
mossarna där ån rinner genom en betesmark och 
en alskog. 
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VATTENKEMISKA DATA 
MYNNINGSPUNKTEN 
TEMPERATUR : 
VATTENFÄRG': 
FOSFORHAL T': 
KVÄVEHAL T": 
pH-VÄRDE': 
ALKALINITETSVÄRDE': 

FÖR 

8,1 °C 
25 mg PVI 
0,069 mgll 
6,1 mg/I 
8,2 
2,1 mekv/l 

·Medianvärden=mätseriens mittpunkt 



KORTA FAKTA OM RÖ RUMS NORRA Å 

Avrinningsområdets storlek: 
Huvudfårans och biflödenas sammanlagda längd: 
Högsta punkt inom avrinningsområdet: 
Antal sjöar: 
Vattendragsnummer (mynningspunkt): 616963 

GEOLOGI OCH MORFOLOGI 

Berggrund 

18km2 

19 km 
175 m ö h 
O st 
140381 

Berggrunden i området domineras av urberg som är en förlängning av Linderödsåsen. 
I avrinningsområdets södra del finns stråk av sandsten och lerskiffer (16) 

Jordart 
I avrinningsområdet är moränen den helt dominerande jordarten. Mindre stråk av sväm
sediment och berg i dagen finns spridda i hela området. Vid mynningen finns ett mindre 
område med isälvssediment och sand (16). 

MARKANVÄNDNING 

Huvudfåran 
De övre delar som rinner på Linderödsåsens sydostsluttning omges av ett skogs- och 
mellanbygdslandskap (44,69). I området mellan Nybromölla och Tångdala dominerar den 
uppodlade marken men här finns även inslag av bete och skog (löv och barr). I de nedre 
delarna finns Stenshuvuds nationalpark med skogar och hagar. I denna del finns även en 
stor andel fruktodling (44,69) . 

Kringelängebäcken 
Detta mindre biflöde rinner till stora delar genom skogs- och betesmark men med inslag av 
fruktodling (44,69) . 

Äkarpsån 
Akarpsån rinner genom ett intensivt odlad jordbrukslandskap med inslag av fruktodlingar. 
Ett par mindre biflöden rinner genom mellanbygd längs Linderödsåsens sydostsida 
(44,69). 

Sammanfattande kommentar 

• An rinner till stora delar genom ett typiskt mellanbygdsområde . 
• Akarpsån avvattnar ett intensivt jordbruksområde. 
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RIKSINTRESSE SAMT OMRÅDEN SOM KLASSATS SOM 
SKYDDSVÄRDA AV LÄNSSTYRELSEN 

Riksintresse tör naturvård 
Inom avrinningsområdet till Rörums norra å finns ett område som 1989 förklarats vara av 
riksintresse för naturvård av naturvårdsverket (14) . 

1. Kusten Stenshuvud-Vik-Simrishamn, områdets officiella beteckning är NL 41 (N=Natur, 
L=L-Iän). 
Området innehåller stora biologiska och geologiska skyddsvärden. Inom en mycket 
begränsad yta inrymmes en rik mångfald naturtyper med en mångfald sällsynta och hotade 
växt- och djurarter. I avrinningsområdet ingår Rörums Norra å med omgivningar, vattenfall 
med skärningar i kambrisk sandsten (14). 

Åtgärdsprogram tör landskapsvård 
För att skydda särskilt för natur- och kulturminnesvård värdefulla delar av odlingsland
skapet kan markägare söka miljöstöd hos länsstyrelsen. Områden som anses värdefulla 
har värderats och klassificerats utifrån nio olika kriterier som fastställts av naturvårdsverk 
och riksantikvarieämbete. Klasserna finns beskrivna på sid 4. 

1. Åkarps by m m (nr 1, Simrishamns kommun). 
Byn innehåller flera kulturhistoriskt värdefulla fyrlängade gårdar. Området är klassat som 
klass II I-objekt för naturvården och klass l-objekt kulturmiljövården (15). 

2. Prästahälloma m m (nr 2, Simrishamns kommun). 
Buskrika betesmarker med lövdungar, små våtmarksområde och åkrar. Området är klassat 
som klass l-objekt för naturvården och klass II-objekt kulturmiljövården (15). 

KOMMUNALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN 

Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun har i sitt underlag för kommunens miljöskyddsprogram pekat ut ett 
antal områden som värdefulla. Värdena kan vara biologiska (B), geologiska (G), kultur
historiska (K), friluftsmässiga (F) och/eller skönhetsmässiga (S) (4). Här beskrivs de lokaler 
som ligger i direkt anslutning till Rörurns norra å. 

1. Södra Mellby. Kommunal beteckning: nr 35 
Vackra, kuperade betesmarker i dalgången. Ett exlremrikkärr med värdefull flora finns i 
den fuktiga sluttningen. Hela området hyser en värdefull fauna. 
Värden: B K F S 

2. Dalgången vid Rörums Norra å: nr 37 
Ett stort område, dominerat av åns dalgång och dess sluttningar. Längs hela nord- och 
sydsluttningen växer framför allt bokskog. 
Värden: B F S 

3. Stenshuvud: nr 39 
Nationalpark med flera geologiska och biologiska värden. 
Värden: B F S 

4. Gröna mossarna: nr 49 
Äldre bokskog är värdefull, inte minst ur friluttssynpunkt. Längs Rörums Norra å sträcker 
sig en betesmark och en alskog. 
Värden: B K F S 
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Sammanfattande kommentar 

• Rörums norra å rinner genom Stenshuvuds nationalpark . 
• Stora delar av avrinningsområdet ingår i ett större riksintresse för naturvård. 

STRUKTUR OCH HYDROLOGI 

Rörums Norra å - huvudfåran 
Rörums Norra å rinner upp öster om Stråntebacka på Linderödsåsens sydostsluttning och 
mynnar i Östersjön (mynningspunkt 616963140381) strax söder om Stenshuvud. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Vattendragets längd: 
Bredd vid mynningen: 

150 m ö h 
O möh 

11 km 
2-3 m 

Afåran och omgivande vegetation 
Huvudfåran har till stora delar kvar ett meandrande och forsande förlopp. Skyddszoner 
med skuggande vegetation förekommer längs i stort sätt hela huvudfåran (44) . 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. Ett antal mindre dammar finns vid Skogsdala. En nedlagd 
vattenkvarn finns vid Nybromölla (9) . Inga uppgifter om våtmarker har samlats in. 

Bottensubstrat 
Bottensubstratet utgörs av sten, grus, sand och dy (6,56) . 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns ingen vattenföringsstation i vattendraget. Simrishamns kommun äger en pegel i 
vattendraget. Pegeln finns nedströms Skogsdala (616969 140289). Avläsningama 
startade år 1983 och avläsning sker en gång per månad. Det finns en avbördningskurva 
för pegeln (39) . 

Flöde 
Vattenföringsmätningar utfördes sju gånger mellan åren 1983 och 1985, vid Simris
hamns kommuns pegel nedströms Skogdala. FÖljande resultat erhölls: 

Lägst uppmätta vattenföring: 
Högst uppmätta vattenföring: 
Mätseriernas vägda medelvärde: 

0,062 m3/s 
0,114 m3/s 
0,12 m3/s 

SMHI genomförde flödesberäkningar för 1993 enligt PULS-modellen vid mynningen i 
havet. Följande vattenföringsuppgifter beräknades: 

Lägsta beräknade vattenföring: 
Högsta beräknade vattenföring: 
Beräknat medelflöde: 

Kringelängebäcken 

0,007 m3/s 
0,603 m3/s 
0,196 m3/s 

Kringelängebäcken har sitt ursprung sydöst om Bästekillebackar. Bäcken mynnar i 
Akarpsån nordöst om Baråkra. 
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MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 

Afåran och omgivande vegetation 

148 möh 
80 möh I 

Vattendragen har i stora drag ett bevarat meandrande lopp. Uppströms den nedlagda 
sopstationen i Akarp rinner ån genom en 200 meter lång kulvert. De nedre 700 m innan 
bäcken mynnar i Akarpsån är vattendraget kanaliserat. Skyddszoner med skuggande träd 
och buskar finns längs hela biflödet (44). 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. Ett mindre damm med okänd yta finns öster om Stubbaröd (4) . 
Det finns inga våtmarker i området (44). 

Bottensubstrat 
Uppgifter saknas om bottensubstratets sammansättning. 

Vattenföringsstationer, peglar och flöden 
Uppgifter om vattenföringsstationer, peglar och flöden saknas. 

Åkarpsån 
Akarpsån utgörs av två mindre biflöden som flyter samman nordväst om Akarp . Det östra 
biflödet kallas även Getabrobäcken, medan det västra biflödet är namnlöst. Akarpsån 
mynnar i huvudfåran vid öster om Mellby käsk. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 

Afåran och omgivande vegetation 

175 m öh 
80 möh 

Akarpsån är till stora delar kanaliserad och sänkt. Skyddszoner saknas i de områden där 
vattendraget omges av jordbruksmark. I områden med skogs- och betesmark finns ofta 
skuggande vegetation längs bäcken (44) . 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. väster om Bästekille finns en mindre våtmark med en mindre 
damm (44). 

Bottensubstrat 
Uppgifter saknas om bottensubstratets sammansättning. 

Vattenföringsstationer, peglar och flöden 
Uppgifter om vattenföringsstationer, peglar och flöden saknas. 

Sammanfattande kommentar 

• Huvudfåran har bibehållit ett slingrande lopp längs Linderödsåsens sydostsluttning. 
• Akarpsån är till stora delar kanaliserad och rensas regelbundet. 
• Det finns ett antal anlagda dammar i området. 
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MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 
Tätorter 
Området saknar tätorter och är relativt glest befolkat. 

Avfallsanläggningar 
I vattendragets avrinningsområde finns inga avfallsanläggningar i drift och endast en 
nedlagd avfallsanläggning. En riskklassning utfördes av Simrishamns kommun år 1993. 
Tippen finns markerad på karta på sid 45. 

1. Åkarpstippen (61705 13983) 
Anläggningen togs i bruk i mitten av 1950-talet och upphörde år 1975. Alla typer av avfall 
deponerades vid tippen. Enligt uppgift deponerades mycket gifter från fruktodlingarna i 
området. När Simrishamns kommun övertog tippen påträffades ett mindre parti bekämp
ningsmedel som destruerades genom kommunens försorg. Tippens lokalisering är 
mycket olämplig eftersom avfallet deponerades över bäcken. Idag är området planterat 
med gran. Risken för att ytvattnet skall påverkas negativt anses enligt riskklassningen år 
1993 som mycket stor (18). 

Kommunala avloppsreningsverk (ARV) 
Det finns inget kommunalt avloppsreningsverk i avrinningsområdet. 

Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventerades under åren 1977-78. Resultaten, 
som inte samlats in till denna sammanställning, finns tillgängliga hos miljö- och hälso
skyddskontoret i Simrishamn .. 

Industrier med anknytning till vattendragen 
Det finns inga industrier som använder vatten från vattendraget till sin verksamhet eller 
som recipient för sitt avloppsvatten. 

Näringsämnen från jordbruket 
Näringsämnen som härstammar från jordbruket tillförs ån via bristfälliga gödselvårds
anläggningar, dräneringsledningar, markläckage, oförsiktighet vid spridning av gödsel och 
liknande. 

Inom åns avrinningsområde är djurhållning den dominerande jordbruksverksamheten. 
Inga exakta siffror finns tillgängliga för själva avrinningsområdet. Antagandet bygger på de 
uppgifter om djurhållning som finns presenterade på församlingsnivå i lantbruksregistret 
för år 1993 (46). Ingen inventering av gödselvårdsanläggningarn har genomförts i 
området. 

En annan form av jordbruk som finns speciellt i de nedre delarna är fruktodling. Deras 
eventuella påverkan på vattendragen har dock inte utretts i samband med denna 
sammanställning. 

Bevattningsuttag och markavvattning 
Inga uppgifter om markawattningar inom avrinningsområdet har sammanställts. Uppgifter 
om dikningsföretag finns tillgängliga hos Jan-Åke Odestig på lantbruksenheten vid 
länsstyrelsen i Kristianstad. 

I kustområdet Verkeån - Rörums Södra å inklusive Klammersbäck, Mölleån och Rörums 
Norra å fanns år 1985 totalt 21 stycken bevattningsföretag (38) . 

Sammanfattande kommentar 
• I Åkarp finns en nedlagd kommunal soptipp som bedöms ha en negativ inverkan på 

vattendraget. 
• Ett okänt antal bevattningsföretag finns i ån. 
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KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 

Provtagningsprogram 
De kemiska och fysikaliska data som ligger till grund för denna sammanställning har 
hämtats från vatten kemiska provtagningar som utförts i vattendraget av Simrishamns 
kommun. Det har även skett enstaka provtagningar i länsstyrelsens regi (22, 26). 

De olika provtagningsprogrammen har löpt under varierande perioder, med olika 
provtagningsfrekvens och olika parametrar. För att lättare skilja på de olika programmen i 
följande avsnitt har samtliga försetts med ny beteckning (tabell 28) . I bilaga 8 finns en 
förteckning över de olika provtagningsparametrar som ingår i respektive program. 

Tabell 28. Sammanställning av provtagningsprogram i Rörums Norra å. 

Ansvarig Beteckning Provtagnings- Antal Tidsperiod Frekvens 
program punkter 

Simrishamns kn Saknas l l 1983-85 l ggr/mån 
Simrishamns kn Mynningspunkter 2 l 1992- l ggr/mån 
Simrishamns kn Bäckar 3 2 1990- l ggr/år 
Länsstyrelsen Österlenåar 4 2 1994 l ggr 

Syftet med denna sammanställning är att försöka beskriva vattenkemin i Rörums Norra å, 
som grund för ett framtida samordnat kontroll- och miljöövervakningsprogram. Lokalernas 
läge, beteckning och till vilket provtagningsprogram de hör finns presenterat i tabell 29 
och på kartöversikt sidan 45. Både ursprungliga och nya lokalbeteckningar finns 
presenterade i bilaga 8. 

Tabell 29. Fysikalisk-kemiska provtagningslokaler i Rörums Norra å. 

Lokal Punkt X-koordinat Y -koordinat Provtagnings-
program 

Akarp RN4 617126 139886 4 
Mynningen RNl 616955 140252 1,2,4 

Metall- och försurningsanalyser har endast utförts vid ett fåtal tillfällen. Resultaten 
diskuteras därför endast kortfattat i texten. Lokaler som ingått i undersökningarna finns 
angivna i tabell 30. 

Tabell 30. Metallanalysresultat har utnyttjas från följande provtagningpunkter i 
Rörums Norra å. 

Lokal 

Akarp 
Mynningen 

Punkt 

RN4 
RNl 

X-koordinat 

617126 
616955 

Y-koordinat 

139886 
140252 

Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper 

Provtagnings
program 

4 
4 

De parametrar som får beskriva den allmänna kemiska och fysikaliska statusen är vatten
temperatur, syrgasmättnad, vattenfärg och ledningsförmåga. Analyserna är utförda under 
perioden 1983-85 samt 1992-93. Dessa parametrar har valts eftersom de bäst finns 
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representerade med avseende på provtagningsfrekvens och provpunkternas läge i 
vattendraget (22, 63). 

Vattentemperatur 
Vattendraget har en relativt låg vattentemperatur under sommaren och en relativt hög 
vintertemperatur (tabell 31). Detta tyder på ett relativt stort tillskott av grundvatten. 
Vattentemperaturen i åarna är gynnsam för flera fisk- och bottenfaunearter. 

Tabell 31. Den mediana vattentemperaturen (oG) uppmätt vid 
mynningen i Rörums Norra å, åren 1992-93. 

Punkt Lokal 

RN1 Mynningen 

hela året 
maj-sept 
okt-ap r 

--

Antal 
värden 

16 
6 

10 

Mittvärde 
'C 

8,1 
12,8 
3,9 

SyreförMllande och belastning av syretärande ämnen 
Syrgasmättnaden är, enligt mätningarna i mynningspunkten, ofta låg (tabell 32). Dessa 
låga värden har ofta uppmätts vid låga vattentemperaturer. I mars 1993 var t ex syrgas
mättnaden 42 % i provtagningspunkten vid mynningen, samtidigt som vatten
temperaturen endast var 0,8 grader. Då låga syrgasmättnadsvärden oftast uppträder vid 
högre vattentemperatur, på grund av att syrgasens löslighet minskar vid ökad vatten
temperatur, bör man undersöka orsaken till dessa låga värden. Eftersom mängden 
syretärande ämnen endast har uppmätts vid två tillfällen i vattendraget ingår de inte i 
denna presentation. 

Tabell 32. Syrgasmättnad ( 02%) vid mynningspunkten i Rörums Norra å 
åren 1992-93 

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

RN1 Mynningen 16 68 42 98 
.............. -.. ~~ .. 

Vattenfärg 
Vattenfärgen har uppmätts i mynningspunkten mellan åren 1983-85 (tabell 33). 
Vattenfärgen är låg enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (21). I området 
uppströms punkten är inslaget av myrmarker litet. 

Tabell 33. Vattenfärg, mg Pill, i provtagningslokalen vid mynningen i 
Rörums Norra å. 

Punkt 

specifik ledningsförmåga 

Lokal Antal 
st 

Mittvärde Lägst värde Högst värde 
median minimum maximum 

Ledningsförmågan i mynningspunkten har analyserats vid 36 tillfällen under åren 1983 -
85 (iabeii 34). Resuiiaten visar att mängden iösia joner i vannet var måttiig. 
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Tabell 34. Ledningsförmåga (ilS/cm) i provtagningslokalen vid mynningen 
i Rörums Norra å. 

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

RNl Mynningen 36 340 258 409 

Närsalttillstånd • Trofinivå 
För att beskriva trofinivån i Rörums Norra å har vattenkemiska data från mynningspunkten 
använts. De parametrar som får illustrera näringstillståndet är mängden nitrat kväve och 
totalfosfor i vattnet. 
Bedömningen av näringstillståndet har gjorts utifrån de gränsvärden som utnyttjas i 
miljövårdsprogrammet för Skåne (59) . Gränsema presenteras i tabell 8 sid 10. 

Kväve 
Rörums Norra å är ett mycket näringsrikt vattendrag (tabell 35). Kväve tillförs vattendraget 
till största delen via markläckage från jordbruksmark. Halterna varierar med årstiden med 
högst värden under vinterhalvåret när utlakningen från marken är störst och växternas 
upptag lägst. Nitratkvävehalterna är extremt höga i vattnet i mynningspunkten. Även det 
lägsta värdet ligger över gränsen för extremt höga halter. Orsaken ti ll de höga haltema bör 
undersökas närmare eftersom det finns relativt mycket mark som är bevuxen året om och 
att det inte finns något reningsverk det glest befolkade området. 

Fosfor 

Tabell 35. Nitratkvävehalter (mg N03-N/I), i provtagningslokalen i 
Rörums Norra å 1992-93. 

Punkt Lokal Antal 
st 

Mittvärde Lägst värde Högst värde 
median minimum maximum 

RNl Mynningen 17 6,1 3,1 10,5 ------------------..... ------

Totalfosforhalterna är mycket höga i Rörums Norra å (tabell 36). Fosfortillförseln till vatten
dragen påverkas av klimat, markanvändning och jordens erosionskänslighet. En 
betydande del tillförs sannolikt från antropogena källor som enskilda avlopp, gödselvårds
anläggningar, mjölkrum etc. Totalfosforhalten i vattnet beror även på flödet i vattendraget. 
Ett högt vattenflöde kan resultera i en utspädningseffekt, vilket ger lägre fosforhalt och 
vice versa. 

Metaller 

Tabell 36. Totalfosfornalter (mg tot-pm i Rörums Norra å 1992-93. 

Punkt 

RNl 

Lokal Antal 
st 

Mynningen 18 

Mittvärde 
median 

0,069 

Lägst värde Högst värde 
minimum maximum 

0,022 0,216 -------------_ ..... -----------------------

Klassificeringen av resultaten från kadmium- och zinkprovtagningama har gjorts med 
hjälp av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten (21 l. De klassgränser 
som rekommenderas för kadmium och zink visas i tabell 9, sid12. 

I sammanställningen har metallanalyser från två provtagningslokaler samlats in. De ingick i 
en provtagning inom projekt Österlenåar (26). Dessa lokaler finns vid mynningen (RN1l 
och vid Akarp (RN4l. 
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Tabell 37. Klassificering av metalltillståndet i vattnet utifrån analysresultaten från 1994 
års provtagningar i Rörums Norra å. Gränserna är hämtade från SNVs riktlinjer för 
rinnande vatten. Halter till grund för klassificeringen anges inom parentes 
(Cd och Zn i ~g11 ). 

Lokal Mynningen AAarp 
(punkt) (RN1) (RN4) 

,. 
'l )'1 

Cd 5 (304) 4 (124) 
Zn 2 (5) 3 (6) 

Tidpunkt 940412 940412 

Halten kadmium var mycket hög i vattnet vid mynningen (RN1 l men hög i punkten vid 
Akarp (RN4l . Zinkhalten var måttligt höga vid Akarp (RN4l och låg i mynningspunkten 
(RN1l . Enligt en undersökning av metallhalterna i bäcktorv förekommer det naturligt höga 
kadmium- och zinkhalter i området (41 ,. 

Försurning 
Det finns inga försurningstendenser i området. Den kalkrika berg runden gör att marken 
har ett bra förråd med buffrande ämnen. 

Tabell 38. Alkaliniteten (mekv/I) och pH från 1983-84 mynningen (RN 1). ._-
Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 

st median minimum maximum 

RN1 Mynningen pH 36 8,2 7,9 8,4 
RN1 Mynningen Alkalinitet 36 2,1 1,4 3,1 

Sammanfattande kommentar 
• Den relativt låga vattenmedeltemperaturen tyder på att grundvatteninflödet 

är relativt stort. 
• Både kväve- och fosforhalterna är mycket höga. 
• Förhöjda kadmiumhalter har uppmätts i vattnet. 

BIOLOGI 

Bakterier 
Bakterieprovtagningar har utförts av Simrishamns kommun vid ett antal tillfällen. Inga 
närmare kommentarer görs i denna sammanställning. 

Makrofyter och perifyton 
Uppgifter saknas. 

BoUenfauna 
I denna sammanställning ingår resultat från två olika bottenfaunaundersökningar. 
I tabell 39 finns provtagningslokaler, tidpunkter och insamlingsmetoder presenterade. 
Lokalerna iinns markerade på karta på sid 45. 
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Tabell 39. Lokaler i Rörums Norra å där bottenfaunaundersökningar 
genomförts. 

Regi Vattendrag Lokaler Tidpunkt Metod 

Länsstyrelsen NV Björkenäs RN2 770503 okänd/stand spark 
Länsstyrelsen Tångdala RN3 770503 okänd 
Länsstyrelsen Tångdala RN3 940509 stand sparkmetod - -

Huvudfåran 
Bottenfauna i Rörums Norra å hyser flera förorenings- och försurningskänsliga arter. Våren 
1994 genomfördes en bottenfaunaundersökning vid Tångdala (RN3). Det påträffades sju 
olika arter som är försurnings- och/eller föroreningskänsliga (tabell 40). 

Tabell 40. Försumings- och föroreningskänsliga arter som påträffades i Rörums Norra å vid 
våren 1995 

-'--~<'- --------~---"._. ------
Släkte/arter Taxa 

Ephemera daniea Dagsländeiarv 
Braehyptera risi Bäcksländeiarv 
Eeclisopteryx da/eearliea Nattsländeiarv 
Elmisaenea Bäckbagge 
Lfimnius vo/ekmari 
Hydrophilidae Skalbaggslarv 

Gammarus pu/ex Märlkräfta 

• Hotade arter enligt Databanken för hotade arter . 

Organisk Låga 02- Försurning Hotade 
belastning halter arter· 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

.. Hotkategori: 1 =akut hotad, 2=sårbar, 3=Så11synt, 4=hänsynskrävande 

Lokalen vid Tångdala har undersökts två gånger nämligen åren 1977/1979 och 1994. 
Båda provtagningarna har utförts på våren insamlingsmetoden har dock inte varit den 
samma vid båda tillfällena. Den dominerande andelen djur som samlades in vid båda 
prov1agningarna tillhörde grupper som påträffats i vattendrag som är kraftigt påverkade av 
jordbruk, enligt Engblom-Lingdells föroreningsindex (tabell 41) . 

Tabell 41 Fördelningen avarter och individer på olika nivåer av föroreningskänslighet· i 
Rörums norra å vid Tångdala (RN3) 1977-79 och 1994. 
___ o 

_.---..-...~.~_ .......... ..-~ .. --
Föroreningskänslighet· Artantal Individantal % av tot individantal 

Prov1agningstidpunkt 1977/79 1994 1977/79 1994 1977/79 1994 

Höggradig org. förorening O 1 O 55 5 5 
Kraftig jordbrukspåverkan 6 9 42 900 55 72 
Måttlig jordbrukspåverkan 8 12 33 140 6 11 
Skogsbrukspåverkan 1 3 3 106 16 8 
Låg ledningsförmåga O O O O 0,5 O 

Okänt 2 4 16 51 18,5 4 

Totalt 17 29 94 1252 

·enligt Engblom·Lingdell (1992) 

4 3 



Vid provtagningen år 1994 bedömdes lokalen vara obetydligt påverkad av föroreningar 
enligt det modifierade Trent-index. An är ett näringsrikt vattendrag med hög produktion 
vilket gynnar djur som tål hög organiskpåverkan. Vattendragets relativt opåverkade 
struktur i kombination med den goda tillgången på forsande partier gör att vattnets 
syrehalt kan hållas på en hög nivå samtidigt som bottnarna spolas fria från slam vilket 
gynnar även de mera känsliga arterna. 

Skraparna var den funktionella grupp som dominerade vid 1994 års provtaging vid 
Tångdala (tabell 42). 

Tabell 42. Bottenfaunasamhällets sammansättning vid Tångdala (RN3) 1994. 

Funktionell grupp 

Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

Okänd tillhörighet 

Totalt 

Artantal 

3 
4 
8 
4 
8 

2 

29 

Individantal 

73 
109 
29 

834 
193 

14 

1252 .. _-. "~.""""""-...... ~",,,",,,,,,,,"~ -~ .• _-
Fisk 

% av tot ind antal 

6 
9 
2 

67 
15 

_~"_i 

Varje höst går stora mängder havsöring upp för lek i ån. Det finns gott om lekplatser och 
uppväxtområden för öring. Lekplatserna finns främst uppströms Skogdala. 

Vandringshinder för öring finns vid det fasta fisket vid mynningen och dammen vid 
Skogdala. Ett definitivt vandringshinder för öringen finns vid Nybromölla (29). 

Fåglar 
Forsärla och strömstare har observerats vid Nybromölla (54). 

Kräldjur 
Den sällsynta lövgrodan fins vid ett antal lokaler som inte presenteras närmare här. 

Däggdjur 
Uppgifter saknas. 

Sammanfattande kommentar 

• Bottenfaunan består av både föroreningskänsliga och föroreningståliga arter. 
• De sällsynta nattsländearterna Odontocerum albicorne och Ecclisopteryx 

dalecarlica finns i ån. 
• Stora mängder havsöring går upp för lek varje hös!. 
• Vattenknutna fåglar som forsärla och strömstare finns vid ån. 
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SAMMANFATTNING 

Rörums Södra å är en snabbt rinnande å med 
föroreningskänsliga och unika bottendjur. 

ALLMÄNT 
Avrinningsområdet för Rörums Södra å är en 
typisk mellanbygd med skogs-, betes- och 
åkermark. I det glest befolkade avrinnings
området finns två tätorter, S:t Olof och Rörum. 

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA: 44 km2 
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD:40km 
HUVUDFÅRANS LÄNGD: 18km 
ANTAL BIFLÖDEN: 7 st 
HÖGSTA PUNKT: 185 m.ö.h. 
ANTAL SJÖAR: O sI. 
MEDELVATTENFLÖDE: 
(mynningspunkten, åren 1983-85) 

FÖRLOPP OCH 
KANTVEGETATION 

0,42 m3/s 

Ans huvudfåra har tack vare det kuperade 
landskapet ett slingrande och forsande lopp. 

Kanaliserade delar finns främst i de övre delarna 
som utnyttjas i skogsbruket. Även i de jordbruks
präglade områdena kring Raskarum och 
Holmarna är ån kanaliserad. 

Biflöden från Stråntebacka och Rörums fur har till 
stor del kvar ett slingrande förlopp. Övriga 
biflöden är mer eller mindre kraftigt påverkade av 
kanalisering. 

Stora delar av huvudfåran och biflödena kantas 
av skuggande träd ridåer. 

Betade skyddszoner finns längs ån. På vissa 
ställen är kanterna söndertrampade och 
jorderosionen är stor. Skyddszoner saknas i de 
delar som präglas av jordbruk. 

SJÖAR: saknas 
DAMMAR: BI a Raskarums kvarn, Sot Olofs mölla, 
Sträntemölla, Forsemölla, kvarndamm vid Älmhult, 
Fridhems mölla, Ramnakulia 
VÅTMARKER: BI a Gedings mosse, Vitaby skog 
Skärareängen, Pennings mosse, enstaka mindre 
våtmarker längs vaHendraget 

VATTENKEMI 
Avattnet är extremt näringsrikt I området 
produceras mycket gödsel i förhållande till 
andelen jordbruksmark. Relativt stora mängder 
gödsel sprids då på en liten brukad yta. Detta kan 
leda till ett större markläckage av främst kväve. 
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Den stora tillförseln av näringsämnen leder på sikt 
till att bottnarna förstörs och till att syremättnaden 
blir mycket låg under längre perioder. Redan idag 
förekommer perioder med låga syrehalter framför 
allt i lugnt rinnande vatten. I forsande partier 
piskas luftens syre ned i vattnet vilket minskar 
risken för dåliga syreförhållanden. 

Tillskottet av grundvatten till ån är troligen relativt 
stort. Vattentemperaturen är relativt låg och 
varierar endast ett par grader mellan vinter och 
sommar. 

Rörums Södra å har höga kadmiumhalter i vatten
massa och i vatten. Metallen härrör sannolikt 
både från berggrunden och från mänskliga källor. 

Området i sin helhet motståndskraftigt mot för
surning. Förhöjda aluminiumhalter har uppmätts I 
de övre källområdena väster om Vitaby skog. 
Detta är ett tecken på att markens buffrande 
förmåga är dålig. Aluminium löser ut från mineral i 
jord och grund av det sura markvattnet och läcker 
ut till ån. 

BIOLOGISKA VÄRDEN 
I området har flera föroreningskänsliga 
botten levande djurarter påträffats. Bland andra så 
har den sällsynta husbyggande nattsländiarven 
Ecc/isopteryx da/ecar/ica påträffats i ån. De 
känsligare djuren påträffas oftast i strömmande 
avsnitt av vattendragen. Dessa avsnitt har överlag 
en jämn och hög syrehalt samtidigt som 
bottnama är fria från slam. Slammet spolas i stället 
iväg till mera lugnflytande partier eller ut i 
Östersjön. Här det kan ställa till stor skada för djur
och växtliv. 

BERGGRUND: Sandsten dominerar, i de norra 
delarna finns urberg och i de sydvästliga finns 
alunskiffer och lerskiffer. 
JORDART: Morän dominerar. Nedströms 
Skräddaröd finns eH större område med 
isälvsavlagringar, issjösediment och isälvssand. 

Kring ån finns ett rikt fågelliv. Både forsärla och 
strömstare häckar här. Vid Pennings mosse 
häckar bl a enkelbeckasin, skogssnäppa och 
sothöna. Flera hägrar ses ofta invid ån strax söder 
om Rörums samhälle. 



Rörums Södra å är ett rikt öringvatten. Här finns 
både stationär och vandrande öring. 

Lövgrodan förekommer i flera dammar och 
våtmarker inom avrinningsområdet. 

MILJÖSTÖRANDE 
VERKSAMHETER 
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i S:t 
Olof som utnyttjar ån som recipient för det 
renade avloppsvattnet. 

Den intensiva djurhållningen är en verksamhet 
som påverkar livet i och kring vattendraget 
negativt. Tillförseln av näringsämnen från gödsel
spridning och bristfälliga gödselvårdsanlägg
ningar utgör ett hot mot djur och växter i ån. 

Kanaliseringen och utdikningen av mark leder till 
att regnvatten inte lagras i marken någon längre 
tid. I stället transporteras det snabbt ut till Öster
sjön. I vattendraget leder detta till att vattennivån 
varierar kraftigt. Sommartid kan flödet i bäcken bli 
mycket lågt. För stora bevattningsuttag kan vid 
sådana tidfällen skada växt- och djurliv. 

FISK: Stationär och vandrande öring, ål, sten
simpa, gädda och elritsa. 
BOTTENFAUNA: BI a nattsländeiarven, 
Ecclisopteryx da/ecar/ica, dagsländeiarven Baetis 
vernus, bäcksländeiarven Protonemura meyeri 
FÅGLAR: BI a forsärla, strömstare, häger, 
enkelbeckasin och sävsparv 
KRÄLDJUR: lövgroda 

Snabb transport av vattnet i vattendraget leder 
även till att åkanterna och åbottnen eroderar. 
Jordpartiklar transporteras nedströms och leder 
till att steniga bottnar slammar igen. 

I avrinningsområdets nedre delar utnyttjas 
marken främst till fruktodling. Odlingarnas 
eventuella påverkan på vattendraget bör under
sökas närmare, eftersom relativt stora mängder 
bekämpningsmedel hanteras i denna verksam
het varje år. 

OMRÅDE MED HÖGT 
NATURVÅRDSVÄRDE 
Det småskaliga landskapet i kombination med 
den varierande geologin och det rika djur- och 
växtlivet gör att väsentliga delar av området har 
ett stort naturvårdsvärde både sett i kommunalt, 
regionalt och nationellt perspektiv. 
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Avrinningsområdet utgör en del av ett större 
område som är klassat som riksintresse. 
På flera platser i åns övre delarna förekommer 
våtmarker som hyser den sällsynta lövgrodan. 

VATTENKEMISKA DATA 
MYNNINGSPUNKTEN 
TEMPERATUR: 
VATTENFÄRG": 
FOSFORHAL 1': 
KVÄVEHALT": 
pH-VÄRDE': 
ALKALINITETSVÄRDE' : 

FÖR 

7,9 a C 
35 mg PI/I 
0,078 mg/I 
4,9 mg/I 
8,2 
4,3 mekv/l 

*Medianvärden=mätseriens mittpunkt 

Geddings mosse är Simrishamns kommuns till 
ytan största mosse. Här finns den sällsynta 
lövgrodan. 

Vid Sträntemölla finns ett vackert bokskogs
område där ån rinner nedför ett vattenfall. 
Området är naturreservat. 

Rörums backar är mäktiga isälvsavlagringar som 
utnyttjas som betesmark. 



KORTA FAKTA OM RÖ RUMS SÖDRA Å 

Avrinningsområdets storlek: 
Huvudfårans och biflödenas sammanlagda längd: 
Högsta punkt inom avrinningsområdet: 
Antal sjöar: 
Vattendragsnummer (mynningspunkt): 616810 

GEOLOGI OCH MORFOLOGI 
Berggrund 

44km2 

40 km 
185 möh 
saknas 
140393 

Berggrunden i avrinningsområdet domineras av sandsten. I avrinningsområdets norra 
delar finns urberg som tillhör Linderödsåsens förlängning. I de sydväslliga delarna finns 
stråk av alunskiffer och lerskiffer (16). 

Jordart 
Morän är den dominerande jordarten i avrinningsområdet. Nedströms Ljunglyckorna 
rinner ån genom ett område som domineras av isälvsavlagringar, isälvssand och isjö
sediment (16) . 

MARKANVÄNDNING 

Rörums södra å - huvudfåran 
I de övre delarna vid S:t Olofs samhälle rinner vattendraget genom ett typiskt mellan
bygdslandskap med omväxlande åker-, betes- och skogsmark. Vid Raskarum dominerar 
åkermarken. Nedströms Raskarum följer ett större område där skogen (löv och barr) 
dominerar men som även har inslag av åker- och betesmark. Nedströms Stränlemölla finns 
betesmarker och större arealer med fruktodling (44, 69) . Se karta sid 69. 

Skälabäcken 
Della mindre biflöde rinner till stora delar genom skogs- och myrmark (44, 69). 

Biflöde från Bästekille backar 
De övre delarna av vattendraget rinner genom ett landskap med omväxlande åker, bete 
och skog (löv och barr) . Kring de nedre delarna dominerar jordbruksmarken (44,69). 

Biflöde från Stråntebacka 
Detta mindre biflöde rinner till stora delar genom skogsmarker (löv och barr) där mindre 
betes- och odlingsmarker förekommer (44, 69). 

Horrödsbäcken 
Horrödsbäcken rinner genom ett landskap som domineras av jordbruk och fruktodling. I 
området förekommer även en del betes- och skogsmark (44, 69) . 

Biflöden från Ljunglyckorna och Älmhult 
Dessa båda vattendrag rinner genom typiska mellanbygder med både skogsmark, odlad 
och betad mark (44,69). 

Biflöde från Rörums Fur 
Della biflöde, som har sitt ursprung vid Rörums fur, rinner genom skogsmark (löv och barr) 
ned till Kulla där marken utnytljas lill fruktodling (44, 69). 
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RIKSINTRESSEN SAMT OMRÅDEN SOM KLASSATS SOM 
SKYDDSVÄRDA AV LÄNSSTYRELSEN 

Riksintresse för naturvård 
Inom åns avrinningsområde finns ett större område som 1989 av naturvårdsverket 
förklarades som riksintresse för naturvård (14). 

1. Kusten Stenshuvud-Vik-Simrishamn, områdets officiella beteckning är NL 41 (N=Natur, 
L=L-Iän) . 
Området innehåller stora biologiska och geologiska skyddsvärden. Inom en mycket be
gränsad yta inrymmes en rik mångfald naturtyper med en mångfald sällsynta och hotade 
växt- och djurarter. Rörums Södra å med omgivningar ingår i riksintresset. Här finns vatten
fall med skärningar i kambrisk sandsten (14) . 

Åtgärdsprogram för landskapsvård 
För alt med tanke på natur- och kulturminnesvård skydda värdefulla delar av odlings
landskapet kan markägare söka miljöstöd hos länsstyrelsen. Områden som anses värdfulla 
har därtör värderats och klassificerats utifrån nio olika kriterier som fastställts av naturvårds
verket och Riksantikvarieämbetet (15). Följande klasser har använts: 

för naturvården: 
Klass I - högsta bevarandevärde. 
Klass II - mycket högt bevarandevärde. 
Klass III - högt bevarandevärde. 

för kulturvården: 
Klass I - största betydelse ur bevarandesynpunkt. 
Klass II - stor betydelse ur bevarandesynpunkt. 

1. Backlandskap vid Rörum (nr 4, Simrishamns kommun). 
Backlandskap, som på sina ställen är mycket kuperat, området utgör sannolikt en parallell 
till Brösarps backar. Området består omväxlande av åkrar och betesmarker. I området 
rinner Rörums Södra å som är kantad aven al ridå. Vid Sträntemölla finns en fungerande 
valtenmölla. Området är klassat som klass l-objekt för både naturvård och kulturmiljövård 
(15) 

2. Område öster om S:t Olof. (nr 5, Simrishamns kommun) 
Småskaligt variationsrikt odlingslandskap med omväxlande åker, betesmarker och löv
dungar. Området är klassat som klass III-objekt för naturvården och klass II-objekt för 
kultu rmi ljövården (15) 

KOMMUNALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN 

Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun har i sitt underlag för kommunens miljöskyddsprogram pekat ut ett 
antal områden som värdefulla. Värdena kan vara biologiska (B), geologiska (G), kultur
historiska (K), friluftsmässiga (F) och/eller skönhetsmässiga (S) (4). Nedan beskrivs de 
lokaler som ligger i direkt anslutning till vattendraget. 

1. Geddings mosse. Kommunal beteckning: nr 21 
Mossen är till ytan den största i kommunen och är kraftigt påverkad av dikningar och torv-
täkter. ! området finns en värdefull fauna som inte specificerats. 
Värden: B 
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2. Holmarna-Tåghusa: nr 22 
Ett vackert småskaligt och landskap. Våtmarker med ospecificerad värdefull fauna. 
Värden: B K S 

3. Lerbergstorp-Eljaröd: nr 24 
I detta variationsrika och småskaliga landskap finns flera småvatten med sällsynt 
grodfauna. 
Värden: B K S 

4. Stubbaröd: nr 30 
I området finns betesmarker, fuktängar och hagmarker. Den mindre sjön och dammen är 
viktiga för faunan i området. 
Värden: B S 

5. S:t Olof: nr 43 
I området finns äldre lövskog, framförallt bok och ek. I de fuktiga partierna växer alskog. 
Rörums Södra å rinner genom samhället. 
Värden: B F S 

6. Raskarum: nr 45 
En stor värdefull våtmark ligger vid biflödet till Rörums Södra å. Här finns en og ödslad 
fuktäng med intressant flora. Österut blir området igenväxt med lövträd och buskar. 
Värden: B K F S 

7. Ljunglyckorna: nr 46 
I detta område finns fäladsmark, alskogar och kärr och en 100-årig bokskog. I området 
finns värdefull fauna. 
Värden: B 

8. Stråntebacka: nr 47 
I området finns en värdefull ogödslad betesmark. Skyddsvärd fauna finns i området. 
Värden: B K 

9. Snapparp: nr 51 
Område med många olika naturtyper. Med dammar, kärr och våtmarker med värdefull flora 
och fauna. 
Värden: B K S 

10. Älmhult-Björklunda 
Större varierat område med lövskog, betesmarker och våtmarker. Peningsmosse utgörs 
av kärr och fuktlfriskängar. Faunan är rik med flera sällsynta arter. 
Värden: B K F S 

11. Rörums Käsk: nr 55 
I de fuktigare-rikare partierna dominerar al. Sällsynt fauna finns i området. 
Värden: B S 

12. Stora Äsperöd: nr 56 
Värdefulla skogsmarker, bitvis med olikåldrig ädellövskog, med inslag av al i de fuktigare 
partierna. Det finns sällsynt fauna i området. 
Värden: B S 

13. Råboa: nr 57 
I området finns skogspartier och betesmarker. Rörums Södra å passerar de västra och 
södra delarna. Längs bäcken vid Stockeboda växer ädellövträd med inslag av al. Sällsynt 
fauna finns i området. 
Värden : B K S 

14. Dode - Ejiertslund 
Våtmarker med sällsynt fauna. Värden: B 
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15. Sträntemölla 
Naturreservat som domineras av den markerade dalgången där ån rinner fram med 
omkringliggande skogsbevuxna och betade sluttningar. Geologiskt intressant område, 
eftersom ån skurit igenom den kambriska sandstenens djupaste del. En mycket sällsynt 
djurart har påträffats i området. 
Värden: B G K F S 

16. Rörums backar: nr 65 
Område med geologiskt intressanta isälvsavlagringar. Det finns även värdefulla dammar i 
området. 
Värden: B G K F S 

17. Kulla: nr 66 
Bäckravin med äldre ädellövskog och fuktlövskog. Sällsynt fauna. 
Värden: B F S 

18. Rörums fur: nr 67 
Skogsplanterat områden med framförallt sociala värden. Här finns en bäckravin med 
fuktlövskog och en värdefull damm. Sällsynt fauna finns i området. 
Värden: B F 

19. Rörums Södra å: nr 72 
I jordbruks landskapet mellan Rörums by och Östersjön rinner ån genom lösa 
isälvsavlagringar. An kantas av alridåer och omges mest av åkrar och fruktodlingar. 
Värden: B S 

Sammanfattande kommentar 

• Delar av ån rinner genom Stenshuvuds nationalpark . 
• I det småskaliga landskapet finns flera mindre områden som är värdefulla ur natur- och 

kulturmiljösynpunkt. 

STRUKTUR OCH HYDROLOGI 

Rörums södra å - huvudfåran. 
Rörums Södra å har sina övre källflöden NV om S:t Olof och mynnar i Östersjön öster om 
Rörums samhälle (61681 O 140393). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 160 m ö h 
Lägsta punkt: O m ö h 
Huvudfårans längd: 18 km 
Bredd vid mynningen 2-3 m 

Afåran och omgivande vegetation 
Afåran är till stor del kanaliserad uppströms Raskarum. Nedströms har ån kvar sitt sling
rande lopp, men även här är ån bitvis kanaliserad. I jordbruksområdena vid Holmarna och 
Raskarum saknas skyddszoner. I övriga områden rinner ån genom skogs- och betes
marker (44) . 

Sjöar dammar och våtmarker 
I sjöar finns i området. Gedings mosse är som är en utdikad torvmosse (5,5 km2) är den 
största våtmarken i området (4). I området finns följande dammar: Raskarums kvarn i S:t 
Olof. S:t Olofs kvarn, Sträntemölla och Forsemölla (9). 
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Bottensubstrat 
Bottensubstratet utgörs av sten, grus och sand. 

Vattenföringsstationer och peglar 
Ingen vattenföringsstation finns i området. Två peglar finns i huvudfåran. 

Flöde 

1. Pegel vid mynningen (616771 140297) 
Pegeln som ägs av Simrishamns kommun startades år 1983. Avläsningar sker 
en gång per månad i samband med provtagning. Avbördningskurva finns (39). 

2. Pegel uppströms Rörums samhälle (61670 14018). Ägs av Lantbruks· 
enheten i Kristianstads län. Avläsningar gjordes mellan åren 1975-77. Det finns 
en avbördningskurva. 

Flödesmätningar har utförts vid två olika platser i ån. Flödesmätningar utfördes vid tio olika 
tillfällen vid pegeln uppströms Rörums samhälle. Mätningarna gjordes under maj till och 
med september månad mellan åren 1975 och 1977 (3). 

Lägsa uppmätta vattenföring: 0,013 m3/s 
Högsta uppmätta vattenföring: 0,21 m3/ s 

Mätseriems vägda medelvärde: 0,09 m3/ s 

Under åren 1983 till 1985 utfördes sju flödes mätningar med flygel i mynningspunkten. 
Följande resultat erhölls (39) : 

Lägsa uppmätta vattenföring: 
Högsta uppmätta vattenföring: 

Medelflöde: 

0,26 
0,50 

0,02 

rn3/ s 
rn3/ s 
m3/s 

SMHI genomförde flödesberäkningar enligt PULS-modellen för år 1993. varvid följande 
värden togs fram: 

Lägsta beräknade vattenföring: 
Högsta beräknade vattenföring: 
Mede~löde för år 1993: 

Skälabäcken 

0,02 
1,58 
0,49 

m3/s 
m3/s 

m3/s 

Skälabäcken har sina källflöden i ett mindre våtmarksområde strax väst om Vitaby skog 
samt i Torup Vitaby. Bäcken byter namn till Rörums Södra å vid Gedings mosse. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 155 möh 
Lägsta punkt: 130 m ö h 
Huvudfårans längd: 1,5 km 

Af<lran och omgivande vegetation 
Bäcken är kanaliserad längs vissa avsnitt. Längs hela åfåran finns skuggande vegetation 
(44). 
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Sjöar, dammar och vatmarker 
Det finns inga sjöar eller dammar i området. Det västra biflödet har sitt ursprung i en mindre 
våtmark vid Vitaby skog (44). 

Bottensubstrat 
Uppgifter saknas 

Vattenföringsstationer, peglar och fföden 
Det finns inga vattenföringsstationer eller peglar i bäcken och inte heller några uppgifter 
om flöden . 

Biflöde från Bästekille backar 
Denna bäck har sitt urspnung i en utdikad våtmark vid Skärareängen. Biflödet mynnar i 
huvudfåran vid Raskanum. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflädets längd: 

Afaran och omgivande vegetation 

160 
110 

3 

möh 
möh 
km 

Biflödets struktur är påverkat längs stora delar av sitt förlopp. Den nedre kilometern är 
enligt kartan kulverterad (44, 67). 

Sjöar, dammar och vatmarker 
Inga sjöar finns i området. Vid Stubbaröd finns en långsträckt torvgrav. Areal: 0,13 km2. 

Skärareängen är en delvis utdikad våtmark där bäcken har sitt urspnung. 

Bottensubstrat 
Inga uppgifter finns tillgängliga angående bottensubstratets sammansättning. 

Vattenföringsstationer. peglar och fföden 
Det finns inga vattenföringsstationer elier peglar i bäcken och inte helier några uppgifter 
om flöden. 

Biflöde från Ljunglyckorna 
Vattendraget har sina källor i ett mindre våtmarksområde väster om Ljunglyckorna. Norr om 
Älmhult mynnar bäcken i huvudfåran. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 

Afaran och omgivande vegetation 

115 
100 
2,5 

möh 
möh 
km 

Bäcken är till stora delar kanaliserad. Längs hela vattendragets lopp finns skyddszoner. 
Skuggande vegetation finns i de nedre delarna (44, 67) . 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar, dammar eller våtmarker finns i området (44). 
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Bottensubstrat 
Inga uppgifter finns tillgängliga. 

Vattenföringsstationer och peglar 
Varken vattenföringsstationer eller peglar finns i bäcken. 

Flöde 
Uppgifter om flödesförhållandena i ån saknas. 

Biflöde från Stråntebacka 
Vattendragets källområde finns sydväst om Bökåkra. Bäcken mynnar i huvudfåran väster 
om Stora Äsperöd. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 130 möh 
Lägsta punkt: 80 möh 
Biflödets längd: 3,5 km 

Afåran och omgivande vegetation 
Bäckfåran är kanaliserad i de övre delarna ned till Stråntebacka. Därefter är bäcken 
kulverterad längs en 200 meter lång sträcka. Nedströms vägen mot S:t Olof har ån ett 1-2 
km långt slingrande lopp innan den åter är kanaliserad. Skyddszoner och skuggande träd 
finns längs hela åfåran (44). 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Sjöar, dammar och våtmarker finns längs hela bäcken (44). 

Bottensubstrat 
Uppgifter saknas om bottensubstratets beskaffenhet. 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det saknas vattenföringsstationer och peglar i området. 

Flöde 
Inga uppgifter om flödesförhållandena i bäcken har samlats in. 

Biflöde från Älmhult 
Detta biflöde har sina källområden vid Älmhult och mynnar i huvudfåran vid Stockeboda. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 

Afåmn och omgivande vegetation 

100 
60 

4 

möh 
möh 
km 

Vattendraget är nästan helt kanaliserat ända ned till mynningen. Vissa korta avsnitt med ett 
slingrande lopp finns dock kvar (44). 
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Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. En kvarndamm, med ytan 0,25 km2, finns vid Älmhult (13) samt 
en våtmark vid Pennings mosse (4) . 

Bottensubstrat 
Inga uppgifter har samlats in om bottensubstralet i vattendraget. 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns varken vattenföringsstationer eller peglar i vattendraget. 

Flöde 
Uppgifter om vattenflödet i bäcken saknas. 

Horrödsbäcken 
Horrödsbäcken har sina källflöden nordväst om Rörums samhälle vid Wilhelmsborg och 
Skoglunda. I samhället rinner den samman med ett nordligt namnlöst biflöde. Vatten
draget mynnar i Rörums Södra A strax norr om Skönabäck (44). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 

Afåran och omgivande vegetation 

100 
5 
4 

möh 
möh 
km 

Vattendraget är nästan helt kanaliserat. Vissa mycket korta delar har dock kvar ett 
slingrande lopp (44). Skyddszoner med skuggande träd finns längs långa sträckor av 
vattendraget. Korta sträckor vid Nybro och Rörums samhälle saknar skyddszoner och 
skuggande träd och buskar. 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. Vid Fridhems mölla i Rörum finns en kvarndamm med okänd yta 
(9). I de övre källområdena finns mindre våtmarker med okänd yta (44). 

Bottensubstrat 
Uppgifter om bottensubstratet saknas. 

Vattenföringsstationer och peglar 
I vattendraget finns inga vattenföringsstationer eller peglar. 

Flöde 
Inga uppgifter om flödet i bäcken har samlats in. 

Biflöde från Rörums Fur 
Vattendragets källområde finns i en damm söder om Stora Dode. Bäcken mynnar i 
huvudfåran strax öster om Skönabäck (44). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 
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Afåran och omgivande vegetation 
Bäckfåran är kanaliserad uppströms Nygård, medan de dela ma ned till väg 10 har kvar ett 
slingrande lopp. Nedströms är vattendraget kulverterat längs ca 350 meter. Nedströms 
Skönabäck slingrar ån ned mot huvudfåran. Skyddszoner med skuggande trädridå finns 
längs hela vattendraget (44) . 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i biflödet. Bäcken har sitt ursprung i en damm med ytan 0,02 km2 vid Stora 
Dode. Vid Ramnaku\1a finns en kvamdamm med 0,1 km2 yta (4). En mindre våtmark finns 
vid Li\1a och Stora Ramnakulla (44) . 

Bottensubstrat 
Uppgifter saknas om bottensubstratets beskaffenhet. 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns inga vattenföringsstationer eller peglar i området. 

Flöde 
Inga uppgifter om flödesförhå\1andena i bäcken har samlats in . 

Sammanfattande kommentar 

• I det övre skogsområdet och i det jordbrukspräglade områdena kring Raskarum och 
Holmarna är ån kanaliserad. I övrigt har ån kvar ett ursprungligt slingrande lopp. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 

Tätorter 
Området är relativt glest befolkat med de två samhä\1ena S:t Olof och Rörum. 

Avfallsanlägg n ingar 
Det finns inga uppgifter om verksamma e\1er nedlagda avfa\1sanläggningar I 
avrinningsområdet. 

Kommunala avloppsreningsverk (ARV) 
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk inom avrinningsområdet till Rörums Södra å. 
Anläggningen finns markerad på karta på sid 68. 

S:t Olofs ARV, Simrishamns 
Anslutna personer: 
Dimensionerat: 
Reningsteknik: 
Problem: 

Atgärder: 

kommun. 
600 pe 
1000 pe 
Aktivt slam, kemisk fällning och sandfilter 
Antalet anslutna stämmer ej med överslags
räkningen av BOD7. Enligt uppgifter är 600 

personer anslutna medan beräkningar av BOD7-

haltema tyder på att 2310 personer skulle vara 
anslutna. Kadmiumhalterna i slammet är mycket 
höga. 
Det ska\1 göras en kartläggning av kadmium
halterna i avloppsnätet. 
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Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventerades under åren 1977-78. Resultaten 
har inte samlats in till denna sammanställning. Uppgifterna finns tillgängliga på miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Simrishamn. 

Industrier med anknytning till vattendragen 
Det finns inga industrier i avrinningsområdet som utnyttjar vattnet i vattendraget i 
processen eller som recipient. 

Jordbruk 
Näringsämnen som härstammar från jordbruket tillförs ån via bristfälliga gödselvårds
anläggningar, dräneringsledningar, markläckage och oförsiktighet vid spridning av gödsel 
och liknande. 

Inom åns avrinningsområde är djurhållning den dominerande jordbruksverksamheten. 
Inga exakta siffror finns tillgängliga för själva avrinningsområdet. Antagandet bygger på de 
uppgifter om djurhållning som finns presenterade på församlingsnivå i lantbruksregistret 
för år 1993 (46). Tyvärr har ingen inventering av gödselvårdsanläggningarna genomförts i 
området. 

En annan form av jordbruk som finns speciellt i de nedre delarna är fruktodling. Eventuell 
påverkan från fruktodlingar på vattendragen har inte utretts i samband med denna 
sammanställning. 

Bekämpningsmedel 
Inga uppgifter om eventuella bekämpningsmedelsundersökningar har samlats in. 

Bevattningsuttag och markavvattning 
Omfattande markawattningar har utförts inom avrinningsområdet. Dessa dikningsföretag 
har inte beskrivits på grund av tidsbrist. Uppgifterna finns tillgängliga hos Jan-Åke Odestig 
på lantbruksenheten vid länsstyrelsen i Kristianstad. 

Uppgifter om bevattningsföretag är svåra att få ett säkert grepp om. Tillgängliga uppgifter 
berättar att i Rörums Södra å och Tommarpsån samt kustområdet mellan Rörums Södra å 
och länsgränsen år 1985 fanns 52 bevattningsföretag, både grundvatten- och ytvatten
uttag. Man kan anta att den dominerande delen förekom i Tommarpsåns avrinnnings
område (pga den större andelen jordbruk i detta område) . De två torrsomrarna (åren 1990 
och 1992) kan ha lett till att antalet bevattningsföretag har ökat (38) . 

Sammanfattande kommentar 

• S:t Olofs reningsverk är den största punktkällan längs ån . 
• Bristfälliga avlopp och diffusa utsläpp från jordbruksmark är andra föroreningskällor. 

KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 

Provtagningsprogram 
De kemiska och iysikaiiska daia som ligger iiii grund iör denna sammansiåiining har 
hämtats från vattenkemiska provtagningar som utförts i vattendraget av Simrishamns 
kommun. Det har även skett enstaka provtagningar i länsstyrelsens regi (22, 26). 
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De olika provtagningsprogrammen har löpt under varierande perioder, med olika provtag
ningsfrekvens och med varierande parameterval. För att lättare skilja på de olika pro
grammen i följande avsnitt har samtliga försetts med en ny beteckning (tabell 43). 
I bilaga 10 finns en förteckning över de olika provtagningsparametrar som ingår i 
respektive program. 

Tabell 43. Sammanställning av provtagningsprogram i Rörums södra å. 

-- ~~-- .-... _.------
Ansvarig Beteckning Provtagnings- Antai Tidsperiod Frekvens 

program punkter 

Simrishamn kn Saknas 1983-85 1 gång/mån 
Simrishamn kn Mynningspunkter 2 1 1992- 1 gång/mån 
Simrishamn kn Bäckar 3 2 1990- 1 gång/år 
Simrishamn kn Rörums Södra 4 6 1990-91 1 gång/2mån 
Länsstyrelsen Österlenåar 5 2 1993 1 gång 
Länsstyrelsen Österlenåar 6 2 1994 1 gång -_-..- -

Syftet med sammanställningen är att försöka beskriva vattenkemin i Rörums södra å, som 
grund för ett framtida samordnat kontroll- och miljöövervakningsprogram. I denna samman
ställning har fysikaliska och kemiska analys resultat använts från flera lokaler i vattendraget. 
Lokalernas läge, beteckning och till vilket provtagningsprogram de hör finns presenterat i 
tabell 44 och på kartöversikt sidan 68. Först nämnda lokal i tabellen ligger högst upp i 
vattendraget, därefter följer lokalerna i nedströms liggande ordning. Både ursprungliga 
och nya lokalbeteckningar finns presenterade i bilaga 11 . 

Tabell 44 . Fysikalisk-kemisk provtagningslokaler i Rörums södra å. 
.. _,--- ,...., .. _-- ""'"--_.-
Lokal Punkt X-koordinat Y -koordinat Provtagnings-

program 

Lerbergstorp RS11 617081 139242 4 
Raskarum RS10 616869 139570 3,4 
Stora Äsperöd RS7 616722 139903 4 
Forsemölla RS5 616649 140064 4 
Rödingsborg RS2 616771 140297 1,2,4 

_~y.::nin!!,:!,_. RS1 616808 140377 3,4 

Metall- och försurningsanalyser har endast utförts vid ett fåtal tillfällen. Resultaten dis
kuteras därför endast kortfattat i texten. Lokaler som ingått i studierna finns angivna i 
tabell 45. 

Tabell 45. Metallanalysresullat har utnyttjas från följande provtagningpunkter i 
Rörums södra å. 

Lokal 

V Vitaby skog 
N Stråntebacka 
S Råboa 
Rödingsborg 

Punkt 

RS12 
RS8 
RS6 
RS2 

X-koordinat 

617245 
616905 
616643 
616771 

-- --....--.... 
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Y-koordinat Provtagnings-
program 

139165 5 
139774 5 
140025 6 
140297 6 



Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper 
De parametrar som får beskriva den allmänna kemiska och fysikaliska statusen är vatten
temperatur, syrgasmättnad, belastningen av syretärande ämnen (CODMn),vattenfärg och 

ledningsförmåga. Analyserna är utförda under åren 1983-85, 1990-91 samt 1992 - 93. 
Dessa parametrar har valts eftersom de finns bäst representerade med avseende på 
provtagningsfrekvens och provpunkternas läge i vattendraget (22 , 25, 26) . 

Vattentemperatur 
Vattendraget har en relativt låg vattentemperatur under sommaren (tabell 46) trots brist på 
skuggande vegetation . Detta tyder på ett relativt stort tillskott av grundvatten. Vatten
temperaturen i åarna är gynnsam för flera fisk- och bottenfaunearter. 

Tabell 46. Den mediana vattentemperaturen (0C) uppmätt vid 
Rödingsborg i Rörums södra å, åren 1992·93 . 

.... ~ .... _-- " ... _-~"-" 
Punkt Lokal Antal Mittvärde 

värden 'C 

RS2 Rödingsborg 

hela året 16 7,9 
maj·sept 6 11 ,3 
okt·apr 10 4,4 

.... -= _....--_-...... ..,...--

Syreförhållande och belastning av syretärande ämnen 
Syrgasmättnaden är ofta mycket låg enligt mätningarna vid Lerbergstorp (RS11) och i 
mynningen (RS1 , tabell 47). Dessa låga värden har ofta uppmätts vid låga vatten
temperaturer. I mars 1991 var t ex syrgasmättnaden 70 % i provtagningspunk1en 
Lerbergstorp (RS11) samtidigt som vattentemperaturen endast var 3,0 grader. Då låga 
syrgasmättnadsvärden oftast uppträder vid högre vattentemperatur, på grund av att 
syrgasens löslighet minskar vid ökad vattentemperatur, bör man undersöka orsaken till 
dessa låga värden. 

Tabell 47. Syrgasmättnad ( 02°/0) vid lokaler i Rörums södra å 
1990·91 

- ,.,..,. .... .,.....,..-----,,: ... <,.,....-~ -~--~,..".~ ... --
Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 

st median minimum maximum 

RS11 Lerbergstorp 3 71 64 79 
RS10 Raskarum 4 81 74 97 
RS7 Stora Äsperöd 3 90 85 91 
RS5 Forsemöllan 3 90 74 100 
RS2 Rödingsborg 3 82 78 100 
RS1 Mynningen 4 78 70 90 

Mängden syretärande ämnen har endast undersökts vid enstaka provtagningstillfällen. 
Detta är för få tillfällen för att några slutsatser om belastningen skall kunna göras. 

Naturvårdsverket rekommenderar i sina bedömningsgrunder för rinnande vatten (21) alt 
medelvärdet av tre års extremvärden utnyttjas vid klassificeringen av syreförhållandena 
och syretäringen i rinnande vatten. Då det saknas långa tidsserier av CODMn görs här 

ingen bedömning av mängden syreförbrukande ämnen i vattnet. 
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Tabell 48. Koncentrationen av syreförbrukande ämnen (mg CODMnll) i Rörums 
södra å 1990-91 

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

RS11 Lerbergstorp 4 8,5 7,4 12,9 
RS10 Raskarum 5 6,4 4,5 6,9 
RS7 Stora Äsperöd 4 5,2 1,2 7,6 
RS5 Forsemöllan 4 4,9 2,7 6,2 
RS2 Rödingsborg 4 4,9 3,4 5,5 
RS1 Mynningen 5 4,0 3,7 5,7 

Anm. 
, tabellen ovan presenteras de syrel3rande ämnena som CODMn . Analysen har emellertid sken som CODer. Omräkning 
har gjorts eftersom Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten utgår från CODMn. Den uppmätta CODer 

koncentrationen kan räknas om lill CODMn enlig CODer 13.95 "" CODMn (21). 

Vattenfärg 
Vattenfärgen har uppmätts i mynningspunkten mellan 1983-85 (tabell 49). De låga färg
värdena är att förvänta eftersom inslaget av våtmarker är litet samtidigt som det helt saknas 
skog i området uppströms provlokalen. 

Tabell 49. Vattenfärg, mg Ptll, i mynningspunkten i Rörums södra å . 
_'o ....-. ....... "'---------

Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

RS1 Mynningen 36 35 10 90 

Specifik ledningsförmåga 
Ledningsförmågan i mynningspunkten har analyserats vid 36 tillfällen under 1983 - 84 
(tabell 50). Resultaten visar att mängden lösta joner i vattnet var måttlig. 

Tabell 50. Ledningsförmågan ().IS/cm) i mynnings
punkten i Rörums södra å 1983-1985. 

Lokal (punkt) 

Mittvärde 
Minvärde 
Maxvärde 
Antal värden 

Mynningen (RS1) 

337 
232 
449 

36 ---------,.------
Närsalttillstånd - Trofinivå 
För att beskriva trofinivån i Rörums södra å har vattenkemiska data från provtagningar 
1990 - 1991 använts. De parametrar som får illustrera näringstillståndet är mängden 
nitratkväve och totalfosfor i vattnet. Bedömningen av näringstillståndet har gjorts utifrån 
de gränsvärden som utnyttjas i miljövårdsprogrammet för Skåne (59). Gränsema 
presenteras i tabell 8, sid 10. 

Kväve 
Rörums södra å är ett extremt näringsrikt vattendrag (tabell 51). Kväve tillförs ån till största 
delen via markläckage. Haltema varierar med årstiden med högst värde under vinterhalv
året när utlakningen från marken är störst och växte mas upptag av lätt tillgängligt nitrat
kväve lägst. Provtagningama under år 1991 visade att de lägsta nitratkvävehalterna i 
vattendraget förekom i de övre delarna vid Lerbergstorp (RS11). Dessa halter var dock 
mycket höga. 
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TabellSl. Nitrat kvävehalter (mg N03-N/ I) i Rörums Södra å 1990-91. 

- -Lokal Lerbergstorp Raskarum Stora Äspe- Forse- Rödings- Mynningen 
(punkt) (RSll ) (RS10) röd (RS7) möllan(RSS) borg(RS2) (RS1) 

Mittvärde 1,6 4,1 3,9 3,9 4,1 4,4 
Minvärde 1,1 2,3 2,8 2,8 3,1 3,1 
Maxvärde 2,S 4,4 4,8 9,6 4,7 4,6 

Antal värden 4 S 4 4 4 4 

Nitratkvävehalterna var något högre i mynningspunkten vid de prov1agningar som 
utfördes under år 1992-93 (tabell 52). 

Fosfor 

Tabell S2. Nitratkvävehalter (mg N03-N/ I) i mynnings
punkten i Rörums södra å 1992-93. 

Lokal (punkt) 

Mittvärde 
Minvärde 
Maxvärde 

Antal värden 

Mynningen (RS1) 

4,9 
3,2 
6,4 

18 

-

Måttliga totalfosforhalter uppmättes under perioden 1990-91 i åns övre delar vid 
Lerbergstorp (RS11). Vid Raskarum (RS10) upp möttes de högsta halterna (tabell 53). 

Fosfortil lförseln till vattendragen påverkas av klimat, markanvändning och jordens 
erosionskänslighet. En betydande del tillförs dock sannolikt från antropogena källor som 
enskilda avlopp, gödselvårdsanläggningar, mjölkrum etc. Totalfosforhalten i vattnet beror 
även på flödet i vattendraget. Ett högt vattenflöde kan leda till utspädningseffekter, vilket 
kan resultera i en lägre fosforhalt och vice versa. 

TabellS3. Totalfosforhalterna (mg tot-P/I) i Rörums södra å 1990-91. 

.-... - ................ ""~ _ ....... y ·....-..... I!"' .. l...........-.--.U. ... ~ _____ ..... • -Lokal Lerbergstorp Raskarum Stora Äspe Forse- Rödings- Mynningen 
(punkt) (RSIl) (RS10) -röd (RS7) mÖllan(RSS) borg(RS2) (RS1) 

Mittvärde 0,022 0,061 O,OSI 0,043 0,038 0,040 
Minvärde 0,012 0,012 0,008 0,014 0,010 0,024 
Maxvärde 0,078 0,123 0,090 0,047 0,05S 0,063 

Antal värden 4 S 4 4 4 4 

Totalfosforhalterna var högre i mynningspunkten vid 1992-93 års prov1agning än vid den 
prov1agning som utfördes under perioden 1990-91 (tabell 54) . Det går inte att dra några 
säkra slutsatser om det rör sig om en permanent höjning eller om det är tillfälliga 
variationer. 
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Tabell 54. Totalfosfor halterna (mg tot-PA) i Rörums södra å 1990-91 och 
1992-93 

Lokal (punkt) Mynningen (RS1) Mynningen (RS1) 

Mittvärde 0,040 0,078 
Minvärde 0,024 0,024 
Maxvärde 0,063 0,420 

Antal värden 5 18 
Tidsperiod 1990-91 1992-93 --

Metaller 
Klassificeringen av resultaten från kadmium- och zinkprovtagningarna har gjorts med hjälp 
av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten (21). De klassgränser som 
rekommenderas för kadmium och zink redovisas i tabell 9, sid 12. 

Tillståndet beträffande aluminiumhalter i vattnet bedöms med hänsyn tagen till 
vattenfärgen. Klassgränserna framgår av figur 3, sid 12. 

I sammanställningen nedan har resultat från fyra lokaler som ingår i länsstyrelsens 
metallundersökningar använts. Två av lokalerna ingick i en försurningsstudie år 1993 (25) . 
Lokalerna är belägna i mindre källflöden på Linderödsåsen, norr om Stråntebacka (RS8) 
och väster om Vitaby skog (RS12). De övriga två provtagningslokalerna, vid Rödingsborg 
(RS2) och söder om Råboa (RS6) , ingick i en provtagning inom projekt Österlenåar 
(tabell 55). 

Tabell 55. Klassificering av metalltillståndet i vattnet utifrån analys resultaten från 1993 och 1994 
års provtagningar i Rörums södra å. Gränserna är hämtade från naturvårdsverkets 
riktlinjer för rinnande vatten. Halter till grund för klassificeringen anges inom parentes 
(Cd, Zn och Al i Jlgll samt färgvärde i mg PtIl) 

-- --- .... _--
Lokal N Stråntebacka V Vitaby skog Råboa Rödingsborg 
(punkt) (RS8) (RS12) (RS6) (RS2) 

Cd 5 (5,7) 5 (0,41 ) 5 (0,33) 4 (0,18) 
Zn 4 (32) 4 (27) 4 (35) 4 (23) 
Al 4 (135) 5 (1480) 3 (123) 3 (78) 
Färg (30) (40) (80) (70) 

Tidpunkt 930331 930331 940412 940412 
_..-~-

Vattnet i Rörums södra å är känt för mycket höga kadmiumhalter, vilket bekräftas av de 
sammanställda analyserna. Zinkhalterna i vattnet var höga vid samtliga provtagnings
lokaler. Vattnet hade höga aluminiumhalter vid provtagningspunkter belägna på 
Linderödsåsen (RS8, RS12). 

Orsakerna till de förhöjda metallvärdena är inte kända. Berggrundens beskaffenhet kan 
leda till förhöjda metallhalter men sannolikt beror de förhöjda halterna även på olika former 
av mänsklig påverkan. Lokalerna med mycket höga kadmium- och zinkhalter i vattnet finns 
inom ett område som enligt en undersökning av metall halter i bäcktorv (41) innehåller 
höga halter kadmium och zink. 

Bekämpningsmedel 
Det har inte utförts någon bekämpningsmedelsundersökning av vattnet i Rörums södra å. 
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Försurning 
På grund av de geologiska förhållandena är området i sin helhet inte försurningskänsligt. 
Vid en undersökning av försurningsti llståndet i källflöden på Linderödsåsen år 1993 (25), 
uppmättes pH- och alkalinitetsvärde i två källflöden (RS8 och RS12). Resultaten visar att 
det i lokalen väster om Vitaby skog finns vissa försurningstendenser med lågt pH och lågt 
alkalinitetsvärde. Lokalen norr om Stråntebacka hade god buffertförmåga och högt pH 
(tabell 56) . 

Tabell 56. Alkalinitet (mekvii) och pH värden från två lokaler i 
källflöden till Rörums Södra å, år 1993. 

Lokal(punkt) N Stråntebacka V Vitaby skog 
(RS8) (RSI2) 

Alkalinitet 0.026 0,452 
pH 5,52 7,13 
antal värden l l 

Eftersom alkaliniteten i vattnet varierar under året behövs analysresultat från flera 
provtagningar spridda över året för att säkra slutsatser skall kunna dras. Från 
provtagningspunkten i mynningen (RS1) har alkalinitet och pH analyserats under åren 
1983 och 1984 (tabell 57). I denna punkt är buffertförmågan mycket god. 

Tabell 57. Alkalinilet (mekv/l) och pH från mynnings punkten 1983-84. 
-,---..,. . -=------_ .... 

Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

RSl Mynningen pH 36 8,2 7,5 8,5 
RSl Mynningen Alkalinitet 36 4 ,3 3,7 5,5 

-~--

Sammanfattande kommentar 

• Vattnet i ån är extremt näringsrikt. 
• Låg vattentemperatur under sommaren och relativt hög under vintern tyder på relativt 

stort tillskott av grundvatten. 
• Höga metallhalter har uppmätts i vattnet i ån. 

BIOLOGI 

Bakterier 
Bakterieprovtagningar har utförts av Simrishamns kommun vid ett antal tillfällen. Inga 
närmare kommentarer görs i denna sammanställning. 

Makrofyter och perifyton 
Uppgifter saknas. 

Bottenfauna 
I denna sammanställning ingår resultat från tie olika bottenfaunaundersökningar. I tabell 
58 finns provtagningslokaler, tidpunkter och insamlingsmetoder presenterade. Lokalerna 
finns markerade på karta på sid 68. 
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Tabell 58. Lokaler i Rörums södra å där bottenfaunaundersökningar genomförts. 

Regi Vattendrag Lokaler Tidpunkt Melod 

Länsstyrelsen S:t Olof RS9 7705051790320 okänd 
Länsstyrelsen Rörum RS3 
Länssty relsen V Rörum RS4 940509 stand. sparkmetod 
Limnodata Raskarum RS10 780504 okänd 

Huvudfåran 
Bottenfauna i Rörums Södra å hyser flera föroreningskänsliga arter. Vid en 
bottenfaunaundersökning som genomfördes våren 1994 påträffades åtta olika 
försurnings- och/eller föroreningskänsliga arter (tabell 59) . Den sällsynta nattsländearten 
Ecclisopteryx dalecarlica var bland de insamlade djuren. 

Tabell 59. Försurnings- och föroreningståliga arter som påträffades i Rörums Södra å våren 1994 
vid V Rörum (RS4). 

Släkte/arter 

Heptagenia sulphurea 
Brachyptera risi 
Leuctra hippopus 

Taxa 

Dagsländeiarv 
Bäcksländeiarv 

Ryachophila nubila Nattsländeiarv 
Ecclisopteryx dalecarlica" 
Limnius volckmari Bäckbagge 
Elmis aenea 
Gammarus pulex Märlkräfta 

.. Hotade arter enligt Databanken för hotade arter . 

Organisk 
belastning 

x 
X 
X 
X 

X 
X 

Låga syre
halter 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

•• Hotkategori: 1=akut hotad, 2=sårbar, 3=Sällsynt, 4=hänsynskrävande 

Försurning 

X 

X 

Hotade 
arter· 

3" 

Den dominerande andelen djur som samlades in vid 1994 års undersökning är arter som 
ofta påträffas i lokaler med höggradig organisk förorening, enligt Engblom-Lingdells 
föroreningsindex (tabell 60). Trots detta tyder både Shannon-Wieners diversitets index 
(2,3 poäng) och det modifierade Trent-index (klass I = obetydligt påverkad) på att 
vattendraget är relativt opåverkat. An är ett näringsrikt vattendrag med hög produktion 
vilket gynnar djur som tål hög organisk påverkan. Vattendragets relativt opåverkade 
struktur i kombination med den goda tillgången på forsande partier gör att vattnets 
syrehalt kan hållas på en hög nivå samtidigt som bottnarna spolas fria från slam, vilket 
gynnar de mera känsliga arterna. 

Tabell 60. Fördelning avarter och individer på olika nivåer av föroreningskänslighet" i 
Rörums södra å väster om Rörums samhälle (RS4) 1994. -_ .. _~~ 

Föroreningsindex ... Artantal Individantal % av tot ind antal 

Höggradig org. förorening 2 128 5 
Kraftig jordbrukspåverkan 10 1430 55 
Måttlig jordbrukspåverkan 13 146 6 
Skogsbrukspåverkan 6 413 16 
Låg ledningsförmåga 1 1 0,5 
Okänt 6 484 18,5 

Summa 38 2602 

" enligt Engblom-Ungdell (1 992). 
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I åns övre källområden, lokal RS9, hade bottenfaunan en varierad sammansättning med 
både föroreningskänsliga och mera tåliga arter. De djur som påträffades vid denna lokal , 
vid undersökningarna under åren 1977 och 1979, visade att en dominerande andel av 
djuren tillhörde försurningståliga arter (tabell 61) . 

Tabell 61. Försurningsindex hos bottenfaunan vid lokal RS9 i åns övre källflöde 
vid S:t Olof åren 1977 och -79. 

Försurningsindex" Artantal Individantal % av tot ind antal 

4.0 - 4,5 10 30 17 
4,5 - 4,9 6 127 71 
5,0 - 5,4 2 10 6 

> 5,4 l 10 6 
Okänt q O O 

• enligt Engblom·Lingdell 

Påväxt på stenarna i åfåran vid 1994 års provtagning har utgjort en god födotillgång för 
skraparna vid provtagingslokalen söder om Rörum (RS4) eftersom dessa dominerade 
bland de funktionella grupperna (tabell 62). 

Tabell 62. Bottenfaunasamhällets art- och individfördelning på funktionella grupper 
söder om Rörum (RS4) 1994. 

. __ ._,m -- =- '" " Funktionell grupp Artantal Individantal % av tot ind antal 

Findetritusätare 5 38 2 
Grovdetritusätare 3 499 19 
Rovdjur 10 120 4 
Skrapare 8 1226 47 
Sönderdelare 10 700 27 
Okänd tillhörighet 19 l 

Summa 37 2602 
~-''''-_'''''~ -~~ 

Fisk 
Än är som de andra Österlenåarna mycket rik på öring. Varje höst går stora mängder 
havsöring upp för lek i ån. Det finns även stationär öring uppströms Forsemölla. 

Vandringshinder för öring finns vid det fasta fisket vid mynningen och darnrnen vid 
Sträntemölla. Vattenfallet vid Forsemölla är ett definitivt vandringshinder för öring. Det 
finns uppgifter om ålkistor uppströms fallet vilket tyder på att ål kan forcera hindret (29) . 

Andra fiskarter som finns i ån är gädda, simpa, ål och elritsa (29). 

Fåglar 
Fåglar som forsärla och strömstare häckar i ån vid Forsemölla (54,55). Hägem är också en 
vanlig fågel längs ån. 

Andra fåglar som häckar i ån och i småvatten i anslutning ån inventerades mellan åren 
1978-80 (12) . Arter som svarthakedopping, gräsand, enkelbeckasin och sävsparv 
noterades. I tabell 63 finns en sammanställning över de arter som noterats vid 
inventeringen från åren 1978-80 samt över de som finns i sydöstra Skånes fågelklubbs 
årsskrift (54, 55). De olika arternas födoval finns även med i tabellen. 

66 



I en inventering av fåglar i småvatten och rinnande vatten (åren 1978-80, ref 12) har 
fågellivet i en del dammar i anslutning till vattendragen inventerats. De fåglar som under 
denna period häckade vid dessa platser finns angivna! tabell 63. Arternas huvudsakliga 
basföda som vuxna finns angivet i tabellen: V= växtdelar, E = evertebrater, F = fisk och X= 
okänt. Siffran under lokal namnet är den beteckning som lokalen har i undersökningen. 
Det bör noteras att vissa av de olika arterna inte söker föda i vattnet utan de tar sin föda från 
de flygande formerna av insekter. 

Tabell 63. Häckande fåglar vid de lokaler inom avrinningsområdet till Rörums södra å , vilka 
ingick i inventering av fåglar ismåvatten 1978 - 80. 

--~,._----' ---,--,,,.- _ ....... -----
Lokal Forsemölla 

Strömstare E 
Forsärla E 
Gräsand 
Rörsångare 
Rörhöna 
Sothöna 
Sävsparv 
Svarthakedopping 
Skogssnäppa 
Enkelbeckasin 
~-.~-.--"""'-

Kräldjur 

Stubbamossen Penningsmosse 
3118-20 3137 

V-E V-E 
E 

V-E 
V V 
E 

F-E 
E 
E 

._.~ 

Kvarndamm vid 
Snapparp, 3138 

V-E 

E 

Den sällsynta lövgrodan finns i flera dammar i avrinningsområdet. Lokalerna presenteras 
inte inom ramen för detta arbete. 

Däggdjur 
Uppgifter saknas. 

Sammanfattande kommentar 

• Bottenfaunan karakteriseras avarter som är både föroreningståliga och 
föroreningskänsliga. 

• Den sällsynta nattsländeiarven Ecc/isopteryx da/ecarlica finns i ån. 
• Forsärla och strömstare är arter som finns i ån. 
• Det finns både stationär och vandrande öring i ån. 
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SAMMANFATTNING 

Kvarnbybäcken är en liten näringsrik bäck som rinner genom ett 
intensivt jordbrukslandskap 

ALLMÄNT 
Kvarnbybäckens avrinningsornråde präglas av ett 
intensivt jordbruk. Vid bäckens mynning ligger 
Skillinge, som är största tätort i området. 

Lunnasjöbäcken är ett nordligt biflöde som rinner 
upp norr om Glimmingehus. Ett västligt biflöde 
rinner samman rned Lunnasjöbäcken norr om 
Ö Hoby och bildar då Kvarnbybäcken. 

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION 
Bäcken är till stora delar kanaliserad och sänkt. 
Norr om Ö Hoby samhälle är bäcken kulverterad 
längs ett 1,5 km långt avsnitt. Korta slingrande 
avsnitt finns i Ö Hoby och längs den sista 
kilometern före mynningen. 

Lunnasjöbäcken och det västliga biflödet från 
Tore Mosse är omgivna av betesmarker och 
våtmarker. Träd och buskar kantar bitvis dessa två 
biflöden. 

Bäckens sista kilometer omges aven betesmark 
med enstaka buskar. Längs övriga delar saknas så 
gott som helt träd och buskar. 

SJÖAR: Saknas. 
DAMMAR: Vid Glimmingehus. 
VÅTMARKER: Tore mosse och Glivarps mosse 
samt enstaka mindre våtmarker längs vattendraget. 

VATTENKEMI 
Kvarnbybäckens vatten är mycket näringsrikt och 
relativt kallt. 

Att vattnets temperatur är låg under sommaren 
och jämförelsevis hög under vintern beror troligen 
på ett stort tillskott av grundvatten till ån. 

De höga närsalthalterna härrör sannolikt från 
rnarkläckage från jordbruks mark, bristfälliga 
gödselvårdsanläggningar och dåliga enskilda 
avlopp. När marken tillför ån stora mängder 
näringsämnen ökar produktionen av växter och 
djur i vattnet. När dessa sedan dör krävs stora 
mängder syre vid nedbrytningen. Detta kan ge 
dåliga syrgasförhållanden i vattnet, vilket försämrar 
livsvillkoren för djur i bäcken. 

Enstaka undersökningar av metallhalter i åns 
vatten visade att kadmiumhalten i vattnet vid Ö 
Hoby var hög. Orsakerna till de förhöjda halterna är 
inte närmare undersökta. Vissa uppgifter tyder på 
att kadmiumhalten i området är naturligt hög. 

Bäcken är tack vare den kalkrika berggrunden inte 
direkt hotad av försurning. 

AVRINNINGSOMRÅDETS YTA: 
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 
HUVUDFÅRANS LÄNGD: 
ANTAL BIFLÖDEN: 
HÖGSTA PUNKT: 
ANTAL SJÖAR: 
MEDEL VATTENFLÖDE: 

(mynningspunkten, åren 1983-85) 

BIOLOGISKA VÄRDEN 

20km2 
11 km 
4km 
2 st 
70möh 
O st 
0,24 m3/s 

Varje år vandrar stora mängder havsöring upp i 
bäcken för att leka. Det finns fina lekbottnar på 
vissa ställen i bäcken. Den låga vatten tempera
turen och den goda tillgången på föda gör att 
öringen får en god tillväxt. 

En kraftig produktion av växter och djur i kombina
tion med erosion av bäckkanter kan på sikt leda till 
att lek- och uppväx1bottnar förstörs av slam. 

Bland de små botten levande djuren dominerar 
fjädermygglarver (Chironomidae) och rnärlkräftor 
(Gammarus pulex). Vid en undersökning av 
bottenfaunan visade det sig att smådjurssamhället 
helt dominerades av djur sorn är typiska för kraftigt 
jordbrukspåverkade vattendrag. Man kan säga att 
faunan var kraftigt utarmad eftersom endast en 
procent av de undersökta djuren tillhörde arter 
som är känsliga för förorening och dåliga syreför
hållanden. 

BERGGRUND: Lerskiffer med inslag av kalksten 
sandsten och alunskifler. 
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JORDART:Grus och sand vid Skillinge och Ö Hoby, 
lerig morän i övriga delar men med inslag av issjö
sediment. Området genomkorsas av rulistensåsar. 



MILJÖSrÖRANDE VERKSAMHETER 
Det finns en nedlagd avfaiisanläggning i 
Lunnasjöbäckens källområde. Risken att denna 
påverkar bäcken anses stor. 

Ett nedlagt kommunalt avloppsreningsverk i 
Borrby används idag som pumpstation. Här 
förekommer det att avloppsvatten bräddar. Detta 
innebär att orenat avloppsvatten från ett 
medelstort samhälle utanför avrinningsområdet 
kan förorena bäcken. 

Det intensiva jordbruket är en verksamhet som 
påverkar livet i och kring vattendraget negativt. 
Tillförsel av näringsämnen och bekämpnings
medel från jordbruket är ett direkt hot mot det liv 
som finns i vattendraget. 

Kanalisering av bäckfåran och en kraftig utdikning 
av marken leder till att vattnet inte lagras i marken 
utan snabbt transporteras ut till Östersjön. 
Vattennivån i vattendraget kan därtör variera 
kraftigt. 

Under sommartid kan flödet i bäcken bli mycket 
lågt. För stora bevattningsuttag kan vid sådana 
tidpunkter skada växt- och djurliv i vattendraget. 

Snabb borttransport av vattnet genom vatten
draget leder även til l att kanter och bäckbotten 
utsätts för erosion. Jordpartiklar transporteras 
nedströms och medför att steniga bottnar slammar 
igen. 

FISK: Vandrande öring, skrubba, ål, spigg och 
skrubba. 
BOTTENFAUNA: Sötvattenmärla och fjädermygg
larver. 
FÅGLAR: Häger, gräsand, gravand, rörhöna och 
sävspal'V. 
KRÄLDJUR: uppgifter saknas. 
DÄGGDJUR: uppgifter saknas. 

OMRÅDEN MED HÖGA NATUR
VÄRDEN 
Inom Kvarnbybäckens avrinningsområde finns 
delar av ett större sammanhängande åssystem 
som heter Hörupsåsen. Åsen är bildad av isälvs
avlagringar som delvis är täckta av morän. 
Nedanför åsen finns bland annat en fuktäng med 
intressant flora. 
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Hela åsområdet är klassat som riksintresse för 
naturvård och ingår även i länsstyrelsens åtgärds
program för landskapsvård. Stora delar av åsen 
ingår även i ett vattenskyddsområde för en större 
kommunal vattentäkt. 

VATTENKEMISKA DATA FÖR 
MYNNINGSPUNKTEN 

TEMPERATUR': 8,7 
VATTENFÄRG': 25 
FOSFORHALP: 0,066 
KVÄVEHALT': 6,4 
pH-VÄRDE': 8,2 
ALKALINITETSVÄRDE': 4,3 

ftMedianvärden=matseriens mittpunkt 

°C 
mg PVI 
mg~ 

mg/I 

mekv/l 

Parken, allen och dammen vid Glimmingehus 
utgör tillsammans med Tore mosse, Glivarps 
mosse och strandängarna vid Skillinge mycket 
värdefulla områden i det i övrigt utarmade land
skapet. 
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KORTA FAKTA OM KVARNBYBÄCKEN 

Avrinningsområdets storlek: 
Huvudfårans och biflödenas sammanlagda längd: 
Högsta punkt inom avrinningsområdet: 
Antal sjöar: 
Vattendragsnummer (mynningspunkt) : 614979 

GEOLOGI OCH MORFOLOGI 
Berggrund 

20km2 
11 km 
70mö h 
O st 
140356 

Berg runden i området domineras av lerskiffer. I avrinningsområdets norra delar finns även 
inslag av kalksten, sandsten och alunskiffer. Diabasgångar förekommer på i trakterna kring 
Ö Hoby (16) . 

Jordart 
Jordarterna inom området har en mycket varierande sammansättning. Vid Skillinge och 
norr om Ö Hoby finns större områden med grus och sand. Nordost om Ö Hoby finns ett 
flackt område där lerig morän är den dominerande jordarten. Avrinningsområdet genom
korsas av rullstensåsar som följer kustlinjen. Mellan Lunnamöllan och Rogamad finns 
Hörupsåsens östligaste del. Sydväst och nordost om Ö Hoby finns två områden med 
issjösediment (16). 

MARKANVÄNDNING 

Kvarnbybäcken - Skillingebäcken 
Bäcken rinner genom ett område där marken används i ett intensivt jordbruk. Mindre 
avsnitt med betesmark finns bl a längs de nedre delarna av bäcken innan mynningen i 
Östersjön (44, 45). 

Lunnasjöbäcken 
Lunnasjöbäcken rinner genom betesmarkerna på Vallbyåsen. Runt åsen dominerar ett 
intensivt jordbruk. Detta gäller även området nedströms Lunnamöllan (44,45). 

Biflöde från Toremosse 
Detta mindre biflöde rinner genom mindre betesmarker och Toremosse. Området utanför 
betesmarken används i ett intensivt jordbruk (44,45). 

Sammanfattande kommentar 

• Betesmark och intensivt konventionellt jordbruk dominerar markanvändningen. 

RIKSINTRESSE SAMT OMRÅDEN SOM KLASSATS SOM 
SKYDDSVÄRDA AV LÄNSSTYRELSEN 

Riksintresse för naturvård 
Inom Kvarnbybäckens avrinningsområde finns ett område som 1989 förklarats vara av 
riksintresse för naturvård av naturvårdsverket (14) . 

72 



1. Hörupsåsen, områdets officiella beteckning är NL 43 (N=Natur, L=L-Iän). 
I avsnittet mellan Rogamad och Lunnamöllan är isälvsavlagringen väl utbildad. I dalgången 
rinner Lungasjöbäcken. Hörupsåsen har ur geovetenskaplig synvinkel ett mycket stort 
vetenskapligt värde (14) . 

Åtgärdsprogram för landskapsvård 
För att skydda särskilt för natur- och kulturminnesvård värdefulla delar av odlings land
skapet kan markägare söka miljöstöd hos länsstyrelsen. Områden som anses värdefulla 
har värderats och klassificerats utifrån nio olika kriterier som fastställts av naturvårdsverk 
och riksantikvarieämbete. Klasserna finns beskrivna på sid 4. 

1. Vallbyåsen (nr 13, Simrishamns kommun) . 
Vallbyåsen ingår i ett större sammanhängande isälvsstråk. Åsen är betad och omgiven av 
helåkersbygd. Området är klassat som klass III-objekt för naturvården och klass II-objekt för 
kulturmiljövården (15) 

KOMMUNALT VÄRDEFULLA NATUROMRÄDEN 

Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun har i sitt underlag för kommunens miljöskyddsprogram pekat ut ett 
antal områden som värdefulla. Värdena kan vara biologiska (B), geologiska (G), kultur
historiska (K) , friluftsmässiga (F) och/eller skönhetsmässiga (S) (4). Här beskrivs de fem 
lokaler som ligger i direkt anslutning till Klammersbäck. 

1. Hörupsåsen. Kommunal beteckning: nr 106 
Åsen utgörs aven markerad rullstensås som delvis är moräntäckt med vackra åsryggar på 
vissa ställen. En intressant fuktäng ligger nedanför åsen. 
Värden: B G S 

2. Glimmingehus: nr 107 
Intressanta kulturhistoriska värden finns vid medeltidsborgen. Här finns även en gles 
likåldrig almskog/park, en vacker bland lövs alle och en större damm. 
Värden: K S 

3. Glivarps mosse - Hildesborg: nr 108 
Området utgörs av betesmarker med fuktiga områden. Här finns dels våtmarksområdet 
Glivarps mosse och två större dammar. Dessa objekt är viktiga i detta jordbruksintensiva 
område. 
Värden: B 

4. Toremosse: nr 109 
Kraftigt igenvuxen torvmosse med en del öppna vatteny1or. Området har ett visst värde 
för faunan i området. 
Värden: B 

5. Söder om Skillinge: nr 110 
Ohävdade strandängar längs kusten 
Värden: B K F S 

Sammanfattande kommentar 

• Lunnasjöbäcken rinner genom ett område som är av riksintresse för naturvård_ 
• Alla våtmarker, åkerholmar, skyddszoner etc är värdefulla i detta slättlandskap. 
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STRUKTUR OCH HYDROLOGI 

Kvarnbybäcken - Skillingebäcken 
Vattendraget kallas för Kvambybäcken eller Skillingebäcken i avsnittet mellan Ö Hoby och 
mynningen strax söder om Skillinge samhälle. 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 25 möh 
Lägsta punkt: O möh 
Huvudfårans längd: 4 km 
Bredd vid mynningen: 2-3 m 

Åfåran och omgivande vegetation 
Kvarnbybäcken är en långsamt rinnande bäck som är kanaliserad och sänkt i så gott som 
hela sin sträckning. I Ö Hoby finns ett 50 meter långt forsande parti. Den nedre kilo
metern av bäcken rinner genom en dalgång. Skyddszoner finns endast i dalgången och 
här finns endast enstaka träd och buskar (44, 45). 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Det finns inga sjöar, dammar eller våtmarker i området. 

Bottensubstrat 
Sten, grus och sand dominerar i vattendragets bottensubstrat (56) . 

Vattenföringsstationer och peglar 
Det finns ingen vattenföringsstation i vattendraget. Däremot finns det en pegel. 

1. Pegel uppströms mynningen i Skillinge (614983 140353). 
Pegeln som ägs av Simrishamns kommun startades år 1983. Avläsningar sker en gång per 
månad. Avbördningskurva har upprättats (39) . 

Flöde 
Flödesmätningar vid mynningspunkten i Skillinge har utförtsunder 1984. Mätningarna 
utfördes med flygel vid fyra olika vattennivåer. Följande resultat erhölls (39): 

Lägst uppmätta vattenföring: 
Högst uppmätta vattenföring: 
Medelvärde: 

0,00 m3/s 
0,244 m3/s 
0,14 m3/s 

Under vissa torrperioder har höga bevattningsuttag lett till att flödet har varit obefintligt i ån. 

Lunnasjöbäcken 
Lunnasjöbäcken är biflöde till Kvarnbybäcken och rinner upp norr om Glimmingehus 
(615414140007) . Bäcken flyter samman med ett västligt biflöde just norr om Ö Hoby 
samhälle (koordinat för samflödespunkten 615063 140057). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 

Åfåran och omgivande vegetation 

50 m öh 
20 möh 
4 km 

Bäcken är så gott som helt kanaliserad. Den nedre 1,5 km av bäcken är kulverterad. 
Skyddszoner finns i stort sätt längs hela det avsnitt som inte ligger i rör. Träd och buskar 
förekommer längs vissa avsnitt av bäcken (44). 
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Sjöar, dammar och våtmarker 
Sjöar, dammer och våtmarker saknas i området (44) . 

Bottensubstrat 
Sand och sten. 

Vattenföringsstationer, peglar och flöden 
Vattenföringsstationer, peglar och flödesuppgifter saknas. 

Biflöde från Toremosse 
Detta västliga biflöde har sina ursprung från två små biflöden. Ett nordligt källflöde från 
Tullsorp (615081 139912) och ett sydligt från Borrby (614943 149866). Bäcken rinner 
samman med Lunnasjöbäcken strax norr om Ö Hoby samhälle (koordinat för samman
flödespunkten 615063 140057). 

MORFOMETRI 
Högsta punkt: 
Lägsta punkt: 
Biflödets längd: 

Åfåran och omgivande vegetation 

30 möh 
20 möh 

3 km 

Bäcken är så gott som helt kanaliserad (44). Vissa korta avsnitt är kulverterade. 
Skyddszoner finns längs ungefär 1,5 km av biflödet. Träd och buskar förekommer längs 
vissa avsnitt av bäcken (44). 

Sjöar, dammar och våtmarker 
Inga sjöar finns i området. Biflödet rinner genom den utdikade Tore mosse. Här finns 
sanka områden och ett par mindre dammar med öppet vatten (44). 

Bottensubstrat 
Sand och dy. 

Vattenföringsstationer, peglar och flöden 
Vattenföringsstationer, peglar och flödesuppgifter saknas. 

Sammanfattande kommentar 

o An är kanaliserad i stora delar av sitt lopp. 
o Periodvis är vattenföringen låg. 
o Det finns relativt mycket skyddszoner längs ån. 

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER 
Tätorter 
I Kvambybäckens avrinningsområde är Skillinge den största orten. I de mellersta delama 
av området ligger Ö Hoby som är en mindre ort. 

Avfallsanläggningar 
I området finns en nedlagd avfallsanläggning. En riskklassning av anläggningen utfördes 
år 1993 enligt Jan Hult (18). Anläggningen finns markerad på karta på sid 82. 

1. Vallbytippen 
Anläggningen som har varit obevakad tog emot alla typer av avfall fram till år 1975. Tippens 
påverkan på ytvattnet anses vara mycket stor. 
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Kommunala avloppsreningsverk (ARV) 
Det finns inte något verksamt kommunalt avloppsreningsverk i området. I Borrby finns ett 
nedlagt kommunalt ARV, som idag utnyttjas som pumpstation och där vissa bräddnings
problem förekommer (37). 

Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventerades under åren 1977-78. Resultaten, 
som inte samlats in till denna sammanställning, finns tillgängliga hos miljö- och hälso
skyddskontoret i Simrishamn. 

Industrier med anknytning till vattendragen 
Det finns inga industrier som använder vatten från vattendraget till sin verksamhet eller 
som recipient för sitt avloppsvatten. 

Näringsämnen från jordbruket 
Näringsämnen som härstammar från jordbruket tillförs ån via bristfälliga gödselvårds
anläggningar, dräneringsledningar, markläckage, oförsiktighet vid spridning av gödsel 
och liknande. 

I området finns flera gårdar som sysslar med både jordbruk och djurhållning. Tyvärr har 
ingen inventering av gödselvårdsanläggningar utfärts i området. 

Bevattningsuttag och markavvattning 
Det finns inga säkra uppgifter om hur många bevattningsföretag som finns i området. 
Under torrsomrarna år 1990 och 1992 gjordes dock stora bevattningsuttag i bäcken. 

Omfattande markawattningar har utförts inom avrinningsområdet. Uppgifter om 
dikningsföretag finns tillgängliga hos Jan-Åke Odestig på lantbruksenheten vid 
länsstyrelsen i Kristianstad . 

Sammanfattande kommentar 

• Risken är stor att den nedlagda soptippen vid Lunnasjöbäcken påverkar bäcken 
negativt . 

• Stora mängder näringsämnen från jordbruksmark tillförs ån varje år. 

KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 

Provtagningsprogram 
De kemiska och fysikaliska data som ligger till grund för denna sammanställning har 
härntats från vattenkemiska provtagningar som utförts i vattendraget av Simrishamns 
kommun. Det har även skett enstaka provtagningar i länsstyrelsens regi (22,26). 

De olika provtagningsprogrammen har löpt under varierande perioder, med olika provtag
ningsfrekvens och med varierande parameterval. För att lättare skilja på de olika pro
grammen i följande avsnitt har samtliga försetts med en ny beteckning (tabell 64). 
I bilaga 13 finns en förteckning över de olika provtagningsparametrai som ingår i 
respektive program. 
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Tabell 64. Sammanställning av provtagningsprogram i Kvarnbybäcken. 
- -Ansvarig Beteckning Provtagnings- Antai Tidsperiod Frekvens 

program punkter 

Simrishamns kn Saknas 1983 - 85 l ggr/mån 
Simrishamns kn Mynningspunkter 2 l 1992 - l ggr/mån 
Simrishamhs kn Bäckar 3 2 1990 - l ggr/år 
Länsstyrelsen Österlenåar 4 2 1994 l ggr 

Syftet med sammanställningen är att försöka beskriva vattenkemin i Kvarnbybäcken, som 
grund för ett framtida samordnat kontroll- och miljöövervakningsprogram. I denna samman
ställning har fysikaliska och kemiska analysresultat använts från två lokaler i vattendraget. 
Lokalemas läge, beteckning och till vilket provtagningsprogram de hör finns presenterat i 
tabell 65 och på karta på sid B2. Först nämnda lokal i tabellen ligger högst upp i vatten
draget, därefter följer lokalerna i nedströms liggande ordning. Både ursprungliga och nya 
lokalbeteckningar finns presenterade i bilaga 14. 

Tabell 65. Lokaler för fysikalisk-kemisk provtagning i Kvarnbybäcken. 
~.- - ~- - _.~'--- --

Lokal Punkt X-koordinat Y -koordinat Provtagnings-
program 

Ö Hoby KV5 615052 140068 4 
Mynningen KVl 614984 140351 1,2,4 

Metall- och försurningsanalyser har endast utförts vid ett fåtal tillfällen. Resultaten dis
kuteras därför endast kortfattat i texten. Lokaler som ingått i dessa studier finns angivna i 
tabell 66. 

Tabell 66. Metallanalysresultat har utnyttjas från följande provtagningpunkter i 
Kvarnbybäcken. 

Lokal 

Ö Hoby 
Mynningen 

Punkt 

KV5 
KVl 

X-koordinat 

615052 
614984 

y -koordinat 

140068 
140351 

Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper 

Provtagnings
program 

4 
4 

De parametrar som får beskriva den allmänna kemiska och fysikaliska statusen är vatten
temperatur, syrgasmättnad, vattenfärg och ledningsförmåga. Analyserna är utförda mellan 
åren 1983 och 1985 samt under perioden 1992-93. Dessa parametrar har valts eftersom 
de finns bäst representerade med avseende på provtagningsfrekvens och 
provpunkternas läge i vattendraget (22) . 

Vattentemperatur 
Vattendraget har en relativt låg vattentemperatur under sommaren (tabell 67), trots brist på 
skuggande vegetation längs kanterna. Vintertemperaturen är relativt hög. Detta fyder på 
ett relativt stort tillskott av grundvatten. Vattentemperaturen i åarna är gynnsam för flera 
fisk- och bottenfaunearter. 
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Tabell 67. Den mediana vattentemperaturen (OC) uppmätt vid 
mynningen i Kvarnbybäcken, åren 1992-93. 

Punkt Lokal 

KV1 Mynningen 

hela året 
maj-sept 
okt-apr 

Antal 
värden 

16 
6 

10 

Mittvärde 
'C 

8,7 
13,4 
4,3 

Syreförhållande och belastning av syretärande ämnen 
Syrgasmättnaden är ofta mycket låg enligt mätningarna i mynningspunkten (tabell 68). 
Dessa låga värden har ofta uppmätts vid låga vattentemperaturer. I december 1993 var t ex 
syrgasmättnaden 37 % i mynningspunkten, samtidigt som vattentemperaturen endast var 
3,0 grader. Då låga syrgasmättnadsvärden oftast uppträder vid högre vattentemperatur, 
på grund av att syrgasens löslighet minskar vid ökad vattentemperatur, bör man 
undersöka orsaken till dessa låga värden. 

Eftersom mängden syretärande ämnen endast har uppmätts vid två tillfällen i vatten
draget ingår de inte i denna presentation. 

Tabell 68. Syrgasmättnad ( 02''10) vid mynningspunkten i Kvarnbybäcken 
åren 1992-93 _.- ... ........--- . --Punkt Lokal Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 

st median minimum maximum 

KV1 Mynningen 15 63 18 90 

Vattenfärg 
Vattenfärgen har uppmätts i mynningspunkten mellan 1983-85 (tabell 69). De låga färg
värdena är att förvänta eftersom inslaget av våtmarker är litet samtidigt som det helt saknas 
skog i området uppströms provlokalen. 

Tabell 69. Vattenfärg, mg PVI, i provtagningslokalen vid mynningspunkten i 
Kvarnbybäcken. 

Punkt Lokal Antal 
st 

Mittvärde Lägst värde Högst värde 
median minimum maximum 

KV1 Mynningen 36 25 10 45 

Specifik ledningsförmåga 
Ledningsförmågan i mynningspunkten har analyserats vid 25 tillfällen under 1983 - 84 
(tabell 70). Resultaten visar att mängden lösta joner i vattnet var måttlig. 

Tabell 70. Ledningsförmågan (~S/cm) i mynnings
punkten i Kvarnbybäcken. 

-~--.. ... _--~~..,..,_.- -
Lokal (punkt) Mynningen (KV1) 

Medianvärde 
Min-värde 
Max-värde 
Antal värden 

78 

755 
699 
817 
25 
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Närsalttillstånd - Trofinivå 
För att beskriva trofinivån i Kvarnbybäcken har vattenkemiska data från mynningspunkten 
använts. De parametrar som får illustrera näringstillståndet är mängden nitratkväve och 
totalfosfor i vattnet. Bedömningen av näringstillståndet har gjorts utifrån de gränsvärden 
som utnyttjas i miljövårdsprogrammet för Skåne (59). Gränserna presenteras i tabell 8, 
sid 10. 

Kväve 
Kvambybäcken är ett mycket näringsrikt vattendrag (tabell 71). Kväve tillförs ån till största 
delen via markläckage från jordbruksmark. Halterna varierar med årstiden med högst värde 
under vinterhalvåret när utlakningen från marken är störst och växternas upptag av lätt till
gängligt nitratkväve lägst. 

Fosfor 
Totalfosforhalterna är mycket höga i Kvarnbybäcken (tabell 71). Fosfortillförseln till 
vattendragen påverkas av klimat, markanvändning och jordens erosionskänslighet. En 
betydande del tillförs dock sannolikt från antropogena källor som enskilda avlopp, 
gödselvårdsanläggningar, mjölkrum etc. Totalfosforhalten i vattnet beror även på flödet i 
vattendraget. Ett högt vattenflöde kan leda till utspädningseffekter, vilket kan resultera i 
en lägre fosforhalt och vice versa. 

Tabell 71. Nitratkvävehalter (mg N03-N/I) och totalfosforhalter i Kvarnbybäcken 1992-93. 

~...,..---

Punkt Lokal Variabel Antal Mittvärde Lägst värde Högst värde 
st median minimum maximum 

KVl Mynningen N03-N 18 6,4 2,2 11,4 

KVl Mynningen tot-P 18 0,066 0,020 0,131 

Metaller 
Klassificeringen av resultaten från kadmium- och zinkprovtagningarna har gjorts med hjälp 
av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten (21). De klassgränser som 
rekommenderas för kadmium och zink redovisas i tabell 9, sid 12. 

Metallanalyser har hittills endast utförts ett enstaka tillfällen i länsstyrelsens regi. Halten 
kadmium var hög i Ö Hoby (KV5) men endast måttlig i mynningspunkten (KV1) . För zink 
gällde det omvända förhållandet (tabell 72) . Enligt en undersökning av metallhalterna i 
bäcktorv förekommer det naturligt höga kadmium- och zinkhalter i området (41) . 

Tabell 72. Klassificering av metalltillståndet i valtnet utifrån analysresultaten från 1994 
års provtagningar i Kvarnbybäcken. Gränserna är hämtade från naturvårdsverkets 
riktlinjer för rinnande valten. Halter till grund för klassificeringen anges inom parentes 
(Cd, Zn och Al i I'g/l samt färgvärde i mg PtII) 

Lokal ÖHoby Mynningen 
(punkt) (KV5) (KV1) 

Cd 4 (0,097) 3 (0,12) 
Zn 2 (3) 4 (5,5) 

Tidpunkt 940407 940412 

Bekämpningsmedel 
Det har inte utförts någon bekämpningsmedelsundersökning av vattnet i Kvarnbybäcken. 
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Försurning 
Vattendraget är i sin helhet relativt motståndskraftigt mot försurning tack vare den kalkrika 
marken. 1983-84 analyserades pH och alkalinitet i vatten från mynningspunkten. 
Resultaten visade att pH låg högt och att alkaliniteten var god (tabell 73) . 

Tabell 73. Alkaliniteten (mekvii) och pH från 1983-84 i Kvarnbybäcken. 

Punkt Lokal Variabel Antal 
st 

KVl Mynningen pH 36 
KV1 Mynningen Alkalinitet 36 

Sammanfattande kommentar 

• Vattnet i ån är extremt näringsrikt . 
• Höga kadmiumhalter har uppmätts i vattne\. 

Mittvärde 
median 

8.2 
4,3 

BIOLOGI 

Bakterier 

Lägst värde Högst värde 
minimum maximum 

7,5 8,5 
3,7 5,5 

Enstaka bakterieprovtagningar ingår i Simrishamns kommuns årliga vattenkemiska 
provtagning (bilaga 14). Inga kommentarer görs till detta material. 

Makrofyter och perifyton 
Uppgifter saknas. 

Bottenfauna 
Bottenfaunan är endast undersökt en gång i Kvarnbybäcken. Denna undersökning 
genomfördes under våren 1994 vid en lokal i utkanten av Skillinge (KV3). 
Bottenfaunasamhället visade då tecken på att vara kraftigt påverkad av någon form av 
förorening. Den dominerande andelen av djuren tillhörde djurgrupper som oftast påträffas 
i vattendrag som är utsatt för kraftig jordbruks påverkan (tabell 74) . 

Tabell 74. Fördelning avarter och individer på olika nivåer av föroreningskänslighet· i 
Kvarnbybäcken i Skillinge (KV3) 1994 . 

..... _ ...... - - ---~-_ ... _ • ......- ... ...,...,. - __ o ____ _ 

Föroreningsindex .. Artantal 

Höggradig org. förorening 2 
Kraftig jordbrukspåverkan 10 
Måttlig jordbrukspåverkan 3 
Skogsbrukspåverkan l 
Låg ledningsförmåga O 
Okänt 11 

Summa 27 

Individantal 

1429 
1454 

70 
42 

O 
117 

3112 

% av tot ind antal 

46 
47 

2 
1 
O 
4 

--,--, .. ,-----------~-------
• enligt Engblom-Lingdell (1992). 

Faunan dominerades av fjädermygglarver (Chironomidae)och märlkräftor (Gammarus 
pulex). 
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Fisk 
Varje år går ha"söring upp för att leka i Kvarnbybäcken. Fina lekbottnar finns på flera 
ställen upp till O Hoby samhälle däi ett definitivt vandringshinder finns. 

Andra fisk arter som påträffats i bäcken är skrubbor, spigg och ål. 

Fåglar 
Det finns få uppgifter om fågellivet längs Kvarnbybäcken. I en inventering av fåglar i 
småvatten och rinnande vatten (åren 1978-80, ref 12) har fågellivet i en del dammar i 
anslutning till vattendragen inventerats. De fåglar som under denna period häckade vid 
dessa platser finns angivna i tabell 75. Arternas huvudsakliga basföda som vuxna finns 
angivet i tabellen: V= växtdelar, E = evertebrater, F = fisk och X= okänt. Siffran under lokal 
namnet är den beteckning som lokalen har i undersökningen. Det bör noteras att vissa av 
de olika arterna inte söker föda i vattnet utan de tar sin föda från de flygande formerna av 
insekter. 

Tabell75. Häckande fåglar vid de lokaler inom avrinningsområdet till Kvarnbybäcken, 
vilka ingick i inventering av fåglar ismåvatten 1978 - 80. 

Lokal 

Gräsand 
Gravand 
Rörhöna 
Sävsparv 

Kräldjur och däggdjur 
Uppgifter saknas. 

Tore mosse, 
torvtag 3186 

V-E 

V-E 

Sammanfattande kommentar 

-
Tore mosse. 
lertag3187 

V-E 
E 

E 

• Bottenfaunan är påverkad av organisk förorening . 
• Stora mängder havsöring vandrar varje höst i bäcken för att leka. 
• I våtmarkena i de övre delarna finns olika andfåglar. 
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KVARNB YB ACKEN 
FÖRORENINGSKÄLLOR OCH PROVTAGNINGSPUNKTER 

FÖR V A TIENKEMI OCH BIOLOGI 

BORRBY 

* Vallby 

Teckenförklaring 
• Vattenkemi 
O Bottenfauna i rinnande vatten 
O Elfisker i rinnande vatten 

KV4 

* Avfallsanläggningar, verksamma och nedlagda * Kommunala avloppsreningsverk 
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KV2 
KVI 
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KVARNBYBACKEN 
SKOGSOMRÅDEN, SKYDDSZONER, VÅTMARKER OCH DAMMAR 

Glivarps mosse 

Teckenförklaring 
,i\!;]. -;-. Skogsområden 

_,., ""'! Skyddszoner, befintliga, på ena 
eller på båda sidor av ån 

...•.. ' ..•. Våtmarksområden 

'. Dammar 
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PROGRAM 
Tidsperiod 
Annat namn 
Regi 
Pegel avläs. 
Temperatur 
Ledningsförmåga 
Grummlighet 
Syrgashalt 
Syrgasmättnad 
Vattenfärg 
pH 
Alkalinitet 
Organiskt-N 

NO,-N 
NOJ-N 
NH.-N 
N-tot 
PO.-p 
p-tot 
CODMr> 
CODe, 
TOC 
BOD 
KMnO. 
Tolal salthalt 
Klorid 
Kalcium 
Jäm 
Kalium 
Magnesium 
Natrium 
Svavel 
Kisel 
Aluminium 
Arsenik 
Barium 
Kadmium 
Kobolt 
Krom 
Koppar 
Kvicksilver 
Mangan 
Nickel 
Bly 
Stronlium 
Zink 
Grobarhet 

PARAMETRAR I DE OLIKA PROVTAGNINGSPROGRAMMEN 

2 3 4 5 
1983-85 1992- 1982- 1993 1994 
Saknas Mynningspkt Bäckar linderödsåsen Österlenåar 
Simrishamns kn Simrishamns kn Simrishamns kn L-län L-län 

X X 
X X X 

X X X 

X X 
X X 

X X X 
X X X X X 
X X X 

X X 
X X X 
X X X 

X X 

X X X X 

X X 
X 

X 

X X 
X X 
X X 

X 
X 
X 
X 
X 

X X 
X 
X 

X X 
X 
X 

X X 
X 

X X 
X X 
X X 

X 
X X 

Bilaga 1 
Klammersback 

• 



Y-koordinat X-koordinat 

139693 617925 

139855 617685 

139803 617668 

139749 617663 

139603 617583 

139410 617350 

LOKALER I KLAMMERSBÄCK 

Tidigare namn Ny beteckning Plats 

4B KL1 Mynningen 

SK93 KL2 Upstr. mynningen 

F, F1, 4A, OM1 KL3 S Stigelund 

137:1 KL4 Vag 10 

OM13, BF10 KL5 V Torup 

30 (LS-93) KL6 o Ljungseröd 

KL=Klammersbäck 

Paramet.·· 

Ke 
Btf 
Ke 
Btf 
Ke, btf 
Ke 

Ke-keml 

Bf=bottenfauna 

Elf=elfiske 

Pft=perifyton 

Bilaga 2 
Klammersbäck 



Klammersbäck (KL2) 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
139855 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

1-2,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

3 
FÖRORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

X-KOORDINAT 
617685 

Djup." (cm) 
uppgift saknas 

(Uppströms mynningen) 

TIDPUNKT 
840419 

DjUPMedeI (cm) 
20 

DAGSLÄNDOR (anlal arter) 
1 

enligt Engblom·Ungdell (1992) 

Artantal Individantal 
2 uppgift saknas 
8 
5 

o 
16 

enligt Engblam-Lingdell (1992) 
Artaniai Individantal 

11 uppgift saknas 
4 

O 
> 5,4 1 
Okänl O 

METOD 
Spark-, håvmetod 

Substrat 
Sten, grus, sand 

Shannon-Wiener's 
"H" 

uppgift saknas 

% av tot ind 
uppgift saknas 

% av tot ind 
uppgift saknas 

FUNKTIONELLA GRUPPER Artantal Individantal % av tot ind 
Findetritusätare 4 uppgift saknas uppgift saknas 
Grovdetritusätare 1 
Rovdjur 3 
Skrapare 2 
Sönderdelare 4 
Okänd lillhörighet 2 " " ··S·UMMA····························,·,·,··············,,······················i·6··························· ............. ;; ............................................. ,;;"., ........ , ........ . 

DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART Taxa % av tot ind 
Gammarus pulex Märlkräfta uppgift saknas 
Halesus Nattsländeiarv 
KANSLIGA ARTER 
SLÄKTE! ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Brachyptera ris; Bäcksländeiarv X 
Gammarus pulex Märlkräfta X 
• Holkalegori: 1 = akut hotad. 2 = sårbar, J = sällsynt, 4 '" hänsynskravande 

REFERENS 
42 

Vegetation 
Näckmossa 

Trent Biotic Index 
TBI 
11 

Hotade arter 

Bilaga 3 
KL2 

Omgivning 
Blandskog 



ALLMÄNNA FAKTA 

Y-KOORDINAT 

139749 
LOKAL UPPGIFTER 

Bredd (m) 

1,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

4 

FORORENINGSKANSLlGHET 

Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 

FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4 ,5 - 4 ,9 
5 ,0 - 5,4 

> 5,4 

Okänt 
FUNKTIONELLA GRUPPER 

Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

Klammersbäck (KL4) 
(väg 10) 

X-KOORDINAT 
617663 

Djup",..- (cm) 
60 

TIDPUNKT 
7705051790320 

Djupt.l..,~ (cm) 
40 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 

2 
enligt Engblom.Lingdetl (1992) 

Artantal Individantal 
1 1 
5 61 
5 
3 

enligt Engblom-lingdell (1992) 

20 
6 

Artantal Individantal 
5 35 
3 35 
4 4 
3 15 

Artantal Individantal 
2 8 
2 3 
3 4 
3 25 
6 50 

METOD 

okänd 

Substrat 
Sand 

Shannon-Wiener's 
"H" 

uppgift saknas 

% av tot ind 
1 

68 
22 
7 

1 

% av tot jnd 
39 
39 
4 

17 

% av tot ind 
9 
3 
4 

28 
56 

,.c:J~,a..n.d."till.h.~.'i.~~ ... ~ ..... " ... ,."." .•...........•.•.....•..• " .. " ... .0. ...... _ ....... " ....... " ..... " ..... " .. 9 .... " ..•....... "."""" ...... _ ....... 9 ................ . 

SLÄKTE! ART Taxa % av tot ind 
Plectrocnemia Nattsländeiarv 29 
Platambus maculatus Skalbaggslarv 26 
KANSLIGA ARTER 

SLÄKTEI ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Capnopsis schilleri Bäcksländeiarv X X 
Brachyptera ris; X 

Siphlonurus aestivafis Dagsländeiarv X 
Eccfisopteryx guttulata Nattsländeiarv X 
Platambus maculatus Skalbaggslarv X 
Gammarus pufex Märlkräfta X 
• Hotkategort 1 '" akut holad, 2 E sårbar, 3:. sällsynt. 4 '" hänsynskrtlvande 

REFERENS 

6 

Vegetation 
Alridå 

Trent Biotic Index 
TBI 

9 

Hotade arter 

3' 

Bilaga 3 
KL4 

Omgivning 
Betesmark 



ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
139603 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

1,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

5 
FORORENINGSKANSLIGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

>5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sänderdelare 

Klammersbäck (KLS) 
(V Torup) 

X-KOORDINAT 
617583 

DjuPM'~ (cm) 
0,5 

TIDPUNKT 
940509 

Djup"'e<I~ (cm) 
0,35 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 
2 

enligt Engblom·lingdell (1992) 
Artantal Individantal 

3 75 
8 777 
12 
5 
O 
8 

136 
91 
O 

138 
enligt Engblom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal 
14 180 
9 356 
4 

8 
Artantal 

3 
3 
9 
8 
10 

49 
494 
138 

Individantal 
42 
167 
40 

360 
588 

METOD 
Stand. sparkmetod 

Substrat 
Sten/grus/sand 

Shannon-Wiener's 
"H" 
2,3 

% av tot lnd 
6 

65 
11 
7 

O 
11 

% av tot ind 
15 
29 
4 

41 
11 

% av tot lnd 
4 

14 
3 

29 
48 

.. Q~.~.~~ .. !!.I!.~~~!2~.~~ .................................................. ~ ............................... ......... ?.q ............................................ ~ ..................... . 
SUMMA 36 1217 100 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTEI ART 
Baetis modam' 
Gammarus pulex 
SLÄKTE! ART 
Brachyptera n'si 
Leuctra nigra 
PJatambus maculatus 
Elmis aenea 
Limnius volckmari 
Gammarus pulex 

Taxa 
DagsländeIarv 
Märlkräfta 
Taxa 
BäcksländeIarv 

SkalbaggeIarv 
Bäckbagge 

Märlkräfta 

% av tot ind 
41 
18 

Organisk belastning 
X 
X 
X 
X 
X 

• Hotkategori: 1 =: akut hotad. 2 = sårbar. 3 = sällsynt. 4 = hänsynskrävande 

Försurning 

X 

REFERENS 
56 

Vegetation 
Al, bok 

Trent Biotic Index 
TBI 

obet. påverkad 

Hotade arter 

Bilaga 3 
KL5 

Omgivning 
Betesmark 



PARAMETRAR I DE OLIKA PROVTAGNINGSPROGRAMMEN 

PROGRAM 2 3 4 
Tidsperiod 1983-85 1992- 1982- 1994 
Annat namn Saknas Mynningspunkt Bilckar Österlen åar 
Regi Simrishamns kn Simrishamns kn Simrishamns kn L-län 
Pegel avläs. X X 
Temperatur X X X 
Ledningsförmåga X X 
Grummlighet 
Syrgashalt X X 
Syrgasmättnad X X 
Vattenfärg X X 
pH X X X X 
Alkalinitet X X 
Organiskt-N 

N02-N X X 
NO,-N X X 
NH,-N X X 
N-tot X X 
PO,-P 

P-tot X X X X 
CODMo 

CODe, X X 
TOC X 
BOD X 
KMnO, 
Total salthalt 
Klorid X X 
Kalcium X 
Järn X 
Kalium X 
Magnesium X 
Natrium X 
Svavel X 
Kisel X 
Aluminium X 
Arsenik X 
Barium X 
Kadmium X 
Kobolt X 
Krom X 
Koppar X 
Kvicksilver X 
Mangan X 
Nickel X 
Bly X 
Strontium X 
Zink X 
Grobarhet 

Bilaga 4 
Mölleån 



X-koordinat Y-koordinat 
617578 139934 
617558 139888 
617323 139595 
617297 139586 

LOKALER I MÖLLEAN 

Tidigare namn Ny beteckning' Plats 
E, E1 , 5B, ÖM12 M1 Mynningen 
135:2 M2 V 10, Vitemölla 
ÖM11 , 5A, 135:1 M3 S Vitaby 
BF9 M4 S Vitaby 

, 
M=Mölleån 

Paramet." 
Ke 
Btf 
Ke 
Btf 

Ke-kemi 

Bf=bottenfauna 

Elf=elfiske 

Pft=perifyton 

Bilaga 5 
Mölleån 



ALLMÄNNA FAKTA 

Y-KOORDINAT 
139888 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

2,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 

BÄCKSLANDOR (antal arter) 

3 
FORORENINGSKANSLlGHET 

Högsta arg. föroreningsnivä 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänl 
FORSURNINGSINDEX 

Finns vid lägsta pH 
4,0 - 4,5 

4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

> 5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 

Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

X-KOORD!NAT 
617558 

DjUPMIJC (cm) 
uppgift saknas 

Mölleån (M2) 
(väg 10) 

T!DPUNKT 

7705051790320 

DjuPMtdeI (cm) 
30 

DAGSLANDOR (antal arter) 

2 
enligt Engblom-UngdeU (1992) 

Artantal Individantal 
O O 
5 38 

7 
4 

O 
O 

enligt Engblom-UngdeU (1992) 

25 

6 
O 
O 

Artantal Individantal 
7 22 
6 34 

2 
2 11 

O O 
Artantal Individantal 

3 8 
2 

3 13 

4 25 

5 21 

METOD 

okänd 

Substrat 
Sand 

Shannon-Wiener"s 
"H" 

uppgift saknas 

% av tot lnd 
O 

55 
36 

9 
O 
O 

% av tot lnd 
32 
49 

3 
16 

O 
% av tot jnd 

12 

3 
19 

36 
30 

Okänd tillhörighet O O O 'SUM'M'j\ ············ ·········· ······· ···········"·· ·" S·"· ,·····,··,,·,,···,,,··SS·,·······,·,,·············"'ÖÖ,., .... ,.,,,,. 

DOMINERANDE TAXA 

SLAKTEl ART Taxa % av tot ind 
Isoperfa grammatica Bäcksländeiarv 29 

Baetis modani Dagsländeiarv 14 

14 

SLAKTElART Taxa Organisk belastning Försurning 
Brachyplera ris; Bäcksländeiarv X 

Prolonemura meyeri X 

Ecclisopteryx dalecarfica Nattsländeiarv x 
Rhyacophifa nubila X 

Elmis aenes Bäckbagge X 
Umn;us vo/ekmari X 

Gammarus pulex Märlkräfta x 
• Hotkalegori: 1 '" akul hotad, 2 :: sårbar, 3 • sällsynt, 4 :: h3nsynskrävande 

REFERENS 

6 

Vegetation 
Mossa 

Treot Biotic Index 
TBI 

9 

Hotade arter 

3" 

Bilaga 6 
M2 

Omgivning 
Bete 



( 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
139595 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

1,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

3 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

> 5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 

X-KOORDINAT 
617323 

DjuPMa (cm) 
uppgift saknas 

Mölleån (M3) 
(S Vitaby) 

TIDPUNKT 
7705051790320 

DjuPMIldeI (cm) 
20 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 
2 

enligt Engblom-UngdeU (1992) 
Artantal Individantal 

O O 
3 6 
8 
1 
O 
O 

enligt Engblom-lingdell (1992) 

23 
1 

O 
O 

Artantal Individantal 
4 9 
3 6 
3 4 
2 11 
O O 

Artantal Individantal 
1 1 

METOD 
okänd 

Substrat 
Sten, sand, grus 

Shannon-Wiener·s 
"H" 

uppgift saknas 

% av tot ind 
O 

20 
77 
3 
O 
O 

% av tot lnd 
30 
20 
14 
36 
O 

% av tot ind 
3 

Grovdetritusätare 2 11 37 
Rovdjur 2 6 20 
Skrapare 4 7 23 

Sönderdelare 3 5 17 
Okänd tillhörighet O O O ·SUMMA········· .. ·········· ·· ······ ·········,·;! ·········· .. ······· .... ··· .. ··3"Ö· .. ····· .. ··..········,·ÖO········ .. ·· 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART 

SLÄKTE! ART 
Brachyptera risi 
Ephemera dan;ca 
Gammarus pulex 

Taxa 

Taxa 
Bäcksländeiarv 
Dagsländeiarv 
Märlkräfta 

% av tot ind 

Organisk belastning 
X 
X 

• Hotkategori: 1 "akut hotad. 2" sårbar. 3 II sällsynt. 4" hänsynskrävande 

Försurning 

X 

X 

REFERENS 
6 

Vegetation 
Makrofyter 

Trent Biotic Index 
TBI 

9 

Hotade arter 

Bilaga 6 
M3 

Omgivning 
Bete 



ALLMÄNNA FAKTA 
Y~KOORD!N.A.T 

139586 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

1,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLANDOR (antal arter) 

4 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

>5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

sLÄKTE/ ART 
Baetis modani 
Gammarus pu/ex 
KANSLIGA ARTER 
SLÄKTE/ART 
Braehyptera n"si 
Leuetra nigra 
Ephemera daniea 
E/mis aenea 
Limnius vo/ekmari 
P/atambus macu/atus 
Gammarus pu/ex 

X-KOORDINAT 
617297 

DjupM •• (cm) 
70 

Mölleån (M4) 
(S Vitaby) 

TIDPUNKT 
940509 

DjuPMe<lel (cm) 
50 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 
3 

enligt Engblom.Ungdel1 (1992) 

Artantal Individantal 
1 209 
8 1344 
17 
5 

4 

242 
47 
2 

128 
enligt Engblom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal 
16 351 
10 714 
4 64 
2 715 
4 128 

Artantal Individantal 
3 50 
4 320 
8 90 
8 689 
11 811 
2 12 

Taxa % av tot ind 
Dagsländeiarv 25 
Märlkräfta 11 

Taxa Organisk belastning 
Bäckslände!arv X 

X 
Dagsländeiarv X 
Bäckbagge X 

X 
Skalbaggeiarv X 
Märlkräfta 

• Hotkategort: 1 '"' akut hotad, 2:: sårbar, 3 '" sällsynt, 4::: hAnsynskrävande 

METOD 
Stand. sparkmetod 

Substrat 
Sten, grus, sand 

Shannon-Wiener's 
"H" 
2,1 

% av tot ind 
10,5 
68 
12 
2 

0,5 
7 

% av tot ind 
18 
36 
3 
36 
7 

% av tot ind 
3 
16 
4 

35 
41 

Försurning 

X 

X 

REFERENS 
56 

Vegetation 
Näckmossa 

Trent Sjotie Index 
TBI 

obet påverkad 

Hotade arter 

Bilaga 6 
M4 

Omgivning 
Betesmark 



l" 

Bilaga 7 
Rörums Norra A 

PARAMETRAR I DE OLIKA PROVTAGNINGSPROGRAMMEN 

PROGRAM 1 2 3 4 
Tidsperiod 1983-85 1992- 1982- 1994 
Annat namn Saknas Mynningspunkt Backar Österlenåar 
Regi Simrishamns kn . Simrishamns kn. Simrishamns kn . L-Ian 
Pegel avläs. X X 
Temperatur X X X 
Ledningsförmåga X X 
Grummlighet 
Syrgashalt X X 
Syrgasmät!nad X X 
Vattenfarg X X 
pH X X X X 
Alkalinitet X X 
Organiskt-N 

N02-N X X 

NO,-N X X 

NH4-N X X 

N-tot X X 
P04-P 

P-tot X X X X 
CODM, 

CODe, X X 

TOC X 
BOD X 
KMn04 

Total salthalt 
Klorid X X 
Kalcium X 
Jarn X 
Kalium X 
Magnesium X 
Natrium X 
Svavel X 
Kisel X 
Aluminium X 
Arsenik X 
Barium X 
Kadmium X 
Kobolt X 
Krom X 
Koppar X 
Kvicksilver X 
Mangan X 
Nickel X 
Bly X 
Strontium X 
Zink X 
Grobarhet 



LOKALER I RÖRUMS NORRA A 

X-koordinat Y-koordinat Tidigare namn Ny beteckning Plats 
616970 140290 D, D1, 7B, 139:2 RN1 S Stenshuvud 
616955 140252 OM10 RN2 NV Björkenas 
616926 140045 139:1, BF8 RN3 Tångdala 
617126 139886 7A, OM9 RN4 Akarp 

RN=Rörums norra å 

Bilaga 8 
Rörums Norra A 

Paramet. ·· 
Ke, btf 
Ke 
Btf 
Ke 

Ke=keml 

Bf=bottenfauna 

Elf=elfiske 

Pft=perifyton 



ALLMÄNNA FA KTA 
Y-KOORDINAT 
140290 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

4 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BAcKSLÄNDOR (antal arter) 

2 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FÖRSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

>5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

Rörums norra å (RN1) 
(NV Björkenäs) 

X-KOORDINAT TIDPUNKT METOD 
616970 770503 okänd 

DjuP.n (cm) Djuplolaa.l (cm) Substrat 
100 50 Sand! dy 

Shannon-Wiener's 
DAGSLÄNDOR (antal arter) "H" 

2 uppgift saknas 
enligt Engblom-UngdeU (1992) 

Artantal Individantal % av tot ind 
2 14 19 
4 40 54 
5 16 22 

4 5 
O O O 
O O O 

enligt En.gblom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal % av tot ind 
4 4 5 
4 45 61 
1 13 17 
3 12 17 
O O O 

Artantal Individantal % av tot ind 
2 2 3 
1 10 14 
2 14 19 
2 41 55 
5 7 9 

g.~~.~9..~i l l ~.ö.'.i~.~~t .................................................... 9 .......................................... 9. .............................................. 0 ...................... . 
SUMMA 12 74 100 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART Taxa % av tot lnd 
Baetis rhodan; Dagsländeiarv 50 
KANSLIGA ARTER 
SLÄKTE! ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Brachypfera ris; Bäcksländeiarv X 
Ephemera danica Dagsländeiarv X X 
Odontocerum albicome Nattsländeiarv X 
Gammarus pulex Märlkräfta X 
• HoUcategori: 1 " akut holad, 2" sårbar, 3 :: sällsynt, 4 '" hänsynskravande 

REFERENS 
6 

Vegetation 
Mossa 

Trent Blatie Index 
TBI 

9 

Hotade arter 

3" 

Bilaga 9 
RN1 

Omgivning 
Okänt 



Rörums norra å (RN3) 
(Tängdala) 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
140045 
LOKAL UPPGIFTER 

Bredd (m) 
2 

BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (anlal arter) 

5 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 

X-KOORDINAT 
616926 

Djup.u (cm) 
100 

TIDPUNKT 
770503n90320 

DjuPM.o.I (cm) 
50 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 
2 

enligt Engblom-Lingdell (1992) 

Artantal Individantal 
O O 
6 
8 

42 
33 
3 

Låg ledningsförmåga O O 
Okänt 2 16 
FORSURNINGSINOEX enligt Engblom-Ungdell (1992) 

METOD 
okänd 

Substrat 
Sten, sand 

Shannon-Wiener's 
oH" 

uppgift saknas 

% av tot ind 
O 

45 
35 
3 
O 
17 

Finns vid lägsta pH Artantal Individantal % av tot jnd 
4,0 - 4,5 9 27 29 
4,5 - 4,9 4 28 30 
5,0-5,4 1 2 2 

> 5,4 2 21 22 
Okänt 2 16 17 

FUNKTIONELLA GRUPPER Artantal Individantal % av tot lnd 
Findetritusätare 3 14 15 
Grovdetritusätare 2 32 34 
Rovdjur 2 3 3 
Skrapare 3 27 29 
Sönderdelare 7 18 19 
Okänd tillhörighet O O O ·SUMM·Ä················ · .. ······· ····················· .. ···········,'i"······· .. ···· .. ······ .. 94· .. ·····················'·öa .. ··..······· 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTEI ART Taxa % av tot jnd 
Baetis rhodani Dagsländeiarv 25 
KANSLIGA ARTER 
SLÄKTEI ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Brachyptera risi Bäcksländeiarv X 
Ephemera danica Dagsländeiarv X X 
Gammarus pulex Märlkräfta X 
• Holkalegori: 1 :: akut hotad. 2" sårbar. 3 = sällsynt. 4:: hänsynskrilvande 

REFERENS 
6 

Vegetation 
Mossa 

Trent Biatie Index 
TBI 
10 

Hotade arter 

Bilaga 9 
RN3 

Omgivning 
Jordbruk 



PROGRAM 
Tidsperiod 
Annat namn 
Regi 
Pegel avläs. 
Temperatur 
Ledningsförmåga 
Grummlighet 
Syrgashalt 
Syrgasmättnad 
Vattenfärg 
pH 
Alkalinitet 
Organiskt-N 

NO,-N 
NO,-N 
NH,-N 

N-tot 
PO,-P 

P-tot 
CODMn 

CODer 
TOC 
BOD 
KMnO. 
Total salthalt 
Klorid 
Kalcium 
Jarn 
Kalium 
Magnesium 
Natrium 
Svavel 
Kisel 
Aluminium 
Arsenik 
Barium 
Kadmium 
Kobolt 

II 

Krom 
Koppar 
Kvicksilver 
Mangan 
Nickel 
Bly 
Strontium 
Zink 
Grobarhet 

l, 

PARAMETRAR I DE OLIKA PROVTAGNINGSPROGRAMMEN 

2 3 4 5 
1983-85 1992- 1982- 1992- 1993 
Saknas Mynningspunkt Bäckar Rörums Södra Linderödsåsen 
Simrishamns kn. Simrishamns kn. Simrishamns kn. Simrishamns kn. L-län 

X X 
X X X 

X X 

X X X 
X X X 

X X 
X X X X X 
X X 

X X X 
X X X X 
X X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X 

X X X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

Bilaga 10 
Rörums Södra A 

6 
1994 
Österlenåar 
L-län 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



Bilaga 11 
Rörums Södra A 

LOKALER I RÖRUMS SÖDRA A 

X-koordinat Y-koordinat Tidigare namn Ny beteckning Plats Paramet:" 
616808 140377 8B, 10 RS1 Mynning Ke 
616771 140297 G, G1 , 20, ÖM8 RS2 Rödingsborg Ke 
616741 140211 138:2 RS3 Rörum Btf 
616696 140178 BF7 RS4 V Rörums samhalle Btf 
616649 140064 30 RS5 Forsemölla Ke 
616643 140025 ÖM7 RS6 S Råaboa Ke 
616722 139903 40 RS7 Stora Äsperöd Ke 
616905 139774 29 (LS-93) RS8 N Stråntebacka Ke 
616838 139613 138:1 RS9 S:t Olof Btf 
616869 139570 8A, 50, SK18 RS10 Raskarum Ke, btf 
617081 139242 60 RS11 Lergbergstorp Ke 
617245 139165 23 (LS-93) RS12 V Vitaby skog Ke 

RS=Rörums Södra A Ke=keml 

Bf=bottenfauna 

Elf=elfiske 

pft=perifyton 



ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
140211 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

3,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BACKSLÄNDOR (anlal arter) 

5 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okant 
FÖRSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4 ,0 - 4,5 
4,5 - 4 ,9 
5,0 - 5,4 

> 5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 
Sönderdelare 

Rörums södra å (RS3) 
(Rörum) 

X-KOORDINAT TIDPUNKT METOD 
616741 7705051790320 okänd 

DjUPMu (cm) Djup ... ~(cm) Substrat 
25 15 Sten, grus, sand 

Shannon-Wiener's 
DAGSLÄNDOR (antal arter) "H" 

8 uPP2ift saknas 
enligt Engbtom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal % av tot lnd 
2 2 1 
7 74 36 
11 69 34 
11 53 26 
O O O 
2 5 2 

enligt Engblom-Lingdell (1992) 

Artantal Individantal % av tot lnd 
13 57 28 
8 101 50 
3 4 2 
6 35 17 
3 6 3 

Artantal Individantal % av tot lnd 
6 21 10 

2 1 
8 16 8 
9 82 40 
8 81 40 

Okänd tillhörighet 1 1 1 
·SUM·MA·····························_·················· .. ·"33··········-· .. ·· .. ······ .. ·203········· ···· .. ··· ···· ··_·····iöo· ···· ····· 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART Taxa % av tot ind 
Baetis modan; Dagsländeiarv 22 
Ephemerelfa ignita Märlkräfta 7 
KANS LIGA ARTER 
sLÄKTE! ART Taxa Organisk belastning 
Centroptilum luteolum Dagsländeiarv 
Baetis vemus 
Baetis fuscatus X 
Proc/oean bifidum X 
Baetis fuscatus X 
Siphlonurus aestivafis X 
Protonemura meyeri Bäcksländeiarv X 
Leuctra hippopus X 
IsoperIa difformis X 
Ecclisopleryx guttulata Nattsländeiarv 
Rhyacophila nubifa Nattsländeiarv X 
Limnius vofckmari Bäckbagge X 
Elmisaenea X 
Platambus maculatus Skalbaggeiarv X 
Brychius X 
Gammarus pulex Märlkräfta 
• Hotkategofi: 1 :: akut hotad , 2:: sårbar, 3:: sällsynt, 4:: hänsynskrävande 

Försurning 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

REFERENS 
6 

Vegetation 
Näckmossa 

Trent Biotic Index 
TBI 
13 

Hotade arter 

3' 

Bilaga 12 
RS3 

Omgivning 
Betesmark 



Rörums södra å (RS4) 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
140178 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

1,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

4 
FORORENINGSKANSLIGHET 
Högsta arg. töroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5,4 

> 5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 

X-KOORDINAT 
616696 

\II Rörum) 

TIDPUNKT 
940509 

DjUPM'~" (cm) 
30 

DAGSLÄNDOR (antal arter) 
2 

enligt Engblom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal 
2 128 
10 
13 
6 

6 
enligt Engblom-lingdell (1992) 

1430 
146 
413 

1 
484 

Artaniai Individantal 
14 321 
11 1219 
4 10 
2 570 
6 482 

Artantal Individaniai 
5 38 

METOD 
Stand. sparkmetod 

Substrat 
Sten, grus, sand 

Shannon-Wtener's 
"H" 
2,3 

% av tot lnd 
5 

55 
6 
16 
0,5 
18,5 

% av tot lnd 
12 
47 
1 

22 
18 

% av tot ind 
2 

3 499 Grovdetritusätare 19 
Rovdjur 10 120 4 
Skrapare 8 1226 47 
Sönderdelare 10 700 27 

.?~~.~~ .. ~i.I.!~?.~~~.~~.~ .... " ... " ... " ..................................... ~." ...................................... ~ .~ ............................................. 1 ...................... . 
SUMMA 37 2602 100 
DOMINERANDE TAXA 
sLÄKTEt ART Taxa % av tot ind 
Baetis modani Dagsländeiarv 29 
Gammarus pulex Märlkräfta 22 
Limnius vo/ekmari Bäckbagge 14 
KANSLIGA ARTER 
SLÄKTEt ART Taxa Organisk belastning Försuming 
Heptagenia sulphurea Dagsländeiarv X 
Braehyptera risi Bäcksländeiarv X 
Leuetra hippopus X 
Rhyacophila nubi/a Nattsländeiarv X 
Eeelisopteryx daleearliea X 
Limnius vo/ekman' Bäckbagge X 
Elmis aenea X 
Gammarus pu/ex Märlkräfta X 
• Hotkategori: 1 ~ akut hotad. 2 = sårbar. 3 - sällsynt, 4 ::: hänsynskrävande 

REFERENS 
56 

Vegetation 
Näckmossa 

Trent Biotic Index 
TBI 

abet påverkad 

Hotade arter 

3' 

Bilaga 12 
RS4 

Omgivning 
Betesmark 



ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
139613 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

2.5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BACKSLÄNDOR (antal arter) 

6 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta org. föroreningsnivå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänt 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4.0 - 4.5 
4.5 - 4.9 
5.0 - 5,4 

> 5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 
Grovdetritusätare 
Rovdjur 
Skrapare 

Rörums södra å (RS9) 
(S:t Olon 

X-KOORDINAT TIDPUNKT METOD 
616838 7705051790320 okänd 

DjuPMu (cm) DjUPM.d.t (cm) Substrat 
Uppgift saknas 30 Sten, sand 

Shannon-Wiener"s 
DAGSLÄNDOR (antal arter) "H" 

1 uppgift saknas 
enligt Engblom-Ungdell (1992) 

Artantat Individanlal % av tot lnd 
1 1 1 
5 77 43 
8 44 25 
4 54 30 

1 1 
O O O 

enligt Engblom-Ungdell (1992) 

Artantal Individantal % av tot ind 
10 30 17 
6 127 71 
2 10 6 
1 10 6 
O O O 

Artantat Individantal % av tot ind 
4 9 5 
1 14 8 
3 4 2 
3 108 61 

Sönderdelare a 42 24 

g.~~D.d..!ill~.ö.'.i~.h.~t .................................................... 9_ .......................................... 0. ............... _ ............................. 0. .................... _ 
SUMMA 19 177 100 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART Taxa % av tot ind 
BaeUs modan; Dagsländeiarv 32 
Brachypfera risi Bäcksländeiarv 28 
KANSLIGA ARTER 
sLÄKTE! ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Amphinemura borealis Bäcksländeiarv X 
Brachyptera risi X 
Leuctra hippopus X 
Rhyacophila nubila NaUsländelarv X 
Elmisaenea Bäckbaggeiarv X 
Gammarus pulex Märlkräfta X 
• Hotkategori: 1 '" akut hotad, 2 :: sårbar, 3 '" sällsynt, 4 '" hänsynskrävande 

REFERENS 
6 

Vegetation 
Näckmossa 

Trent Biotic Index 
TBI 
10 

Hotade arter 

Bilaga 12 
RS9 

Omgivning 
Okänt 



Rörums södra å (RS10) 
(Rask. rum) 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
139570 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

Uppgift saknas 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (anlal arter) 

5 
FORORENINGSKANSLlGHET 
Högsta arg. föroreningsn;vå 
Höggradig organisk förorening 
Kraftig jordbrukspåverkan 
Måttlig jordbrukspåverkan 
Skogsbrukspåverkan 
Låg ledningsförmåga 
Okänl 
FORSURNINGSINDEX 
Finns vid lägsta pH 

4,0 - 4,5 
4,5 - 4,9 
5,0 - 5.4 

>5,4 
Okänt 

FUNKTIONELLA GRUPPER 
Findetritusätare 

X-KOORDINAT 
616869 

Djup.u (cm) 
Uppgift saknas 

TIDPUNKT 
780504 

DjupMt<ltI (cm) 
Uppgift saknas 

DAGSLÄNDOR (anlal arter) 
2 

enligt Engblom-lingdeU (1992) 
Artantal Individantal 

1 uppgift saknas 
5 
3 
6 
O 
O 

enligt Engblom-lingdell (1992) 
Mantal Individantal 

10 uppgift saknas 
4 
O 
1 
O 

Artantal 
3 

Individantal 
uppgift saknas 

Grovdetritusatare 1 
Rovdjur 2 
Skrapare 4 
Sönderdelare 5 

METOD 
okänd 

Substrat 
Uppgift saknas 

Shannon-Wiener' s 
"H" 

uppgift saknas 

% av tot ind 
uppgift saknas 

% av lot iod 
uppgift saknas 

% avtat ind 
uppgift saknas 

.Q.~il.~~ .. tillh..ö.'.i~~~.t .......... _ .................. _ .•................ 9 ......................................... :: ............................................ :: ..... _ .............. . 
SUMMA 15"" 
DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE/ART Taxa % av lot ind 
Uppgifter saknas uppgftersaknas uppgift saknas 

KANS LIGA ARTER 
SLÄKTE/ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Heptagenia sulphurea DagsländeialV X 
Brachyptera risi Bäcksländeiarv X 
Leuctra hippopus X 
Protonemura meyeri X 
Rhyacophila nubila NattsländeIarv X 
Limnius vo/ekmari Bäckbagge X 
Gammarus pufex Märlkrafta X 
• HOIkategori: 1 :: akut hotad, 2:: sått/ar, 3:: sällsynt, 4 '" hinsynskriivande 

REFERENS 
42 

Vegetation 
Uppgift saknas 

Tren! Biotic Index 
TBI 

uppgift saknas 

Hotade arter 

Bilaga 12 
RS 10 

Omgivning 
Uppgift saknas 



Bilaga 13 
Kvarnbybäcken 

PARAMETRAR I DE OLIKA PROVTAGNINGSPROGRAMMEN 

PROGRAM 1 2 3 4 
Tidsperiod 1983-85 1992- 1982- 1994 
Annat namn saknas Mynningspunkt Bäckar Osterlenåar 
Regi Simrishamns kn Simrishamns kn Simrishamns kn L-Län 
Pegel avläs. X X 
Temperatur X X X 
Ledningsförmåga X X 
Grummlighet 
Syrgashalt X X 
Syrgasmättnad X X 
Vattenfärg X X 
pH X X X X 
Alkalinitet X X 
Organiskt-N 

NO,-N X X 

NO,-N X X 

NH,-N X X 

N-tot X X 
PO,-P 

P-tot X X X X 
CODMo 

CODe, X X 

TOC X 
BOD X 
KMnO, 
Total salthalt 
Klorid X X 
Kalcium X 
Järn X 
Kalium X 
Magnesium X 
Natrium X 
Svavel X 
Kisel X 
Aluminium X 
Arsenik X 
Barium X 
Kadmium X 
Kobolt X 
Krom X 
Koppar X 
Kvicksilver X 
Mangan X 
Nickel X 

Bly X 

Strontium X 
Zink X 
Grobarhet 



LOKALER I KVARN BYBÄCKEN 

X-koordinat Y-koordinat Tidigare namn Ny beteckning Plats 

II 
I 

614984 140351 A, A1 , 12B, ÖM1 KV1 Mynning 
614985 140350 29 KV2 S Skillinge 
614995 140343 BF1 KV3 Skillinge 
615010 140315 30 KV4 SV Skillinge 
615052 140068 12A, ÖM2 KV5 Ö Hoby 

KV=Kvambybäcken 

Bilaga 14 
Kvarnbybilcken 

Paramet.·· 

Ke 
Elf 
Btf 
Elf 
Ke 

Ke=kemi 

Bf=bottenfauna 

Etf=elfiske 

Pft=perifyton 



Kvarnbybäcken (KV3) 
(Skillinge) 

ALLMÄNNA FAKTA 
Y-KOORDINAT 
140343 
LOKAL UPPGIFTER 
Bredd (m) 

2,5 
BIOLOGISKA INDEX mm 
BÄCKSLÄNDOR (antal arter) 

O 

X-KOORDINAT 
614995 

DjuPMII>I (cm) 
60 

TIDPUNKT 
940504 

DjUPMeHI (cm) 
30 

DAGSLÄNDOR (anlal arter) 
1 

F RORENINGSKAN SLIGHET enligt Engblom-UngdeU (1992) 
Högsia arg. föroreningsnivå Artantal Individantal 
Höggradig organisk förorening 2 1429 
Kraftig jordbrukspåverkan 10 1454 
Måttlig jordbrukspåverkan 3 70 
Skogsbrukspåverkan 1 42 
Låg ledningsförmåga O O 
Okänl 11 117 
FORSURNINGSINOEX enligt Engblom-Ungdell (1992) 

METOD 
Stand. sparkmetod 

Substrat 
Sten, grus, sand 

Shannon-Wiener"s 
"H" 
1,4 

% av lot jnd 
46 
47 
2 

O 
4 

Finns vid tagsia pH Artantal Individantal % av tot ind 
4,0 - 4,5 7 1461 47 
4,5 - 4,9 6 630 20 
5,0 - 5,4 0,5 2 6 

> 5,4 28,5 1 898 
Okänt 4 11 117 

Artantal Individantal 
4 14 
3 1490 

DOMINERANDE TAXA 
SLÄKTE! ART Taxa % av tot ind 
Gammarus pulex Märlkräfta 29 
Chironomidae Myggiarv 46 
KANS LIGA ARTER 
sLÄKTE! ART Taxa Organisk belastning Försurning 
Gammarus pulex Märlkräfta X 
Elmisaenea Bäckbagge X 
• Hotkategorl: 1 '" akut holad, 2:: sårbar, 3 '" sällsynt, -4 '" hänsynskrävande 

REFERENS 
56 

Vegetation 
Näckmossa 

Modifierat Trent index 
TBI 

måttl; Istarkt påverkad 

Hotade arter 

Bilaga 15 
KV3 

Omgivning 
Gräs 
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