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ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ÖSTERLENS VATTENDRAG
SAMMANFATINING
De vattendrag som ingått i projektet är från söder räknat Kvambybäcken, Tommarpsån, Rörums
Södra å, Rörums Norra å, Mölleån, Klammersbäck, Verkeån, Julebodaån och Segesholmsån.
Samtliga avvattnar Skånes sydöstra sida och mynnar iOstersjön.
Vattendragen kan kort beskrivas som mycket näringsrika vattendrag med stor biologisk och kemisk
variation. Självklart skiljer sig de olika vattendragen på många sätt. Vissa vattendrag har fler
gemensamma karaktärer än andra. Jag har grupperat vattendragen på två principiellt olika sätt som
presenteras nedan. I tabellerna nedan anges variabler, vilka ger en översiktlig bild av variationen.

Tabell 1. Morfometriska data för åama. Flödesuppgifter
speglar medelvattenföring under perioden 1983-85
i mynningspunkten utom får Segesholmsån där data
avser perioden 1982-83.
A vrinnings- Vattendragets
områdets yta
längd
2
km
km

Vattendrag
namn

58
49
153
22
18
18

Segesholmsån
Julebodaån
Verkeån
Klammersbäck
Mölleån
Rörums norra å
Rörums södra å
Tommarpsån
K vambybäcken

Högsta
punkt
möh

Flöde

200
195
189
185
175
175
185
145
70

0,80
0,37
1,46
0,10
0,14
0,12
0,42
1,66
0,24

22
20
102
13
10
19
40
106

44

169
20

11

m 3/s

Tabell 2. Närsalter från mynningspunkter 1992-93 samt biologiska data från maj 1994
Vattendrag
namn
Segesholmsån
Julebodaån
Verkeån
Klammersbäck
Mölleån
Rörums norra å
Rörurns södra å
Tommarpsån
Kvambybäcken

N03-N
mgll

Tot-P

1,7
2,3
2,4
8,5
7,7
6,1
4,9
4,5
6,4

70
20
102
13
10
19
40
106

I1g1l

11

S.W.*
index

Bäcksländarter

Dagsländarter

2,6
2,7
2,3
2,3
2,1
1,8
2,3
1,8
1,4

6
5
6
5
4
1
4

6
5
4
2
3
2
2
2
1

*S.W.=Shannon-Wiener

-1-

°°

I

artantal
44

42
42
36
36
29
37
34
26

I

individ
antal

3387
1972
2067
1217
1972
1252
2602
1512
3112

På ett första sätt grupperas vattendragen geografiskt. Varje avrinningsområde ses som en enhet.
Vid denna övergripande indelning utkristalliseras fyra områden;

GEOGRAFISK INDELNING
Område norr
I denna grupp ingår de två nordligaste vattendragen, lulebodaån och Segesholrnsån. Dessa är
strukturellt, vattenkerniskt och biologiskt relativt lika. Båda rinner upp i Linderödsåsens mellanbygder, slingrar sig ned för den bokskogsklädda sluttningen ned över Kristianstads slätten innan
de mynnar i Hanöbukten. Strukturen är delvis påverkad av kanalisering i de övre och nedre delarna
medan de avsnitt som slingrar sig längs åssluttningen är omgivna av skuggande träd och buskar.
Åarna har bland de lägsta närsaltshaltema av de vattendrag som ingått i projektet. Bottenfaunan har
en varierad sammansättning med flera föroreningskänsliga arter.
Dessa vattendrag har gemensamma drag med de övriga vattendragen som rinner längs Lindersödsåsens sydostsluttning t e.x Vrarnsån och Mjöån. Eventuellt borde de därför jämföras med dessa och
inte med de "egentliga Osterlenåarna".

ÖRING
Karaktärsart för Österlenåarnas fiskfauna. Arten ökar sedan 1960-talet

ELRITSA
Fiskarten är mycket försurnings- och konkurrens känslig. Förekomsten minskar relativt 1960-talet.

Område Verkeån
Verkeån har jag placerat för sig själv eftersom det är ett av de större vattendragen med en relativt
opåverkad struktur. De finns gott om avsnitt med skuggande träd och buskar längs den slingrande
ån. Närsalthalterna är bland de lägre av de studerade vattendragen. I området finns .ett rikt djurliv
både i och kring vattendraget. Bottenfaunan hyser flera föroreningskänsliga arter. Oringstarnrnen,
både den stationära och den havsvandrande, är väl undersökta.
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Område öster
I denna grupp ingår Klammmersbäck, Mölleån. Rörums Norra å och Rörums Södra å. Vattendragen har en relativt opåverkad struktur. Skuggande vegetation finns längs stora delar av vattendragen. I sina övre delar domineras avrinningsområdena av skogs- och betesmark medan jordbruk
och äppelodling dominerar i de nedre delarna. Gruppen kan delas in i två undergrupper:
Område nordost

Till denna grupp hör Rörums Norra å, Mölleån och Klarnmersbäck. Dessa är små vattendrag
med periodvis mycket låga flöden. Fallhöjden är stor (tabell 1). Närsaltshalterna är de högsta i de
undersökta vattendragen. Bottenfaunasarnhällets sammansättning tyder på viss påverkan av
jordbruk. Man bör närmare undersöka varifrån denna påverkan kommer.
Område sydost

I denna grupp ingår endast Rörums Södra å. Ån är större än de tre övriga i gruppen och har ett
högre flöde. Närsaltshalterna är relativt måttliga i jämförelse med vattendragen i denna sammanställning. Bottenfaunans sammansättning tyder på någon form av påverkan. Man bör närmare
. undersöka vad som påverkar bottenfaunan.

Område söder
Tommarpsån och Kvarnbybäcken ingår i denna grupp. Båda rinner till stora delar genom ett
intensivt jordbrukslandskap. Tommarpsåns övre del rinner dock genom skogs- och mellan-bygder.
Kvävehalterna i Kvarnbybäcken är mycket höga medan fosforhalterna är låga. I Tommarpsån är
förhållandet det omvända dvs kvävehalterna är måttliga i mynningspunkten medan fosforhalterna är
höga. Det fmns dock biflöden till Tommarpsån som har extremt höga närsaltshalter.
Vattendragen är kraftigt påverkade av kanalisering och utdikning. Skuggande vegetation saknas
längs långa åsträckor. Bottenfaunasarnhället i båda vattendragen är kraftigt påverkade av organisk
belastning och delvis förstörda naturliga vattendragskaraktärer som meandring m m.
Till skillnad från de övriga vattendragen är fallhöjden relativt låg vilket innebär att det fmns fme
forsande partier som hjälper till att spola bottnarna rena och syresätta vattnet. Dessa två vattendrag
är de två mest öringrika i förhållande till sin storlek.
Två karaktärsgrupper bland bottenfaunan i Österlenåama .
Båda grupper liksom gruppen nattsländelarver hyser flera försurnings- och föroreningskänsliga
samt sällsynta och ovanliga arter.

I

DAGSLÄNDELARV

BÄCKSLÄNDELAR

Det finns många arter inom denna grupp
bland åarna. Flertalet arter är mycket
försurningskänsliga, speciellt
arter inom släktet Baetis

Det finns 'många arter av denna grupp
bland åarna. Flertalet arter tål låga
syrakoncentrationer men är mycket
känsliga för organisk förorening
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Jag anser att man även kan se hel a regionen som en geomorfologisk enhet utan att särskilja enskilda
avrinningsområden. Denna indelningsgrund resulterar i tre delar:

GEOMORFOLOGIS K INDELNING
Urbegslandskapet - Linderödsåsen
I denna del dominerar urberget. Här har alla vattendrag, utom K varnbybäcken och vissa av
Tommarpsåns sydliga biflöden, sin upprinnelse. Området domineras av ett småskaligt landskap
med omväxlande skogs-, betes- och jordbruksmark. DjurhålIningen är intensiv i förhållande till
arealen jordbruksmark. De övre delarna är ofta kanaliserade. Längs sluttningarna slingrar sig vattendragen frarn i varierande grad genom bok- och lövskog. Kadmiurnhaltema har i vissa fall varit
extremt höga vilket kan bero på kadmiuminslag i mineralet zinkblände i sandstensberggrunden.

Backlandskapet
Detta avsnitt avgränsas av Brösarps Norra backar i norr, Rörums Södra backar i söder och Linderödsåsen i väster. I denna del har vattendragen ofta ett slingrande förlopp och en skuggande trädridå. Här finns stora arealer med fruktodling ochjordbruk.Vattendragen är extremt näringsrika,
speciellt fosforhalterna är höga. Bottenfaunan är relativt påverkad av organisk belastning. Men den
goda tillgången på forsande sträckor häller bottnarna relativt rena.

Slättlandskapet
Detta område med intensivt jordbruk finns längst i söder. Vattendragen är ofta kanaliserade och
näringsrika. Bottenfaunan är kraftigt påverkad av organisk belastning. Här finns emellertid mycket
gott om havsöring.

LÖVGRODELARVER
penna sällsynta grodart förekommer på flera platser inom
Osterlenåamas avrinningsområden. Ynglen är beroende av
vatten. Grodor är känsliga för syra och predation.

j
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INLEDNING
I Kristianstads län finns ett antal mindre vattendrag som mynnar i Hanöbukten. Vid miljövårdsenheten på länsstyrelsen i Kristianstad har ett projekt kallat "Österlenåar" arbetat med att
sammanställa äldre uppgifter om dessa vattendrag samt att uppdatera viss vattenkemisk och
biologisk information.
Syftet med projektet har varit att få fram ett material som kan ligga till grund för en planering av
den framtida miljöövervakningen i regionen. En annan målsättning har varit att arbeta fram
kortfattade och lättillgängliga beskrivningnar, över vattendragen, som vänder sej till en
allmänheten och berörda politiker. Om läsaren önskar mer detaljerade uppgifter om varje enskilt
vattendrag så finns möjlighet att gå vidare till de bakgrundsdokument som finns för varje enskilt
vattendrag.
Beskrivningarna inbegriper två kartor. Den ena kartan visar på provtagnigslokaler beskrivna i
bakgrundsdokumentet. Bland annat anges också kommunala avloppsreningsverk, avfallsanläggningar (verksamma och nedlagda) och i förekommande fall industrier som använder vattendraget
som recipient. Den andra kartan visar mycket övesiktligt markanvändningen inom avrinningsområdet samt förekomst av skyddszoner och våtmarker. Angivelserna är grova och gör inte
anspråk på att vara exakta. Meningen med kartan är att läsaren skall få en översiktlig bild av
avrinnings-områdets markanvändning.
De vattendrag som ingått i projektet är från söder räknat Kvambybäcken, Tommarpsån,
Rörums Södra å, Rörums Norra å, Mölleån, Klammersbäck, Verkeån, lulebodaån och
Segesholmsån. Samtliga åar avvattnar Skånes sydöstra sida och mynnar i Östersjön.
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SEGESHOLMSAN
SKOGSOMRÅDEN, SKYDDSZONER, V ÅTMARKER OCH DAMMAR
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SEGESHOLMSÅN
med Gaddarödsån, Besebäck, Dundersbäcken och Kölebäcken

-_.-_.... __ .._-_ ...._---_.. _------_... _-------------.---------------_._._._-------------_._----._--------_.---Segesholmsån hyser ett rikt och
varierat djurliv.
ALLMÄNT

AVRINNINGSOMRÅDETSYTA:
58km'
VA TTENJ?RAGETS TOTALA LÄNGD: 22 km
HUVUDFARANSLÄNGD:
saknas
ANTAL BIFLÖDEN:
3
HÖGSTA PUNKT:
200 m .ö.h.
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
OsL
MEDELV A TTENFLÖDE:
0,80 m'ls
(mynnIngspunkten, åren 1982183)

Segesholmsåns avrinningsområde domineras av
me1lanbygder på Linderödsåsen, lövskog längs
åsens sydostslutming och den bördiga Kristianstadsslätten.
Degeberga är störst tiltan inom avrinningsområdet.
Rebbetuaröd, Gaddaröd och Olseröd är mindre
tIltaner.

VATTENKEMI

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION

Segesholmsåns vatten är kallt och näringsrikt. De
relativt höga närsaltshaltema kommer från flera
olika källor.

Åns övre delar från källflödena öster om Gaddaröd
ned till Degeberga kallas Gaddarödsän. Kanaliserade delar finns i de delar som rinner uppe på åsen.

Djurhållningen inom avrinningsområdet är betydande särskilt uppe på åsen. Andel jordbruksmark
är i detta område, liten i förhållande till djurhållningen. Detta medför an stora mängder gödsel
sprids på en liten odlad areal. Detta kan orsaka ett
stort läckage av närsalter från marken till vattendraget.

Vattendraget omges till stor del av skyddszoner
och skuggande träd och buskar längs hela sitt förlopp ned till Segesholm. Skyddszonerna på åsen
umynjas ofta som betesmark. Detta leder ofta till
att vattendragskanter trampas ner av betande djur.
Stora mängder jordpartiklar transponeras då till
nedströms liggande delar och leder till att bottnar
slammar igen.

Andra närsaltskälJor utgörs av bristfl!lliga enskilda
avlopp kring Olseröd och Gaddaröd. Nere på Kris·
tianstads slätten tillförs stora mängder näringsämnen från det intensiva jordbruket.

Skyddszoner och skuggande vegetation saknas i
jordbruksområdet kring Gaddaröd. Nedströms är
ån kraftigt påverkad av kanalisering och sänkning.
Skyddszoner och skuggande vegetation saknas
helt.

Höga näringshalter är negativt för djuren och växterna i ån då detta leder till att syremännaden blir
låg och bottnarna slammar igen. Det finns redan
idag uppgifter om att bonnarna försämrats och att
de slammat igen betydligt de senaste åren. Det är
därför viktigt att närsaltsbelastrtingen minskas.

SJÖAR: Saknas.
DAMMAR: Dämmemölla, i Degeberga hembygdspark, Mamölla, Saxamöllan, Herremölla,
Trollemölla, Segesholm och Böke.
V ÅTMARKER: Norr om GaddaIöd, vid Segesholm, Höjaröd och Östra StcnsbuJL

Det kalla vatmet indikerar att tillskottet av grundvatten är stort.
I de övre delarna söder om Saxamö1lan samt söder
om Rebbetuaröd är kadmium halten hög. Marken i
dessa områden anses ha en naturligt hög meta1lhalt

Besebäckens och Dundersbäcken är två sydliga
biflöden som nnner upp på Linderödsåsen väster
om Lökaröd och Stenshult Dessa två flöden rinner
samman nere på slätten vid Hästhagen och bildar
då Kölebäcken. Denna mynnar i sin tur i huvudfåran vid Åhus kärr.

BERGGRUND: Linderödsåsen beslår.v urberg
och Krislianstadsslätten av kalksten.
JORDART: Morän dominerar pI Linderödslsen.
Isälvsavlagringar trin GaddaIöd till Degeberg • .
Öster om Degeberga grovsediment som söderut följs
av torV. Grov sand vid myrutingen.

Dessa sydliga biflöden slingrar sig snabbt ned
längs den lövskogskllldda åsen. För att bli kanaliserade diken nere på slätten. Skuggande vegetation
~h skyddszoner förekommer främst längs åssluttmogen.
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-----------------------------------------------------------------------------------SEGESHOLMSÅN
med Gaddarödsån, Besebäck, Dundersbäcken och Kölebäcken
BIOLOGISKA VÄRDEN
Segesholmsån hyser en bottenfauna med en mycket
varierad sammansättning. Här finns både föroreningskllnsliga och föroreningstAliga arter. När ån
strömmar ner för Linderödsåsens sydostsluttning
piskas luftens syre ned i vatmet, samtidigt som
bottnarna spolas fria från slam. Det finns därför
goda förutsättningar för föroreningskllnsliga arter i
ån. Förbättras inte närsaltsförhålJandena i ån
kommer troligen dessa klInsliga arter an försvinna. Därför är det viktigt att tninska närsaltsbelastningen i ån.

VATIENKEMISKA DATA FÖR MYNNINGSPUNKTEN
IO,O"C
TEMPERATUR':
VATTENFÄRG':
48 mg PI/l
FOSFORHALT':
0,Q7 mg/l
KVÄVEHALT':
l,7mg/l
pH-VÄRDE':
okänt
ALKALINITETSV ÄRDE': okänt
·Mcdianvlrden=mlUsenens mit1pllnk:t

slamdeponering. Dels på grund av rnarklllckage
från kraftigt gödslade jordar.

Det finns två sällsynta arter i ån. Det är de husbyggande nattsländorna Eec/isop/eryl: daleear/iea och

Jordbruket på Kristianstads sIlltten har lett till att
stora arealer utdikats och vattendragen kanaliserats. Vattennivån i ån varierar därför kraftigt,
eftersom markens förmåga att lagra vatten minskar. Under torra somrar är stora bevattningsuttag i
kombination med låg vattennivå ett hot mot livet i
ån.

Odon/oeerum dalecarlica.
Under de senaste åren har igenslamningen av bottnarna ökat kraftigt Detta avspeglas b1.a. i resultaten från två bottenfaunaundersökningar vid Saxamöllan. ÅI 1977{79 utfördes en undersökning som
visade att det endast fanns en litet antal av de djurgrupper som livnär sig på grövre slam. När samma
lokal undersöktes år 1994 var denna grupp en av
de dominerande vid lokalen. Det är ytterst viktigt
att orsakerna till igenslarnmningen utreds så att
problemen kan åtgärdas.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVÅRDSVÄRDE
På Linderödsåsens sydostsluttning finns ett större
sammanhängande lövskogsområde med både näringfaniga och näringsrika områden. Detta leder
till att djur- och växtlivet är mycket varierande
med många olika arter. Området är klassat som
riksintresse för naturvården.

Havsöring är den dominerande fiskarten upp till
Trollemölla. Andra arter är stationär öring, ål och
bäcknejonöga.

Rlillatedalen är en trång och vacker dalgång.

Den vattenbundna forsärlan häckar vid Mamölla
och Drakamöllan. Kungsflskaren är en annan
vattenknuten fågel som ofta ses vid ån.

Vid Olseröd är landskapet mycket varierat med
betesmarker, åkrar, sandiga områden och lövskog.
Vid Segesholm finns askkärr och bokskog som har
ett högt naturvårdsvärde.

F1SK: Stationär och havsvandrande öring. AJ och
bäcknejonöga.
BOTTENFAUNA: BL• . nansländlarvema Eec/isopteryx dalecarlica och OdonJocerwn albicome,
böcksländelarven Leuc/ra hippopus och dagsländelarven Caenis rivulorum.
FÅGLAR: Farsärl. och kungsfiskare.
KRÄLDJUR: uppgifter saknas.
DÄGGDJUR: uppgifter saknas

Ädellövskog i bäckravinen vid Mamölla.

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i
Degeberga samhälle som anses fungera bra.
En nedlagd avfallsanläggrting fmns vid Norrlia.
Det finns inga uppgifter om vilken påverkan dessa
kan ha på vattendragen.
Den intensiva djurhållningen i avrinningsområdets
övre delar är en verksamhet som påverkar livet i
och kring vattendraget negativt Dels på grund av
betande djur som orsakar jorderosion och därmed
9
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JULEBODAÅN
med Hörrödsån och Agusabäcken
I Julebodaån är den i Skåne mycket sällsynta
bäcksländan Capnopsis sehiUeri vanlig.
ALLMÄNT

AVRINNINGSOMRÅDETS YTA:
49 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 20km
HUVUDFÅRANS LÄNGD:
saknas
ANTALBIFLÖDEN:
l st
HÖGSTA PUNKT:
195 m.ö.h.
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
O st.
MEDELVATTENFLÖDE:
O,37m'/s

Julebodaåns avrinningsområde är relativt glest
befolkat Magiehem, Hörröd och S Lökaröd är de
tätorter som finns i området Magiehem är störst av
dessa
Julebodaån k:allas uppströms Brostorp för Hörrödsån. Agusabäcken mynnar i Hörrödsån vid Hörröds
samhälle.

(myDDiDgspllDkten, Aren 1983·85)

näringsämnen från mark till vattnet Andra näringskällor är bristfilliga enskilda avlopp, gödselvårdsanlägguingar och skogsbruk.

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION
Hörrödsån och Agusabl!cken, som båda är kanaliserade och sänkta, rinner upp i skogsområdet på
Linderödsåsen. Skuggande träd och buskar finns
längs de avsnitt som rinner genom skogsmark.

BIOLOGISKA VÄRDEN
I Julebodaån finns det gott om både föroreningskänsliga och föroreningståliga vattenlevande smådjur. När vattendraget strömmar ned för Linderödsåsens sydostsluttning piskas luftens syre ned i
vattnet, samtidigt spolas bottnarna fria från slam.
Därför finns det möjlighet för föroreningskänsliga
arter att leva i ån. Om övergödningen av vattendraget fonsätter kan det leda till att syremättnaden
blir alltför låg och slamdeponeringen så hög att
dessa känsliga arter försvinner. Därför är det viktigt att minska närsaltsbelastningen i ån.

Kring Hörröd och Lillehem bedrivs jordbruk. Här
saknas både skyddszoner och skuggande växtlighet
längs vattendraget.
Skyddszonema används ofta som betesmark. Vilket
har lett till att vattendragets kanter ofta är nedtrampade och att erosionen av jordpartiklar är
kraftig.
SJÖAR: Saknas.
DAMMAR: BIMtem:rnölla, Lillehemsmölla, Löka-

Tre sällsynta aner finns i ån. De husbyggande
nattsländorna Ecc/isopteryx dalecarlica och
Odontocerum dalecarlica samt den föroreningskänsliga bäcksländan Capnopsis schilleri.

rödsmölla och Antasjön.

V ÅTMARKER: Öster om Hallabjär, vid GrönhuJt
Östra Stenshult, Lillehem. Stänkellösa. Tremarka
sten, Mörkahult och Klyngena mossen

Kallt vatten, rena bottnar och god tillgång på föda
gör att det fInns gott om både stationär och vandrande öring i ån. Varje år vandrar stora mängder
havsöring upp i J u1ebodaån.

Längs Linderödsåsens sydostslutming strömmar
vattnet snabbt ned genom en skogsdominerad
mellanbygd. Längs detta avsnitt är ån omgiven av
skuggande träd och buskar.

Den vattenbundna forsärlan häckar vid Drakarnöllan. Kungsfiskaren är en annan vattenknuten fågel

som ofta ses vid ån.

Innan ån mynnar i Östersjön rinner den över ett
militän skjutflillt.

VATTENKEMI

BERGGRUND: Urberg dominerar, nedströms
MagIehem består berggnmden av krita.
JORDART: Morän dominerar pI. LinderödsAsen. l
de mellersta och nedre delarna finns sand och torV .

Julebodaåns vatten är kallt och näringsriJ..-t. Det
k:alla vattnet antyder att tillskottet av grundvatten
är stort.
De höga näringshalterna kommer från flera olika
källor. Djurhållningen i avrinningsområdet är relativt stor särskilt uppe på åsen. Andelen jordbruksmark är litet i förhållande till djurhållningen. Detta
gör att stora mängder gödsel sprids på en relativt
sett liten odlad areal, vilket leder till läckage av
11
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JULEBODAÅN
med Hörrödsån och Agusabäcken
.- .... _... _............ _.. _-._----_._-----._-----_ ...-.-...... _-------------_._-_. __ . __ ._--------_._----------MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
Det finns ett kommunalt avloppsreningsverk i
Magiehems samhälle. Fosforhallerna kan ibland
vara mycket höga i det renade avloppsvattneL För
all förhindra detta bör reningsfunktionen förbätt-

VA TIENKEMlSKA DATA FÖR MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR>:
7,3 "C
VATTENFÄRG>:
25 mg PtJl
FOSFORHALT>:
0,207 mg/!
KVÄVEHALT>:
8,5 mg/!
pH-VÄRDE>:
7,9
ALKALINITETSVÄRDE>: 1,6 mekv/l

ras.
Den inlensiva djurhållningen i området är en verksamhet som påverkar livet i och kring vatlendraget
negativL Genom all förhindra djuren från att komma i direkt kontakt med vanendraget kan man förhindra erosion och därmed en ökad transport av
slam. Andelendjurenheler i området bör anpassas
till arealen odlad mark så att gödselgivorna per yLenhet inle blir så stor att närsaller läcker från mark
till vanen.

·Medianvärden=mälserlOlS miUpUnkt

Under torra somrar utgör stora bevattningsuttag ett
hot mot livet i ån, eflefSom flödet blir mycket lågt
längs vissa sträckor.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVARDSVÄRDE
På LinderödsAsens sydostsluttning finns ett stölTe
sammanhängande lövskogsområde med både näringsfattiga och näringsrika områden. Detta leder
till att djur- och växtlivet är mycket varierande
med många olika arter. Området är klassat som
riksintresse för naturvården.
Ravlunda skjutflUt är en gräshed med speciell flora
Vid Olseröd och Magiehem är landskapet mycket
varierat med belesmarker, åkrar, sandiga områden
och lövskog.
Drakamöllan är ett starkt kuperat område med
öppen hed och dungar av hedbokskog.
Vid BlåhelTemöl!a finns en mindre ravin med
bokskog. Här finns både unika växler och djur.
FlSK: Stationär och havsvandrande öring, stensimp. och bäckncjonöga.
BOTTENFAUNA: BL • . nansländlarvcma Eec/i·
sopleryx dalecarlica och OdonlocerWrt albicome
samt bäcksländelarvema Capnopsis chilleri och
Brachyplera risi.
FÅGLAR: Farsul. och 1rungsfislwe.
KRÄLDJUR: uppgifter saknas.
DÄGGDJUR: uppgifter saknas
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VERKEÅN
med bl a Farhultsbäcken, Holmabäcken, Fiskabäcken och Lönnbäck

-------------------------------------------------------------------Verkeåns strömmande vatten och steniga bottnar gör att
många sällsynta bottendjur trivs här
ALLMÄNT
Verkeåns avrinningsområde domineras av
skogsmark. Landskapet öppnas bitvis upp av åkeroch betesmarker, bl a vid Långaröd, lllstorp,
Andra-rum, Brösarp och vid mynningen.
Farhulrsbäcken, Breabäcken, Holmabäcken,
Saxhusabäcken, Fiskabäcken, Lönnbäcken och
Brunsviksbäcken är exempel på mindre bäckar som
mynnar i Verkeån.

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION
Huvudfåran har i de övre delarna ett lugnt
slingrande förlopp . Nedströms Illstorp slingrar sig
ån snabbt ned mot det 23 m höga vattenfallet vid
Hallamölla. Efter fallet rinner ån genom en
skogklädd ravin. Vid Broröd ändrar dalgången
karaktär, den planar ut ochvidger sig. Nedströms
Vantalängan öppnar sig dalgången ytterligare ned
mot Brösarp. De nedre fem kilometerna rinner ån
långsamt fram genom ytterligare ett skogsparti
innan den når mynningen vid Haväng.
Huvudfåran är längs hela sitt lopp omgiven aven
skuggande lövträdsridå.
SJÖAR: Verkasjön (0,8 km')
DAMMAR: Illstorps kvarn, Forsemöllan, Hallamölla,
Kungsmölle, Täl'pamöllan och Bengtemölla är exempel på

AVRlNNINGSOMRADETS YTA:
153 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 102 km
34 km
HUVUDFARANS LÄNGD:
ca 18 st
ANTAL BIFLÖDEN:
189m.ö.h.
HÖGSTA PUNKT:
08 km'
ANTAL SJÖARlSJQAREAL:
MEDELVATTENFLODE:
1;46 m3/s
(mynningspunkten, åren 1983-85)

VATTENKEMI
Temperaturen i vattnet är relativt låg under hela
året, vilket tyder på att ån tillförs stor andel
grundvatten.
Vattnet i vattendragen är mycket näringsrikt,
vilket med för hög produktion av växter och djur.
När dessa växter och djur bryts ner förbrukar de
stora mängder syre vilket kan leda till syrgasbrist
i vattnet. Den höga produktionen leder även till en
ökad produktion och transport av slam vilket
förstör de bottnar som är viktiga för vissa
djurgrupper i vattnet. De många forsande avsnitten
i ån och det slingrande förloppet gör emellertid att
den självrenande förmågan är god.
Belastningen av organiskt material var mycket
.hög under 1970-talet. Hur belastningen är idag är
okänt eftersom inga kontinuerliga mätningar
utförs.

nedlagda vatteriKvamar i vattendraget.

VATMARKER: Större myrmarksområden finns i de övre
källområdena väster om Långaröd. Längs vattendragen

finns även rikligt med mindre och större fuktängar.

De biflöden som rinner fram på Linderödsåsen är
ofta kanaliserade och även i vissa fall sänkta. De
avsnitt som rinner ned längs åsens sluttningar har
emellertid kvar ett slingrande förlopp. Bland
biflödena är Farhultsbäcken ett av de större och
dess struktur är kraftigt påverkat av kanalisering.
Brunsviksbäcken får representera ett av de
biflöden som har kvar sitt slingrande lopp hela
vägen ned iill sitt utlopp i huvudfåran.
Skyddszoner med träd och buskar finns 'längs stora
delar av biflödena. De få avsnitt av vissa biflöden
som rinner genom odlad mark kan dock sakna
trädbevuxna skyddszoner.

15

Höga halter kadmium och zink har uppmätts vid
enstaka provtagningar både i huvudfåran och i
biflödena. Dessa lokaler ligger dock inom ett
område med sannolikt naturligt höga kadrniumoch zinkhalter. FörhÖjda aluminiumhalter har
uppmätts i Lönnbäckens och Brunnsviksbäckens
övre källflöden. Dessa analyser bör följas upp för
att se om det är ett försurningstecken. Detta trots
att avrinningsområdet i sin helhet är
försurningståligt.

BERGGRUND: Gnejs dominerar på Linderödsåsen,
Alunskiffer finns vid Alunbruket oCh Haväng. Sandsten
förekommer i ett stråk från IlIstorp mot Andrarum samt
vid Brösarp. Vid mynningen finris lerskiffer och
sandsten

JORDART: Morän, grus och sand
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VERKEAN
med bl a Farhultsbäcken, Holmabäcken, Fiskabäcken och Lönnbäck

-------------------------------------------------------------------tur FarhuItsbäcken som mynnar i Verkeån. De
bristfälliga enskilda avlopp och
gödselvårdsanläggningar som finns i området
tillför sannolikt relativt stora mängder
näringsämnen och organiskt material.

FISK: Stationär och havsvandrande öring, stensimpa

BOTTENFAUNA: Elmis aellea (bäckbagge) , Leuclra
fys ca (bäckslända), Baetis fuscatus (dagslända),
Wormaldi sublligra (nattsländ a), Gammarus pulex
(S9tvattensmärla) och Platambus maculatus .(skalbagge)
FAGLAR: Forsärla, strömstare och kungsfiskare ..
KRÄLDJUR: Långbensgroda, lövgroda och sandodla
DÄGGDJUR: Älg, rådjur och vildsvin

Ravlundatippen, Forsemölla barkdeponering,
Tullebodatippen och Långarödstippen är nedlagda
soptippar inom avrinningsområdet.

BIOLOGISKA VÄRDEN
I Verkeån och dess biflöden finns både arter som är
ytterst känsliga för hög närsaltsbelastrting,
syrgasbrist och försurning tillsammans med arter
som är extremt tåliga. Denna sammansättning
tyder på att vattenkvaltiteten är god. Tack vare
åns välbevarade slingrande och bitvis forsande
förlopp och de bevarade lövträdsridåer är
tillgången på olika livsmiljöer och föda god. Här
finns alltså plats för fler olika arter både känsliga
och tåliga. Det är viktigt att strukturerna i och
kring vattendraget bevaras samtidigt som
tillförseln från olika mänskliga källor minskas så
att de känsliga arterna skyddas.
I Verkeån har sex olika bottenfaunaarter

OMRADE MED HÖGT
NATURVARDSVÄRDE
Verkeåns naturreservat, som är Skånes största,
sträcker sej från länsgränsen i väster och följer åns
lopp mot mynningen. I reservatet ingår biflödena
Brunsviksbäcken, Lönnbäck, Fiskabäcken,
H olmabäcken, Breabäcken och flera namnlösa
bäckar.
Delar av Verkeåns avrinningsområde är dessutom
klassade som riksintresse för naturvård. Detta
beror på områdets värdefulla flora och fauna.
Två större områden som delvis ligger inom
avrinningsområdet ingår i länsstyrelsens
åtgärdsprogram för landskapsvård. Dessa är
Verkeåns dalgång inklusive Brösarps backar och
Vitemölla strandbackar. Båda anses ha största
bevarande värde för både natur- och
kulturmiljövården.

påträffats som bedöms som sällsynta och hotade
enligt Databanken för hotade arter. Dessa är
bäcksländearterna Braelzyptera baueri och
Cap"ia "igra , nattsländearterna Odontoeerum
albicorne och Ecclisopteryx daleearliea,
skalbaggearten RioilIs eupreus och mÖjligen ett
fynd av den för Sverige mycket ovanliga
dagsländearten Baetis gamellus. Det har
påträffats ytterligare 25 olika arter som bedöms
vara känsliga mot organisk belastning, låga
syrgashalter och försurning.

VATfENKEMISKA DATA FÖR
MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR':
5,6 °C
VATTENFÄRG':
40 mgPt/1
FOSFORHALT':
0,074 mg tot-P I I
KVÄVEHALT':
2,4mgN03 -N/I
pH-VÄRDE':
..
8,1
ALKALINITETSVARDE': 2,1 mekv I I

I Verkeån är öringen och stensimpan de två
dominerande fiskarterna. Den stationära
ÖringpopuIationerna uppströms och den
havsvandrande öringstammen som finns nedströms
Hallamölla i Verkeån är välstuderade och har
ingått och ingår i flera vetenskapliga
undersökningar.

°Medianvärden=mätseriens mittpunkt.

I denna sammanställning finns inga uppgifter som
berör skyddsvärda områden inom Malmöhus län.

Forsärla, strömstare och kungsfiskare är fåglar som
man ofta finner vid relativt ostörda vattendrag.
Dessa tre arter häckar vid olika platser i ån.

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
I Brösarp och Eljaröd finns välfungerande
kommunala avloppsreningsverk. Vid det
kommunala reningsverket i ÖImeköp har man
problem med inläckande vatten vilket leder till
bräddning vid kraftigare regn. Detta förorenar i sin
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KIammersbäck är det mest näringsrika
vattendraget bland Österlenåarna.
ALIMÄNT

AVRINNINGS OMRÅDETS YTA:
22 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 13 km
9km
HUVUDFÅRANSLÄNGD:
ANTALBIFLÖDEN:
l st
HÖGSTA PUNKT:
185 m.ä.h.
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
Ost.
MEDELVATTENFLÖDE:
O.OO9m'/s
(myDDlDgspunkten, Are. 1983-85):

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

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION
Det slingrande och snabbt rinnande vattendraget
omges av skuggande träd och buskar.
De grlIsbevuxna skyddswnerna umyttjas ofta som
betesmark. I dessa avsnitt kan jorderosionen vara
kraftig eftersom de betande djuren uampar ned
vattendragets kanter.

gödselvårdsanll1ggningar. Det är viktigt att dessa
åtgärdas.
Näringssförhållandena i de övre delarna av området bör undersökas närmare. För närvarande saknas kunskaper om dessa.

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

Temperaturen i vatmet ligger på en jämn och låg
nivå året runt vilket är gynnsamt för havsöringen.
Höga kadmiurn- zink- och alurniniurnhalter i vattnet har upprnärts i vattendragets övre delar. Metallhaltema i berggrunden i detta område är dock
naturligt höga.

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.

BIOLOGISKA VÄRDEN
I vattendraget fmos flera försurnings- och föroreningskänsliga arter. Den sällsynta husbyggande
nattsländelarven Ecclisopteryx da/ecarlica är relativt vanlig. En dominerande andel av de vattenlevande smådjuren är dock sådana som ofta påträffas
i kraftigt jordbrukspåverkade vatten.

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

När vattendraget strömmar ned för Linderödsåsens
sydostsluttning piskas luften syre ned i vatmet,
samtidigt som bottnarna spolas fria från siarn.
Därför är föroreningskänsliga bäcksländor vanliga
i ån. Fortsätter övergödningen av vattendraget
kommer dessa känsliga arter att försvinna.

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 upp·
träder i vattendragets nedre delar.
Hög produktion av växter och djur leder även till
att rena steniga bottnar slammar igen. Djur som
Lex. havsöring får då sämre möjlighet att föröka
sig.

Det finns alltså en risk att de extremt höga närsaltshalterna leder till att arter försvinner. Det
därför viktigt att minska närsaltsbelasmingen i ån.

Näringsämnen läcker från övergödd jordbruksmark. 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.

VaIje år vandrar stora mängder havsöring upp i
Klammersbäcken för an leka. Havsöringen kräver
kallt vatten och rena, steniga bottnar för att kunna
föröka sig.
BERGGRUND: Urberg.
JORDART: Morän och små områden med berg i
dagen, vid myrmingen rums grus och sand.

Det kommer även stora mängder näringsämnenfrån det kommunala avloppsreningsverket i Rav·
lunda samt från bristflllliga enskilda avlopp och
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KLAMMERSBÄCK
med biflöden
-----------------------._-------------------------------------------------------------------------------------Den vanenbundna forsärlan, som lever av olika
vanenlevande insektslarver, finns också i området.

VATTENKEMISKA DATA FÖR MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR':
7.3°C
VATTENFÄRG':
25 mg Pt/I
FOSFORHALT':
0,207 mg/!
KVÄVEHALT':
8,5 mg/!
pH.VÄRDE':
7.9
ALKALINITETSV ÄRDE': 1.6 mekv/l

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
Det fInns en kommunalt avloppsreningsverk i
Ravlunda samhälle. Fosforbalterna kan ibland vara
mycket höga i det renade avloppsvattnet För att
förhindra detta bör reningsfunktionen förbätuas.

·Medianvärden=mlitseriens mittp.mkl

Den intensiva djurhållningen i området är en verksamhet som påverkar livet i och kring vattendraget
negativt.
Tillförseln av näringsämnen från gödselspridning
och bristfilliga gödselvårdsanläggningar är som
nämnts ovan ett bot mot djur och växter i ån.
Under tnrra somrar utgör stnra bevattningsuttag ett
hot mot livet i ån eftesom vattenflödet på vissa
ställen upphör belt.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVÅRDSVÄRDE
Klammersbäcks 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 srrandbackar är en sandstäpp med unik
flora

I Vitaby skog fInns RAbockakorran som är en större damm med fattig mossevegetation i kanterna.
I trakten kring Ljungseröd fInns alkärr och igenväxande högörtsångar.

En bokskogsbevuxen bäckravin finns vid Strömsberg.
FISK: Havsvandrande öring.
BOTTENFAUNA: BI.•. nattsländlarven Ecc/isoplery::c dalecarlica och bäcksländeiarven Capncpsis
schilleri.

FÅGLAR: Forsärla.
KRÄLDJUR: uppgifter saknas.
DÄGGDJUR: Älg och vildsvin.
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------------------------------------------------ ---MöiLE~------------ --------------------------------------

med biflöden

...-.-_.-._....-.--_ .._...-----------_._._----_._._._.------------_._._._._.-._._------_._._----_._._---------Mölleån är ett litet vattendrag med
natursköna omgivningar.
ALLMÄNT

AVRINNINGS OMRÅDETS YTA:
18 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: IOkm
HUVUDFÅRANSLÄNGD:
o~d
ANTAL BIFLÖDEN:
I st
HÖGSTA PUNKT:
175 m.ö.h.
ANTAL SJÖARlSJÖAREAL:
Ost.
MEDELVATTENFLÖDE:
0,14m'/s

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

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION

(mylll1illgspUDkIeo, !reD 1983-85)

Ån har till stora delar kvar ett slingrande förlopp
från sina övre källområden ner till mynningen i
Vitemölla

Ogräsbekärnpningsmedel har påträffats i ån. Dessa.
kommer från jordbruket eller från fruktodlingarna t
området.

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

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

Skyddszoner med skuggande träd och buskar finns
i ston selllängs hela vattendraget. När skyddszc>nerna används som betesmark blir vattendragets
kanter nenrampade. Vilket leder till att jordpartiklar transponeras iväg.

Temperatoren i vattnet ligger på en jämn lågnivå
året runt. Detta beror sannolikt på ett större tillskott av grundvatten till ån.

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

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

SJÖAR: Saknas.
DAMMAR: Vid Bästekille backar, Krubbemölla
och Vitemölla.
VÅTMARKER: Trups Flo, vid Bästekille backar.

BIOLOGISKA VÄRDEN
VaIje 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, bäcknejonöga och ål är exempel
på andra fiskarter som påträffats i ån.

VATTENKEMI
Vatmet i ån är extremt näringsrikt Mycket höga
haJ ter kväve och fosfor finns i ån året runt.
Hög näringsrikedom i vattnet leder till att en stor
mängd växter och djur produceras i vatmet 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.

Trots de höga näringshalterna och de dåliga syreförhållandena i ån finns det många olika smådjur i
vattendraget. Både föroreningståliga och ytterst
föroreningskänsliga arter förekommer.

Näringsämnen kan komma ifrån avloppsreningsverket i Vitaby, från brislfaIliga avlopp och gödselvårdsanläggningar. Markläckage från jordbruksmark är också en viktig näringskälla. Andelen djur i avrinningsområdet är ston i förhållande
till arealen jordbruksmark. Detta leder till att stora
mängder gödsel sprids på en förhållandevis liten
yta. Detta kan ge elt större läckage av näringsämnen från marken.

BERGGRUND: Urberg dominerar med stråk av
sandsten a1WlSkiffer och lerskiffer.
JORDART: Morän dominerar, i hela omridet fums
små strAk av svämsedimcnt och berg i dagen., vid
mynningen fums grus och sand.

Den goda tillgången på forsande partier i vattendraget leder till att luftens syre tillförs vatmet De
steniga bottnarna spolas rena från slam i forsande
områden. De mera föroreningskänsliga arterna
klarar av att leva i sådana områden.

Idag saknas det kunskap om närsaltsförhållandena
i de övre delarna av området. Närmare undersökningar av detta bör göras.
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MÖLLEÅN
med biflöden
._-------------.----_._._------.. ---.-----.------------.----------_._-------_._._._._-------------------_._.--Det finns en risk att de extrem l höga närsaltshaltema leder till alt de mera känsliga arterna försvinner. Del därför viktigt att minska närsaltsbelastningen i ån.

VATTENKEMlSKA DATA FÖR MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR·:
8,2 OC
VATTENFÄRG·:
25 mg Pt/l
FOSFORHALT·:
0,255 mg/l
KVÄVEHALT·:
7,7 mg/l
pH·VÄRDE·:
8,0
ALKALINITETSVÄRDE·: 1,5 mekv/l

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
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. Åtgärder för att förhindra sådana utsläpp bör genomföras.

.Medianvärden~llseriens

Den intensiva djurhållningen i området är en verksamhet som påverkar livet i och kring vattendraget
negativt.
Tillförseln av näringsämnen från gödselspridning
och bristfålliga 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.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVARDSVÄRDE
Vitemölla strandbackar är ett ur naturvårdssynpunkt viktigt område. Området utgörs av sandstäpp
med en märklig sandflora.
Tomps Flo är ett mindre öppet vatten som ligger i
en välhävdad betesmark.
Vid Grevlunda ftnns vacker bokskog som växer på
den kuperade marken. Här finns en bäckravin med
betesmarker och fuktlövskogar.
Landskapet kring Krubbemölla är varierat och
vacken med tät ädellövskog.
Bästekille backar är högt belägna fäladsmarker
med en damm och till ytan mindre våtmarker.
FISK: H.vsvandrande öring, skrubba, !.l och nejonöga.
BOTTEN FAUNA: BL • . nattsländlarvcn Eec/isopteryx
dalecarlica och bäcksländelarvcn Brachyplera risi.
FÅGLAR: uppgifter saknas.
KRÄLDJUR: uppgifter saknas.
DÄGGDJUR: uppgifter saknas.
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~.
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--------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------

RÖRUMS NORRA Å
med Kringelängebäcken och Åkarpsån

.. --_.- .._--_ .. _. __ ._. __ ._-._--_.. _.... _.. _--._.---_.-. __ ._-_._-_ .. _._.-_. __ ._._--_._----_._----------_._-_.--Rörums Norra å är ett näringsrikt
vattendrag med rik botten fauna.
ALLMÄNT
Rörums Norra ås avrinningsområde är glesbefolkat
utan några tätorter. Området är till största delen ett
skogs- och mellanbygdsområde. Den del av avrinningsområdet som ligger nedanför Linderödsåsen
domineras dock av jordbruk och fruktodling.

AVRINNINGSOMRÅDETS YTA:
18 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 19 km
HUVUDFÅRANSLÄNGD:
ok~d
ANTALBIFLÖDEN:
251
HÖGSTA PUNKT:
175 m.ö.h.
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
O sL
MEDELVATTENFLÖDE:
O.12m'/s

Kringelän~ebäcken

(myDIllngen, lren 19&3-85)

är ett västligt biflöde som
mynnar i AkaIpsån nordöst om Baråkra. ÅkaJpsån
mynnar i buvudfåran öster om Mellby käsk.

sin tur leder till igenslammade bottnar med syrebrist och försämrade förhållanden för känsliga djur
och växter i ån.

FORLOPP OCH KANTVEGETATION
Huvudfåran och Kringelängebäcken rinner upp på
Linderödsåsen. De har till stora delar kvar ett ursprungligt slingrande förlopp. Kringlängebäcken
är både kanaliserad och kulverterad i närheten av

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

Akarp.

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

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

Kadmiumhalten i åns vatten är hög. Orsaker till
den höga halten kan vara naturligt förhöjda halter i
marken. Detta är dock inte helt klarlagL

ÅkaJpsån 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 skyddszoner med
skuggande träd och buskar.

Det finns inga försumingstendenser i ån. Den
. kalkrika marken utgör ett bra skydd mot sur nederbörd.

BIOLOGISKA VÄRDEN
l ån fmns flera förorenings- och försurningskänsliga vattenlevande smådjur. Den s!!llsynta nattsländelarven Ecc/isopteryx dalecarlica förekommer på
flera platser i ån. De föroreningskänsliga bäckbag gama Elmis aenea och Limnius volckmari förekommer också rikligt i ån.

Den kraftiga fallhöjden gör att det finns gott om
forsande avsnitt i ån.
SJÖAR: Saknas.
DAMMAR: Nedströms Skogdala. Nybromölla och

öster om Stubbaröd.
VÅTMARKER: Väster om Bästekille.

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

VATTENKEMI
Vattnet i ån är kallt ocb näringsrikt. Kvävehalterna
i ån är extremt böga även ur skånsk synvinel.
l 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 till1äckaget av kväve från marken
till vattendraget.

BERGGRUND: Urberg dominerar, i söder strAk av

sandsten och lerskilier.
JORDART:

Mor~

dominerar, i hela området rums

svämmsediment och berg i dagen, vid myruringen
isälvssediment och sand.

Kraftig övergödning av vattendraget leder till
kraftig produktion av växter och djur. Detta leder i
27

••

O

RORUMS NORRA A
FÖRORENINGSKÄLLOR OCH PROVTAGNlNGSPUNKTER
FÖR VATTENKEMI OCH BIOLOGI

N

CD

Teckenförklaring
•

Vauenkemi

n Bottenfauna i rinnande vatten
U

i
* Avfallsanläggning.
verksamma och nedlagda
Elfiske rinnande vatten

1;( Kommunala avloppsreningsverk

--_..._.-------------------------------------------------------- - - ---------------------------------

RÖRUMS NORRA Å
med Kringelängebäcken och Åkarpsån
---_.. _---------------------------------------------_.----------------------------------------------------------

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

VATIENKEMISKA DATA FÖR MYNNINGS·
PUNKTEN
TEMPERATUR':
8,1 CC
VATTENFÄRG':
25mgPt/l
FOSFOR HALT':
0,069 mg/!
KVÄVEHALT':
6,1 mg/!
8,2
pH-VÄRDE':
ALKALINITETSVÄRDE': 2,1 mekv/l

De två fågelarterna forsärla och strömstare finns
ofta vid Nybromölla
Den sällsynta lövgrodan finns i dammar inom
området

.Mcdianvärden=mätserieru minpt..mkt

MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
Det finns en nedlagd avfallsanläggning vid Åkarp.
Tippen ligger i direkt anslutning till vattendraget
och risken för att bäcken skall påverkas negativt är
mycket SlOr.
Den intensiva djurhållningen är en verksamhet
som påverkar livet i och kring vattendraget negativt, då det på olika sätt kan bidra till förhöjnda
närsaltshalter i vattendraget. Betande djur kan
trampa ner kanterna och jordpartiklar förs då vidare nedströms och kan där orsaka igenslamning av
bottnar.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVARDSVÄRDE
l Ans avrinningsområde finns flera områden som
har mycket höga naturvärden. Särskilt llir Simrishamns kommun är alla områden vilka är opåverkade av jordbruk viktiga ur naturvårds- och rekreationssynpunkl
Stora delar av avrinningsområdet ingår i ett slÖrre
område som klassats som riksintresse år 1989.
Delar av Stenshuvuds nationalpark finns inom
avrinningsområdet.
Präslahälloma är ett område som ingår i länsstyrelsens åtgärdsprogram för landskapsvård. Här finns
buskrika betesmarker med lövdungar, små våtmarksområden och åkrar.
Områden som av Simrisharnns 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.

FISK: Havsvandrande öring.
BOTTENFAUNA: Nattsländlarven Ecc/isopteryx
dalecarlica. bäcksländclarvenBrachyplera risi o:h
skalbaggslarven Hydrophilidae.
FÅGLAR: For.;ärla och strömstare
KRÄLDJUR: lövgroda
DÄGGDJUR: uppgifter saknas
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-----------_.-- ---_.. _-----------------------------------------------------------------------------------------.-------

RÖRUMS SÖDRA Å
med biflöden
--_._-----------------------------------------._--------------------------------------------------------------Rörums Södra å är en snabbt rinnande å med
föroreningskänsliga ocb unika bottendjur.
ALLMÄNT

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA:
44 km'
VATTENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 40km
HUVUDFÄRANSLÄNGD:
18 km
ANTAL BIFLÖDEN:
7 st
HÖGSTA PUNKT:
185 m.ö.h.
Ost.
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
MEDELVA TTENFLÖDE:
0,42 m'ls

Rörums Södra ås avrinningsområde är en typisk
meUanbygd med skogs-, betes- och åkennark. I det
glest befolkade avrinningsområdet finns två tätorter, S:t Olof och Rörum.

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION

(myDJlingspunkteo, Aren 1983.85)

Åns huvudfåra har lack vare det kuperade landskapet en slingrande och forsande lopp.

Tillskottet av grundvatten till ån är troligen relativt
StorL Vanentemperatnren är relativt låg och varierar endast en par grader mellan vinter och sommar.

Kanaliserade delar finns främst i de övre delama
som ulOynjas i skogsbrukeL Även i de jordbrukspräglade områdena kring Raskarum och
Holmarna är ån kanaliserad.

Römms Södra å har höga kadmiumhalter i vattenmossa och i vatten. Melallen härrör sannolikt både
från berggrunden och från mänskliga källor.

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

Området i sin helhet är motståndskraftigt mot
försurning. Förhöjda aluminiumhalter har uppmätts i de övre källområdena väster om V itaby
skog. Dena är en 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,

Stora delar av huvudfåran och biflödena kanw av
skuggande trädridåer.
Belade skyddszoner finns längs ån. På vissa ställen
är kanterna söndertrampade och jorderosionen är
stor. Skyddszoner saknas i de delar som präglas av
jordbruk.

BIOLOGISKA VÄRDEN
I området har flera föroreningskänsliga bottenlevande djuraner påträffats. Bland andra så har den
sällsynIa husbyggande nattsländlarven Eec/isopreryx daleearlica påträffats i ån. De känsligare
djuren påträffas oftast i strömmande avsnitt av
vattendragen. Dessa avsnitt har överlag en jämn
och hög syrehalt samtidigt som bottoarna är fria
från siarn. Slammet spolas i stället iväg till mera
lugnllYlande partier eller ut i Östersjön. Där det
kan ställa till stor skada för djur- och växtliv.

SJÖAR: saknas
DAMMAR: B1.a. Raskanuns kvarn, Sot Olofs mölla, Stränremölla, ForsernöUa, kvarndamm vid Älmhult, Fridhems mölla, Ramnakulla
VÅTMARKER: Bl.a. Godings mosse, Vitaby skog,
Skärareängen, Pennings mosse enstaka mindre
våanarker längs vattendraget

VATTENKEMI
Åvattnet är extremt näringsrikL 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 en större
marldäckage av främst kväve.

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

Den stora tillförseln av näringsämnen leder på sikt
till an bottnarna förstörs och till an syremättnaden
blir mycket låg under längre perioder. Redan idag
förekommer perioder med låga syrehalter framför
allt i lugnt rinnande vanen. I forsande partier piskas luftens syre ned i vattnet vilket minskar risken
för dåliga syreförhåIlanden,

BERGGRUND: Sandsten dontincrar, i de norra
delarna finns urberg och i de sydvästliga finns alWlskiffer och lerskiffer.

JORDART: Morän dominerar. Nedströms Skrädda·
röd finns ett större omn\dc med isälvsavlagringar.
issjösediment och isälvssand.
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Rörums Södra å är ett rikt öringvatten. Här finns
både stationär och havsvandrande öring.

VATTENKEMISKA DATA FÖR
MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR:
7,9 "C
VATTENFÄRG·:
35 mg Pt/l
FOSFORHALT.:
0,Q78 mg/!
KVÄVEHALT":
4,9 mg/!
pH-VÄRDE·:
8,2
ALKALINITETSV ÄRDE·: 4,3 mekv/l

Lövgroda förekommer i flera dammar och våtmarker inom avrinningsområdet.

MIL/ÖSTÖRANDE VERKSAMHETER
Det fmns ett kommunalt avloppsreningsverk i Sot
Olof som utnyttjar ån som recipient för det renade
avloppsvatmet

·Medianvärden=mätseneru mittpunkt

På flera platser i åns övre delar förekommer våt-

Den intensiva djurhållningen är en verksamhet
som påverkar Ii vet i och kring vanendraget negativt Tillförseln av näringSämnen från gödselspridning och bristfiilliga gödselvårdsanläggningar
utgör ett hot mot djur och växter i ån.

marker som hyser den sällsynta lövgrodan.
Geddings mosse är Simrishamns kommuns till
ytan största mosse här finns den sä1Isyn ta lövgrodan.

Kanaliseringen och utdikningen av mark leder till
att regnvatten inte lagras i marken någon lllngre
tid. I stället transporteras det snabbt ut till Östersjön. I vattendraget leder dena IiII att vanennivån
varierar kraftigt. Sommartid kan flödet i bäcken bli
mycket lågt. För stora bevattningsunag kan vid
sådana tidfällen skada växt- och djurliv.

Vid SträDtemöUa finns ett vackert bokskogsområde
där ån rinner nedför ett vattenfall. Området är
naturreservat
Rörurns backar är ml1ktiga isälvsavlagringar som
utnyttjas som betesmark.

Snabb transport av vatmet i vanendraget leder även
till att åkantema och åbottnen eroderar. Jordpartik!ar transporteras nedströms och leder till att steniga
boWlar slammar igen.
FlSK: Stationär och havsvandrande öring. !J, stensimpa, gädda och elritsa.
BOTTENFAUNA: BLa. nansländelarven, Eec/isopteryx dalecarlica, dagsländelarven Baetis vemus,
bäcksländeiarven Protonemura meyeri
FÅGLAR: Bl.a. forsärla, slIÖIllStare, häger, enkelbeckasin och sävsparv
KRÄLDJUR: lövgroda
DÄGGDJUR: uppgifter saknas

l avrinningsområdets nedre delar utnyttjas marken
främst till fruktodling. Odlingarnas eventuella
påverkan på vattendraget bör tmdersökas närmare,
eftersom relativt stora mängder bekämpningsmedel
hanteras i denna verksamhet varje år.

OMRÅDE MED HÖGT
NATURVÄRDSVÄRDE
Det småskaliga landskapet i kombination med den
varierande geologin och det rika djur- och växtlivet
gör an väsentliga delar av området har en stort
naturvårdsvärde både sen till en kommunalt., regionalt och nationeUt perspektiv.
Avrinningsområdet utgör en del aven stölTe område som är klassat som riksintresse.
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TOMMARPSAN
med bl a Sillavadsån, Björnbäcken, Listarumsån och Kippabäcken.

-------------------------------------------------------------------Tommarpsån är en mycket näringsrik slättå
och en av länets mest äringrika åar.
ALLMÄNT

AVRINNINGSOMRÅDETS YTA:
169 km'
VAITENDRAGETS TOTALA LÄNGD: 106 km
HUVUDFÅRANS LÄNGD:
27 km
ANTALBIFLÖDE:
15 st
HÖGSTA PUNKT:
145möh
ANTAL SJÖARISJÖ~REAL:
2 st/ca 4,9 km'
MEDELV ATTENFLODE:
1,66 m3 /s
(mynningspunkten, åren 1983-85)

Tommarpsåns avrirmingsområde är till största del
ett relativt glest befolkat jordbruksområde. De övre delarna av Sillavadsån, Björnbäcken och Listarumsån rinner dock genom ett landskap som präglas
av skogs- och betesmark.

FÖRLOPP OCH KANIVEGETATION
Huvudfåran är i sina övre delar i huvudsak
kanaliserad. Efter Ö.Tommarps samhälle slingrar
sig ån ned mot mynningen och rinner bl a genom en
vacker dalgång
Alla biflöden är mer eller mindre kanaliserade och
längs vissa avsnitt även täckdikade. Sillavadsån
har dock kvar vissa naturligt slingrande delar.
SJÖAR: Gyllebosjön (3,2 km') och
Tunbyholmsjön (1,3 km' ).
DAMMAR: Smedstorpsdammen (0,4 km').

Ytterli~are

VATTENKEMI
Vattnet i Tommarpsån och dess biflöde är
synnerligen näringsrikt. I Kippabäcken har
extremt höga kväve- och fosforhalter uppmätts.
Höga närsaltshalter leder till en ökad produktion
av växter och djur. Vid nedbrytningen av dessa
förbrukas stora mängder syrgas vilket kan ge
syrebrist vid bottnarna vilket försämrar
levnadsvillkoren för de djur som lever här. Det
bildas även slam vid nedbrytningen som förstör
lekbottnar och uppväxtplatser för öring och andra
djur.

11 st dammar i olika skick finns eller har funnits l ån.

VÅTMARKER: Flera våtmarker finns vid biflödena
bl a Stampahultskärret, Måsalycke kärr och
Karlabymosse. I anslutning tlll huvud fåran finns rikligt
med fuktängar.
Breda strandzoner finns längs vissa sträckor av
biflödena Sillavadsån, Björnbäcken och
Listarumsån. De biflöden som rinner genom
jordbrukslandskap saknar nästan h elt skyddszoner.
Huvudfåran omges längs vissa delar aven bredare
skyddszon, åtminstone på den sida av åfåran som
används till betesmark.
Längs jordbruksbäckarna och huvudfåran saknas
träd och buskar som skuggar vattnet och
stabiliserar jorden i strandzonen och i åfårans
kanter. Detta kan leda till en ökad transport av
sediment och organiskt material till nedströms
liggande delar.

Bekämpningsmedel har påträffats i ån vid
provtagningar under 1980-talet. Vilket är ett hot
mot både djur och växter i vattnet.
Höga halter av kadmium har uppmätts i
Tommarpsån. Kadmium kan medföra både akut och
kronisk förgiftning hos djur i vattnet. Berggrunden i
området innehåller naturligt höga metallhalter
men spridning av kadmium från konstgödsel bidrar
sannolikt till att höja halterna . Detta gäller
särskilt de bäckar som rinner genom
jordbruksområdet.
Området är som helhet försurningståligt. I de
biflöden som rinner genom det nordliga urbergsområdet har dock låga pH och låga
alkalinitetsvärden uppmätts.

I Sillavads- och Listarumsåns kanter finns, längs
vissa längre avsnitt, skuggande träd och buskar.

BERGGRUND: Sammansättningen år komplicerad, i
norr finns Linderödsåsens SV sida, följt av sydvästliga
stråk av sandsten, alun- och lerskiffer.
JORDART: Morän, sandstens- och urbergsmorän i

Björnbäcken är en skogsbäck, nästan helt omgiven
av barr- och lövträd.

norr och moränlera i söder.
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TOMMARPSAN
med bl a Sillavadsån, Björnbäcken, Listarumsån och Kippabäcken.

-------------------------------------------------------------------påverkar vattendragen mest negativt.
Näringsämnen och bekämpningsmedel tillförs i
varierande mängd till vattendragen varje år.

FISK: Stationär och vandrande öring, elritsa och ål

BOTTENfAUNA: Sötvattensmärla, dagsländan
Baetis rhodani, bäcksländan Nemoura ClHeTea ,
fÅGLAR: Häger
K~ÄLDJUR: Lövwoda
DAGGDJUR: Klövvilt

BIOLOGISKA VÄRDEN
Ett av Tommarpsåns största biologiska värden är
den rikliga förekomsten av öring. Tillgång på kallt
syrerikt vatten, bra lekbottnar och uppväxtplatser
gynnar öringen. I huvudfåran finns 5 krn 2
lekbottnar men endast 2,8 krn 2 uppväxtområde.

Kanalisering av vattendragen och utdikning av
marken bidrar till en snabbare transport av vatten
och därmed av slam och näringsämnen nedströms.
Dessa påverkansformer verkar synnerligen
negativt på det djur- och växtliv som finns i
vattnet.

OMRADE MED HÖGT
NATURVARDSVÄRDE
Det finns tre delområde inom två större område
vilka av riksdagen förklarats som riksintresse för
naturvård nämligen:
1. Onslunda sten, ett exempel på ett ålderdomligt
landskap med en flerstarnrnig bokskog och ett
varierat hagmarksområde.
2. Området kring Flagabra- Smedstorp och
Gyllebosjön, vilka båda ingår i ett större
riksintresse. Dessa delar tillför avrinningsområdet stora biologiska och geologiska värden.

Bottenfaunan är bristfälligt undersökt i hela
Tommarpsåns vattensystem. Vid en undersökning
av bottenfaunan i huvud fåran, åren 1977-79,
påträffades arter som tydde på att vattnet var
kraftig belastat av näringsämnen.
Dagsländelarven Baetis rhodani var en av de
dominerande arterna. Vid bottenfaunaundersökningen i Sillavadsån år 1991 påträffades inte
mindre än åtta olika arter som är känsliga för
organisk belastning och låga syrgashalter, vilket
tyder på god vattenkvalitet.

Inom Tommarpsåns avrinningsområde finns det
inga områden som är opåverkade av människan.
Därför är det viktigt att de minst påverkade områdena som finns kvar skyddas mot ytterligare
exploatering.

Hägern är en vanlig fågel i Tommarpsåns
huvudfåra. Där kan den finna gott om föda i form
av fisk och bottendjur.
Inom avrirutingsområdet finns flera småvatten i
anslutning till bäckarna där den sällsynta
lövgrodan håller till.

Områden som är skyddsvärda ur vattendrags synpunkt är alla mindre våtmarksområden. Dessa
utgör viktiga livsområden för insekter, groddjur,
fåglar och vilt. I våtmarksområden tas näringsämnen upp och under gynnsamma förhållanden
omvandlas kväve till kvävgas. Våtmarkerna har
alltså en renande förmåga. De fungerar även som
flödesreglerande magasin, som vid lågvatten kan
bidra med vatten och vid högt vatten lagrar
vatten.

MILJÖ STÖRANDE VERKSAMHETER
Det finns en verksam avfallsanläggning i
Måsalycke invid Björnbäcken. Denna anläggning
saknar krav på att främmande ämnen inte får
komma ut i vattendragen.
Inom avrinningsområdet finns tre nedlagda
soptippar, i Listarurn, Ö.Tommarp och Gyllebo.
Risken för att Listarurnstippen och
Tommarpstippen skall förorena ytvattnet anses
vara stor. Detta enligt en inventering av gamla
soptippar gjord 1994.

Dalgångarna vid Sillavadsån och huvudfåran är
skyddsvärda: Tommarpsån för sina betade våtmarker och Sillavadsån för sitt rika djurliv.
VATfENKEMlSKA DATA FÖR
MYNNINGSPUNKTEN
TEMPERATUR':
6,4 · C
VATTENfÄRG':
25 mgPt/ 1
fOsfORHALT':
0,113 mg tot-P I I
KVÄVEHALT':
4,9 mgN-N03 1 I
pH-VÄRDE':
..
8,2
ALKALINITETsVARDP: 3,4 mekv I I

I Ö.Vemmerlöv och Smedstorp finns dåligt
fungerande kommunala avloppsreningsverk. Dessa
bidrar tillsarrunans med ett stort antal bristfälliga
enskilda avlopp till de förhöjda näringshalterna i
vattendragen.

·Medianvärden=mätseriens mlttpunkt.

Jordbruket är den enskilda verksamhet som
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KVARNBYBÄCKEN
med Skillingebäcken och LUIUlasjöbäcken
----------------_._------._------------------_._--------------------------_._-------------------_._._---------Kvarnbybäcken är en liten näringsrik bäck som rinner
genom ett intensivt odlat jordbruksområde.
ALLMÄNT

AVRINNINGSOMRÄDETS YTA:
VATIENDRAGETS TOTALA LÄNGD:
HUVUDFÅRANS LÄNGD:
ANTAL BIFLÖDEN:
HÖGSTA PUNKT:
ANTAL SJÖARISJÖAREAL:
MEDELVATTENFLÖDE:

Kvarnbybäckens avrinningsområde präglas av ett
intensivt jordbruk. Vid bäckens mynning finns
Skillinge, vilken är största tätort i området.
Lunnasjöbäcken är ett nordligt biflöde som rinner
upp norr om Glimmingehus. Ett västligt biflöde
rinner samman med Lunnasjöbäcken norr om Ö
Hoby ocb bildar då K varnbybäcken.

20 km'
Il km
4 km
2 st
70 m.ö.h.

O sL
0,24m'/s

(mynnlngspunkten, Anm 1983·85):

är inte närmare undersökta. Vissa uppgifter tyder

FÖRLOPP OCH KANTVEGETATION

på att kadmiumhalten i området är narurligt bög.

Bäcken är till stora delar kanaliserad och sänkt.
Norr om Ö Hoby samhJUJe är bäcken Jrulverterad
längs ett I 500 meter långt avsnitt. Kona slingrande avsnitt finns i Ö Hoby och längs den sista kilometern före mynningen.

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

BIOLOGISKA VÄRDEN
Varje år vandrar stora mängder havsöring upp i
bäcken. Det finns fma lekbotmar på vissa ställen i
bäcken. Den låga vattentemperaruren och den goda
tillgången på föda gör att öringen får en god tillväxt.

Lunnasjöbäcken och det västliga biflödet från Tore
mosse är omgivna av betesmarker och våtmarker.
Träd och buskar kantar bitvis dessa två bOOöden.
Bäckens sista kilometer omges aven betesmark
med enstaka buskar. Längs övriga delar saknas så
gott som helt träd och buskar.

En kraftig produktion av växter och djur i kombination med erosion av bäckkaoter kan på sikt leda
till an lek- och uppväxtbottnar förstörs av siarn.

SJÖAR: Saknas
DAMMAR: GlinunIDgehus (okänd yta)
VÅTMARKER: Tore mosse och Glivarps mosse
samt enstaka mindre vAnnarker längs vattendraget

Bland de små bottenlevande djuren dominerar
fjädermyggJarver (Chironomidae) och märlkräftor
(Gammarus pulex). Vid en undersökning av bottenfaonan visade det sig att smådjurssarnhället helt
dominerades av djur som är typiska för kraftigt
jordbrukspåverkade vanendrag. Man kan säga att
faonan var kraftigt utarmad eftersom endast en
procent av de undersökta djuren tillhörde arter som
är känsliga för förorening och dåliga syreförhållanden.

VATTENKEMI
Kvarnbybäckens vatten är mycket näringsrikt och
relativt kallt.
Att vattnets temperarur är låg under sommaren och
jämförselsevis hög under vintern beror troligen på
ett stort tillskon av grundvatten till ån.

BERGGRUND: Lerskiffer med inslag av kalksten,
sandsten och alunskiffer
JORDART: Grus och sand vid Skillinge och Ö
Hoby, lerig morän i övriga delar men med inslag av
issjösedimenl, området genomkorsas av rullstensAsar.

De böga närsaltshaltema härrör sannolikt från
markläckage från jordbruks mark, bristfalliga gödselvårdsanläggningar och dåliga enskilda avlopp.
När marken tilJför ån stora mängder näringsärunen
ökar produktionen av växter och djur i vattnet. När
dessa sedan dör krävs stora mängder syre vid deras
nedbrytningen. Detta kan ge dåliga syrgaSförhållanden i vattnet. Vilket försämrar livsvillkoren för
djuren i bäcken.
Enstaka undersökningar av metaJJhalterna i åns
vanen visade att kadmiumhalten i vattnet vid Ö
Hoby var hög. Orsakerna till de förhöjda halterna
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KVARNBYBÄCKEN
med Skillingebäcken och Lunnasjöbäcken
--_.•.•••........... _--••....... __....._-_...... _._..-._-_.._. __... _------_.•_----------------_. __ ._----._----MILj(jST(jRANDE VERKSAMHETER
Det finns en nedlagd avfallsanläggning i Lunnasjöbäckens källområde. Risken att denna påverkar
bäcken anses stor.

VA TTENKEMISKA DA TA FÖR MYNNINGSPUNKTEN

TEMPERATUR·:

8,7 OC

VATTENFÄRG·:
25 mg Pt/l
FOSFORHALT.:
0,066 mg/!
KV ÄVEHALT·:
6,4 mg/!
pH.VÄRDE·:
8,2
ALKALINITETSV ÄRDE·: 4,3 mekv/l

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

·Mcdianvirdeo=mäLsenc:n.s mittpunkt

Parken, all&! och dammen vid Glimmingehus
utgör tillsammans med Tore mosse, Glivarps mosse och strandängarna vid Skillinge, mycket värdefulla områden i det i övrigt utarmade landskapet

Det intensiva jordbruket är en verksamhet som
påverkar livet i och kring vattendraget negativt
Tillförsel av näringsämnen och bekämpningsmedel
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 varmet inte lagras i marken
utan snabbt transporteras ut till Östersjön. Vattennivån i vattendraget kan därför variera ktaftigt.
Under sommartid kan flödet i bäcken blir mycket
lågt För stora bevattningsuttag kan vid sådana
tidpunkter skada växt- och djurlivet i vattendraget
Snabb borttransport av vattnet genom vattendraget
leder även till att kanter och bäckbotten utsätts för
erosion. Jordpartik.lar transporteras nedströms och
medför då an steniga bonnar slammar igen.
FISK: Havsvandrande öring, ål, spigg och skrubba
BOTTENFAUNA: Sötvattensmärla och fjädermygglarvc:r
FÅGLAR: Häger, gräsand, gravand, rörböna och
sävsparv
KRÄLDJUR: uppgifter saknas
DÄGGDJUR: uppgifter saknas

OMRÅDE MED H(jGT NATURVÅRDSVÄRDE
Inom Kvambybäckens avrinningsområde finns
delar aven större sammanhängande åssystem som
heter Hörupsåsen. Asen är bildad av isälvsavlagringar som delvis är tlickta av morän. Nedanför
åsen finns bland annat en fuktäng med en intressant flora.
Hela Asområdet är klassat som riksintresse för
naturvården och ingår även i länsstyrelsens åtgärdsprogram för landskapsvård. Stora delar av
åsen ingår liven i ett vanenskyddsområde för en
större kommuna1 vattentäkt.
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FÖRSLAG TILL PROVTAGNINGS LOKALER FÖR VATIENKEMI OCH BIOLOGI

Vattenkemi
Fyra provtagningspunkter för vattenkemi (i samtliga fall bör allmänna parametrar som f<irg , pH,
konduktivitet, syremättnad och temperatur mätas).
l. Närsaltsbelastning, som bör kombilleras med en permanent vattenföringsstation för att
ge en bild av närsaltstransporten till Ostersjön.Tommarpåsåns mynning. Punkten skall vara
opåverkad av havsnivåns variation (t ex 616105 140722). Starktjordbrukspåverkad ä.
2. Närsaltsbelastning, i ett vattendrag som är mindre näringsrikt än Tommarpsån.
Lämplig lokal är Verkeåns mynning (6 17818139852). Relativt opåverkad ä.
3. Metallprovtagning. Lämplig lokal är söder om Råboa (616643 140025), i Rörums
Södra å. Metaller som ornfattas av politiska beslut.
4. Bekämpningsmedelspåverkan. Lämplig lokal Kvarnbybäckens mynning (614984
140351). Jordbrukspåverkan.

Biologi
Bottenfauna
l. Tommarpsån, Ö. Tommarp (615763 140043). Kippabäcken, jordbrukspåverkat vatten
med sällsynt bottenfauna och fina öringbottnar. Grupp söder och slättlandskapet.
2. Tommarpsån, Flagabro (6 16206 1394 I O). Sillavadsån, komplicerad geologi, skogsoch mellanbygd, försurningstendenser uppströms. Grupp söder och Linderödsäsen.
3. Kvarnbybäcken, uppströms mynningen i Skillinge (614995 140343). Kraftigt
jordbrukspåverkad bottenfauna. Grupp söder och slättlandskapet.
4. KIamrnersbäck, vid V Torup (617583 139603). Mellanbygder med relativt
opåverkade avrinningsområden. Kraftigt varierande vattenflöde i ett litet vattendrag.
Grupp nordost och Linderödsåsen.
5. Rörums Södra å, väster om Rörum (6 I 6696 1401789), medelstort vattendrag.
Avrinningsområdet domineras av skog, betesmark och fruktodlingar. Grupp sydost och
backlandskapsgruppen.
6. Verkeån, Hallamölla (617720 138820). Välundersökt lokal. Grupp Verkeån och
Linderödsåsen.
7. Julebodaån, väg 20 (618261 139585). Unika arter. Grupp norr och Linderödsåsen.
8. Segesholmsån, söder om Gaddaröd (618670 137900). Tidigare undersökt lokal uppe
på Linderödsåsen. Grupp norr och Linderödsåsen.

Elfiske
1. Kvarnbybäcken, (615010 140315) SV Skillinge. Grupp söder och slättlandskapet.
2. Tommarpsån, (615690140310) mellan Tommarp och Järrestad väg I l. Grupp söder
och slättlandskapet.
3. Klammersbäck, (617621 139670) nordost Ängdala. Grupp nordost och Linderödsåsen.
4. Verkeån, (617720 138820) stationär-vandrande runt Hallarnölla. Grupp Verkeån och
Linderödsåsen.
5. Julebodaån, väg 20 (618265 139585). Grupp norr och Linderödsåsen.

Fågel
1. Rörums Södra å, (616671 140094) vattenfallet vid Forsemölla. Strömstare och
forsärla. Grupp sydost och backlandskapet.
2. Julebodaån, (618224 139650) Blåherremölla. Forsärla och strömstare. Grupp norr och
Linderödsäsen.
3. Tomrnarpsån, (616160140060) småvatten i Kippabäcken söder om Ö. Vemmerlöv.
Grupp söder och slättlandskapet.

Perifyton
l. Björnbäcken, (616497 139431) övre delarna vägen nedströms Nödhjälpsvägen. Grupp
söder och Linderödsåsen.
2. Verkeån, (617720 138820) vid Hallamölla. Grupp Verkeån och Linderödsåsen.
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Bilaga l

STRATEGI
FÖR BESKRIVNING AV
VATTENDRAG
Mellanbygder

F]ädermygglarv

Elmis aenea

Kalksten

Håilig.1

F"oreä.:rl..a.

pH

Havsöring

mittvärde mg tot-P/I

Ca-halt

Capnopsis Schilleri

Trent Biotic Index

Morän

Gädda
median mg NOa-N/I

Vattenfärg

vanenlemperatur l,5°C
Ephemera danica

Baetis rhodani

Vandring,hind ...

M jö1krumsläckage

Recipient

Bevattningsuttag

Riksintresse för naturv6rd

TölDrIv

KeM.rllla/uer

Skyddszooer SOO ID

Shannon-Wieners diversitetsindex
Bäckoejooöga

Strömstare
:H:äge:r

Medelflöde 1,67 m'/s

Regn

Kungsfiskare

Pegel
Leuctra hippopus

Syremättnad %

.ammunallavtappsrenlnllsverk

Näckmossa

Kadmiumhalt mg/l

Urberg

Odontocerum afbicorne

Grus/sand

Provtagningsprogram

1995 MILJÖVÅRDSENHETEN VID LÄNSSTYRELSEN I KRISTIANSTAD

-1-

Bilaga l

FÖRSLAG TILL STRATEGI
VID BESKRIVNING A V V ATIENDRAG
INLEDNING
Målsättningen med projekt "Österlenåar" var att arbeta fram en modell för att beskriva mindre
vattendrag inom en region. Denna beskrivning används sedan som underlag för ett förslag till ett
samordnat kontrollprogram får vattendragen.
I Kristianstads län finns ett antal mindre havsrnynnande vattendrag mellan Helgeän och Nybroän
som mynnar i Hanöbukten. Dessa vattendrag rinner till stora delar fram genom ett intensivt
brukat jordbrukslandskap och genom mer än en ko=un. Idag sker en viss miljöövervakning i
vattendragen, denna utförs av berörda ko=uner men oberoende av varandra. Detta leder till att
de relativt snarlika vattendragen övervakas på olika sätt och med varierande intensitet Sa=a
vattendrag kan sälunda övervakas på olika sätt av två ko=uner och helt oberoende av varandra.
Ingen samordning sker för närvarande och en övergripande bild av tillsländet i åarna och
regionen som helhet saknas.
Tommarpsån är en av de större "Österlen åar" som mynnar i Hanöbukten och får illustrera
arbetsmetodiken.

STRATEGI
Beskrivningen har arbetats fram med hjälp av olika bakgrundsdokument (se nedan). I huvudsak
utgörs dessa av den kunskap som redan finns om vattendragen och deras avrinningsområde.
Viss kompletterande vattenkemisk provtagning har emellertid utförts.
Underlagen presenteras i avsnittet "arbetsgång" nedan.

KÄLLOR
Arbetsmaterial har samlats in frän länsstyrelsen, berörda ko=uner, Lunds universitet,
h.ögskolan i Kristianstad, verksamheter med kontrollprogram och gymnasieskolan i Simrishamn.
A ven ideella organisationer som t ex sportfiskeklubben, To=arpsäns fiskevårdsområdesförening, ornitologiska föreningar och naturskyddsföreningen har lämnat information.
De källor som utnyttjats i arbetet med Tommarpsän redovisas under vruje delavsnitt i
arbetsbeskrivningen nedan.

ARBETSGÅNG
Innan arbetet med att samla in information påbörjades gjordes en indelning i de huvudrubriker
som utgör beskrivningens skelett. Under vruje huvudrubrik finns sedan ett antal underrubriker
som ytterligare syftar till att göra beskrivningen övergripande och tydlig. De uppgifter som
samlas in under vruje huvudrubrik sa=anstäIIs i olika bakgrundsdokument. De olika
bakgrundsdokumentens innehälI beskrivs nedan.
1. AVRINNINGS OMRÅDETS GEOLOGI OCH MORFOLOGI
Berggrunden och jordarternas sammansättning i avrinningsområdet bidrar till att vattnet får en
viss kemisk sa=ansänning. De hydrologiska grundförutsättningarna ges säledes av geologi ska
förhållanden i det område som avvattnas.
Uppgifter om berggrundens och jordanernas sammansättning hämtades frän SGU:s berggrundsoch jordanskanor.
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2. MARKANVÄNDNlNG
Markanvändningen i avrinningsområdet påverkar vattendragets hydrologi, kemi och biologi.
Uppgifter om markanvändning för 1993 finns i länsstatistiken i lantbruksregistret Dessa data
anges för vaIje försarnling. Uppgifterna går tyvärr inte an överföra direkt till avrinningsområdet
eftersom försarnlingsgränser och avrinningsområdesgränser inte följer varandra.
En subjektiv, översiktJig beskrivning av markanvändningen har istället gjorts utifrån uppgifter i
lantbruksregistret, infraröda (IR)-flygbilder, ekonomiska kartan och genom besök i området.
Markens utnyUjande delades in i fyra kategorier: skogsmark (löv och barr), betesmark, åkermark
och mellan bygd. Begreppet mellan bygd används för områden där ingen av kategorierna
dominerar utan fragment av alla tre föreko=er.
Det hade varit önskvärt att mer exakta uppgifter om fördelningen i löv- och barrskog hade ingått i
beskrivningen. Skogens sammansättning påverkar vattendragen på flera sätt. Barrskog kan bidra
till försurning medan det i en ga=allövskog kan finnas sällsynta arter som är knutna till vatten
på olika sätt. Uppgifter om skogens sammansättning finns hos Skogsvårdsstyrelsen. Tyvärr är
materialet inte lätt att använda, utan kräver ytterligare bearbetning.
Åkermarkens användning kan inte heller preciseras eftersom dessa uppgifter för närvarande
endast finns tillgängliga på församlingsnivå. Det hade även i detta fall varit av stort värde att mer
exakt kunna beskriva grödornas fördelning i avrinningsområdet eftersom odling av vissa grödor
påverkar vattenkvaliteten mer än andra.
ljnder rubriken markanvändning borde även andelen djurenheter i området kunna presenteras.
A ven dessa uppgifter är emellertid angivna på församlingsnivå och därför olämpliga som
bakgrundsmaterial.
Närmare beskrivningar av skogen, åkermarkens utnyttjande och djurhäJlningen i
avrinningsområdet har utelämnats i beskrivningen.
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3. STRUKTUR OCH HYDROLOGI
I detta bakgrundsdokument finns uppgifter om avrinningsområdets storlek, vattendragens längd
och högsta punkt över havet. Vattendragets ursprung har antingen beskrivits exakt i en punkt
eller om vattendraget rinner upp i flera mindre biflöden, inom ett område. Huvudfåran och de
större biflödena beskrivs var för sig. Koordinater har angivits för källornråden, sammanflödespunkter och mynningspunkter.
Uppgift om vattendragets längd har hämtats från SMHI:s vattendragsregister eller frän beskrivning av PULS-modellen för än. Längden på de vattendrag som inte ingår i SMHI:s register är
uppmätta med hjälp av längdmätning (kilometerräknare) på Gröna kartan.
Vattendragets struktur beskrivs med hjälp av uppgifter om Mårans allmänna utseende som
meandring, kanalisering och täckdikning, tillsammans med förekomsten av skyddszoner, typ av
vegetation längs Måran samt vilket botten substrat som dominerar i än.
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Uppgifter om Mårans utseende och eventuella skyddszoner med vegetation har hämtats från
ekonomiska kartan, IR-flygbilder och noteringar vid fåltbesök. Skyddszonernas längd har
uppmätts genom längdmätning på ekonomiska kartan. Detta är en osäker metod eftersom bl a
kartmaterialet är gammalt (1970-talet) och stämmer d.iirIör inte alltid överens med dagsläget.
Uppgifter om botten substrat bygger på fåltbesök och noteringar från tidigare bottenfauneundersökningar.
Hydrologin i vattendraget beskrivs med hjälp av tidigare utförda flödesmätningar och pegelavläsningar samt med hjälp av uppgifter om flödesreglerande magasin som sjöar, dammar och
våtmarker.
Vattenföring beskrivs med hjälp av högst och lägst uppmätta värde, mätningarnas frekvens och
tidsperiod. Vidare så anges om någon avbördningskurva finns tillgänglig. När mätmetoden finns
dokumenterad redovisas även denna. Platsen för mätningen redovisas med hjälp av koordinater.
Beräkningar utförda av med hjälp av PULS-metoden finns för enstaka år i mynningspunkten.
Det saknas ofta dokumenterad kunskap om vattenföring i åarna. En möjlig väg att skaffa fram
denna information är att intervjua personer som bor vid vattendragen, sportfiskare och bönder
som utnyttjar vattendragen för sin bevattning.
Uppgifter om vattenföring har hämtats från SMHI, Simrishamns och Tomelilla kommun,
lantbruksenheten vid länsstyrelsen i Kristianstad och sportfiskeklubben.
Uppgifter om eventuella sjöar har hämtats från SMHI:s sjöregister och från ekonomiska kartan.
Våtmarker har identifierats med hjälp av ekonomisk karta och IR-flygbilder. Arealuppgifter och
beskrivningar kommer från olika inventeringar. Det bör poängteras att endast större våtmarker
inventerats tidigare, vilket innebär att ingen total våtmarksareal kanredovisas.
Kunskaper om eventuella kvamdammar har hämtats från en inventering av gamla vattenkvarnar i
Skåne. I inventeringen finns i vissa fall uppgifter om storlek och status. Dessa uppgifter
kompletteras med uppgifter från personer med lokalkännedom och från fåltbesök.
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Simrishamn sortens sportfiskeklubb och TommaIJlsåns fiskevårdsområdesförening, 1994.
Inventering av TommaIJlsån och Kippabäcken.
Samtal med personal vid Måsalycke avfallsanläggning.
Ekonomiska kartan, 1974.
JR-flygbilder, 1981 , -84 och -86.
4. RIKSINTRESSEN OCH SKYDDSV ÄRDA OMRÅDEN I ANKNYTNING TILL
VATIENDRAGEN
I anknytning till vattendragen finns ofta områden med höga naturvärden. Dessa värden kan vara
höga i det nationella, regionala och kommunala perspektivet I vissa fall är områdena endast
intressanta i ett regionalt eller kommunalt perspektiv.
Värdet kan bedömas ur naturvårdssynpunkt men även ur kulturhistorisk- och
rekreationssynpunkt.
Skyddsvärda områden beskrivs i bakgrundsdokumentet. Först på nationell sedan på regional och
sist på kommunal nivå. Vissa områden är värdesatta lika oberoende av den instans som utfört
bedömningen.
Bedömning av områdena presenteras här på samma sätt som i den källa där uppgifterna hämtats.
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5. MllJÖSTÖRANDE VERKSAMHETER MED ANKNYINING TILL V ATIENDRAGEN
I en avrinningsområde finns ofta ett antal verksamheter som kan påverka vattendragets kvalitet
negativt. I beskrivningen ingår både verksamheter som är i drift och, där så är möjligt, de som är
nedlagda. Tyvärr har inte uppgifter om nedlagda mejerier och brännerier kunnats tagas med på
grund av tidsbrist.
Tätorter, industrier med vattenutsläpp, avfallsan1äggningar såväl de i drift som de som lagts ned,
kommunala avloppsreningsverk och enskilda avlopp redovisas här.
Det finns vissa uppgifter om gödslevårdsanläggningar och djurtätheter. Det har emellertid inte
utförts någon fullständig inventering av gödselvårdsanläggningar i kommunerna Uppgifter om
djurtäthet är baserad på församlingsnivå och är tyvärr inte direkt överförbar på avrinningsområdena.
De verksamheter som påverkar flödet i vattendragen kan inte heller redovisas i exakta siffror
eftersom bevattningsföretagens antal och uttagsvolymer är sekretessbelagda. De uppgifter som
presenteras här bygger på samtal mer personer som är insatta i verksamheten men som inte har
kunnat lämna exakta uppgifter.
Den utdikade arealen har inte heller beräknats, då detta är en ytterst tidskrävande uppgift.
Basuppgifter finns emellertid tillgängliga vid lantbruksenheten inom länsstyrelsen.
Endast de industrier som på något sätt utnyttjar vattnet i vattendraget för sin process eller som
utnyttjar det som recipient ingår i denna beskrivning.
Uppgifter om nedlagda avfallsanläggningars eventuella påverkan på vattendragen, förekomst av
bristfaIliga enskilda avlopp och gödselvårdsanläggningar baseras på uppgifter från inventeringar i
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respektive kommun.
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6. V ATIENDRAGETS BIOLOOI
För att få en övergripande bild av vattendragets biologiska status har biologisk information från
avrinningsområdet redovisats för bakterier, makrofyter (storväxter), perifyton (påväxt),
bottenfauna, fisk, fågel, kräldjur och däggdjur med koppling till vattnet.
Bottenfaunadata har sammanställts med avseende på art<ammansättning, artantal, individantal,
Shannon-Wieners diversitetsindex, fördelning i funktionella grupper samt förorenings- och
försurningsindex enligt Engblom-Lingdell. I bilaga 3 redovisas korta sammanfattande översikter
av resultaten för vruje lokal och provtagningstillfålle.
Shannon-Wieners diversitetsindex speglar, artantal (mångfald?!) och fördelning av individer på
arterna (jämnhet). Värden över tre "poäng" erhålls för opåverkade lokaler, där individerna är jämt
fördelade bland arterna. Lokaler med lägre poäng domineras av ett par eller fler arter. Detta index
säger dock inget om de olika arternas känslighet eller motståndskraft mot förorening. Höga
poäng kan alltså erhållas vid lokaler med enbart föroreningståIiga arter (7).
Trent biotic index beskriver bottenfaunans sammansättning med hjälp av ett poängsystem.
Indexet tar hänsyn till vilka arter som påträffats men inte till individantalet. J u högre poäng desto
lägre negativ påverkan. Det högsta poäng som kan erhållas är 15 poäng (7).
En anpassning av Trent biotic index till danska förhållanden har lett fram till ett modifierat Trentindex. Detta nya index har sju klasser där klass I representerar ren vattenmiljö och IV mycket
starkt påverkad vattenmiljö (66).
Föroreningsindex enligt Engblom-Lingdell tar i första hand hänsyn till de olika arternas
känslighet för syrgasbrisl. Hur föroreningskänslig en djurgrupp enligt detta index anses vara
beror på hur "starkt" förorenat den mest förorenade naturliga miljö var där djuret påträffats.
Arternas reaktion på syrgasbrist och grumling har också studerats i akvarieexperiment (42).
Försurningsindex enligt Engblom-Lingdell bygger på studier av vid vilket lägsta pH olika arter
påträffats i naturlig miljö ocb/eller tolererat i akvarie-försök (42).
De bottenlevande, ryggradslösa arterna kan delas in i s k funktionella grupper. En arts
funktionella grupptillhörighet avörs av vad och hur de skaffar föda. De olika grupperna är:
Sönderdelar e, t ex bäcksländelarver vars föda består av löv, kvistar och dylikt. Dessa
delar "helt" organiskt material t ex löv till "grövre" bitar, partikulärt material.
Grovdetritusätare, t ex maskar som äter grövre partikulärt organiskt material. Dessa
omvandlar det grövre organiska materialet till fint organiskt material.
Findetritusätarna (fIltrerare), t ex knonlarver filtrerar fint organiskt material från vattnet.
Skrapare, t ex snäckor som skrapar av alger från stenar och växter.
Predatorer, t ex iglar vilka lever som rovdjur.
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Flera aner kan tillhöra mer än en funktionell grupp beroende på sin storlek och på födotillgång.
Sötvattensmärlan, Gammarus pulex, "växer" genom grupperna De små exemplaren filtrerar fint
organiskt material medan de större kan fungera som rovdjur.
I opåverkade vattendrag har bottenfaunasamhället en viss sammansättning mellan de funktionella
grupperna. Andelen sönderdelare är störst i de övre källområdena eftersom tillgången på blad och
kvistar i regel är störst här. Tillgången på dessa djur minskar efterhand som vattendraget blir
djupare och bredare eftersom tillgången på föda minskar. Om miljön i och omkring vattendraget
utsätts för påverkan kan bottenfaunasamhället förändras och få en annan sammansättning dels
beroende på födotillgång men även beroende på de olika anemas känslighet för påverkan.
Saknas representanter för någon funktionell grupp är detta ett tecken på att något ej står rätt till.
Det är viktigt att man tar hänsyn till hur vattendragets omgivning ser ut och till vilka specifika
aner som finns i samhället när man bedömer vattendraget efter hur de olika djuren fördelar sig på
de olika funktionella grupperna Generellt burkar man anse att andelen rovdjur inte bör överstiga
15% (7,32,42,43). Insam1ingsmetod och provtagningstidpunkt är också faktorer som är viktiga
vid analys av artlistor, eftersom dessa faktorer påverkar provtagningsresultatet De egenskaper,
som utifrån ovan nämnda parametrar, är mest typiskt för ett vattendrag redovisas i form aven
kommentar i löpande text i bakgrundsdokumentet.
Tillgång på havsvandrande och stationär öring i ett vattendrag är ofta ett starkt argument för
vattenvårdande insatser, då det vanligen finns ett stort allmänintresse knutet till sportfisket i ån.
Förekomst av kräldjur och däggdjur är inte alltid direkt knuten till det rinnande vattnet, men
eftersom det finns ett indirekt samband mellan dessa djur och vattendragen kommenteras de
kortfattat i texten.
Uppgiftern för samtliga variabler är hämtade från undersökningar i kommunernas, länsstyrelsens
och Lunds universitets regi.
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Engblom Eva och Lingdell Pär-Erik, 1994. Oversiktlig bedömning av försurnings- ,
förorenings och naturvärdesstatus i n1\gra sjöar och vattendrag i Kristianstads län.
Länsstyrelserapport, L-län.
Simrisharnnsortens sportfiskeklubb och Tommarpsåns fiskevårdsomr1\desförening, 1994.
Inventering av Tomrnarpsån och Kippabäcken.

- VII-

Naturinventering inom Tomelilla kommun, 1994. Opubl.
Berzins Bruno, 1982. Undersökning av perifyton i Björnbäcken, Skällabäcken och Röbäcken
den 28 V. och 29 V. 1982. Stencil.
Hynes H.B.N., 1960. The bio1ogy ofPolluted Waters. Liverpool University Press.
7. VATI'ENDRAGETS FYSIKALISKT-KEMISKA EGENSKAPER
För att beskriva de kemiska och fysikaliska förhållandena i vattendragen utgick jag från befintliga
mätvärden från tidigare undersökningar samt från en provtagning inom projektet.
Resultat från de tidigare provtagningar har :<ammanställts. Ingående parametrar, provtagningsfrekvens, totalt antal provtagningar, ansvarig för provtagningen samt lokalens koordinater fmn s
redovisade i två bilagor till bakgrundsdokumentet (bilaga l och 2).
Utifrån sammanställda uppgifter fick ett antal varabier och lokaler spegla vattendragets tillstånd.
Valet av lokal baserades på en provpunkts placering i vattendraget och på den frekvens med
vilken provtagningarna utförts. Detta för att så stora delar av vattendraget som möjligt skulle
innefattas i beskrivningen.
De övergripande kemiska och fysikaliska förhållanden som speglas är:
l . Allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper. Här valdes de variabler där provtagningsserier förekom: vattentemperatur, syreförhållanden, belastning av syretärande
ämnen, vattenfårg och konduktivitet.
2. Trofmivå. De parametrar som illustrerar vattnets trofmivå är nitrat-kväve och total-fosfor.
Antalet analyser av total-kväve var få, vilket gjorde att nitrat-kväve fick
illustrera kvävestatusen i vattnet. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
rinnande vatten utgör mall vid bedömningen.
3. Försurningstillståndet. Försurningsparametrarna pH och alkalinitet diskuteras utifrån
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för rinnande vatten.
4. Metaller i vattnet. Endast enstaka metallprovtagningar har utförts i dessa vattendrag.
Resultaten diskuteras översiktligt utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för rinnande vatten.
5. Förekomst av bekämpningsmedel. Enstaka resultat redovisas översiktligt.
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8. REFERENSER
Alla källor redovisas i referenslistan. Det gäller även personer med kännedom om vattendragen.
9. KORT BESKRIVNING
En kort mer lättillgänglig och översiktlig vattendragsbeskrivning för allmänheten och politiker
har arbetats fram. Syftet är att den som är intresserad av vattendraget skall kunna få tillgång till
en kort och koncis beskrivning av vattendraget.

ID. KARTOR
Avrinningsområdet har ritats in på topografisk karta, skala l: 50000. Denna karta är inte
komplett, bl a saknas vissa biflöden. Det är därför lämpligt att studera vattendraget på den
ekonomiska kartan, skala l: 10 000 och IR-flygfoto skala 1:10 000.
Vattendraget och avrinningsområdet har digitaliserats. Denna digitaliserade karta ligger till grund
för de två kartor som bifogas vattendragsbeskrivningen.
Karta l . Denna karta beskriver markanvändning, förekomsten av skyddszoner och
våtrnarksområden. Samtliga markeringar är grova och gör inga anspråk på att vara
exakta Meningen med karta är att läsaren skall få en översiktlig bild av
avrinningsområdet.
Karta 2. På denna karta fInns alla koordinatsatta provtagningslokaler som diskuteras i
bakgrundsdokumentet samt tätorter, kommunala avloppsreningsverk,
avfallsanläggingar och industrier markerade. Denna karta skall ge en bild av var de
lokaler som diskuteras i texten fInns samt var de eventuella punktkällorna finn s.
Il. BILAGOR
Tre bilagor ingår i beskrivningen:
Bilaga l. Parametrar som ingår i de olika kemiska provtagningsprogrammen. Här anges ett
eventuellt namn på provtagningsprogrammen och i vems regi provtagningarna
utförts och under vilken tidsperiod.
Bilaga 2. Förteckning över samtliga provtagningslokaler i vattendraget, inte enbart för de
kemiska utan även för bottenfauna- och elfiskeundersökningar. Koordinater enligt
rikets nät, namn på lokalen, ursprunglig och ny benämning samt provtagningstyp.
Bilaga 3. Bottenfaunedokument, med detaljerade uppgifter om varje provtagningslokal och
provtagningstillfålle i de olika bottenfauneundersökningarna.
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