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Sammanfattning & Rekommendationer 

Naturvårdsverket beslutade den 1 juli 2010 att bifalla IVLs projektansökan ”Åtgärdseffekter – kväve och 

fosfor i jordbruket”. Projektet beviljades medel om 3 200 000 kr och startades upp under hösten 2010. Vid 

Havs- och Vattenmyndighetens bildande fördes projektet över till denna myndighet. Länsstyrelsen i Skåne 

meddelade den 30 mars 2011 beslut om stöd med 2 000 000 kr till ett matchande LOVA-projekt. Havs- 

och Vattenmyndigheten har beviljat förlängning av projektet till den 20 december 2014 och Länsstyrelsen i 

Skåne har beviljat förlängning till den 15 november 2014.  IVL Svenska Miljöinstitutet genomför HaV-

projektet i samarbete med SMHI, och har uppdragit åt WEREC AB att utföra delar av arbetsuppgifterna. 

WEREC AB är utförare av LOVA-projektet. 

Under 2012 erhölls ytterligare kompletterande LOVA-medel om 620 000 kr, för installation av två 

kalkfilterbäddar i Tullstorpsåns avrinningsområde. Dessa installerades under 2014 och beskrivs i 

rapporten, liksom de åtgärder som projekterats/genomförts i Tommarpsån. 

HaV-projektet genomförs i två åar i Skåne; Tommarpsån och Tullstorpsån. Den del i HaV-projektet som 

genomförs i Tommarpsån utgör medfinansiering till LOVA-projektet. I Tommarpsån ligger fokus på 

åtgärdsimplementering, understött med mätningar och modellering, både som underlag till 

åtgärdsprojekteringen och för utvärdering av åtgärdernas effekt. I Tullstorpsån fanns redan tidigare 

finansiering för åtgärder och därför fokuserade det föreliggande projektet på mätningar och modellering av 

fosfor- och kvävetransport. Dock söktes och erhölls som nämnts ovan LOVA-medel för installation av två 

kalkfilterbäddar i Tullstorpsån. 

I projektansökan specificerades ett tämligen stort antal möjliga åtgärder av olika typer, alla med syftet att 

reducera fosfor- och kvävetransporten från jordbruksmark till havet. Under diskussionerna med 

lantbrukarna i Tommarpsåns avrinningsområde under projektets första år stod det klart att flera av 

åtgärderna redan genomförts, och att lantbrukarna är ovilliga att genomföra åtgärder som medför ändrad 

brukning. Många är medlemmar i Greppa Näringen och har redan anpassat brukningen för att minska 

växtnäringsläckaget.  Skyddszoner finns i princip överallt längs vattendrag och öppna diken. 

Strukturkalkning är en effektiv åtgärd främst i områden med styva leror och med hög andel partikulärt 

fosfor. Eftersom lerjordarna i avrinningsområdet inte kan betecknas som styva, och andelen löst fosfor är 

hög är denna åtgärd inte kostnadseffektiv i området. De åtgärder som markägarna ställt sig positiva till, 

förutsatt att de inte tar produktiv åkermark i anspråk annat än i marginell utsträckning, är; våtmarker, 

kalkfilterbäddar och fosfordammar.  

Mätresultaten från provtagningsstationen indikerar också att dessa åtgärder är lämpliga i 

avrinningsområdet. Den höga andelen fosfatfosfor under sommar och höst, och den höga andelen 

partikulärt fosfor under vinter och vår, innebär att en kombination av kalkfilterbäddar, som är den enda 

åtgärd som idag effektivt avskiljer fosfatfosfor, och fosfordammar som framförallt avskiljer partikulärt 

fosfor, är optimal. Våtmarker avskiljer främst kväve och eftersom kvävehalterna är mycket höga är det 

också en god åtgärd.  

Erfarenheterna från de synoptiska mätkampanjer som bedrivits i projektet är goda. De mätdata som 

erhållits har visat på stora skillnader mellan närliggande områden eller tillflöden trots att dessa enligt de 

underlag som används vid modellering borde ha haft ett relativt homogent läckage (underlag som regional 

statistik för gödsling, SGU/SLU:s jordartsdata, terrängdata etc.). Det är tydligt att lokala brukningsfaktorer 

påverkar läckaget starkt. Sådana faktorer är avvikelser från gödslingsnormen, lokala skillnader i jordart 

som inte fångas upp av SGU:s jordartskartor eller SLU:s jordartsdata, historisk gödsling vid särskilt 



IVL-rapport C 124 Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket 

 

6 

 

djurgårdar, den sistnämnda kanske den största enskilda faktorn. Vid åtgärdsprioritering på lokal nivå är 

det viktigt att stora lokala skillnader i läckage fångas upp, och det tycks vara möjligt endast med 

provtagning. Den allmänt tillgängliga information som används vid modellering (SGU/SLU:s jordartsdata, 

terrängdata, statistik från jordbruksregionerna) är för generell för lokal åtgärdsprioritering.  

En annan slutsats gäller mätmetodikens kostnader. Synoptiska mätningar i ett avrinningsområde av 

Tommarpsåns storlek (169 km2), med ca 20 mätpunkter vilket är tillräckligt för att ge en ganska detaljerad 

bild av var läckaget är stort, kan utföras för 100 000 kr inklusive laboratorieanalyser och utvärdering. 

Detta är en bråkdel av kostnaden för att genomföra ett modelleringsprojekt med t ex HYPE, SWAT, FYRIS 

eller Mike Basin där lokala data samlas in vid databasuppbyggnaden. Dessutom ger modelleringsresultatet 

då ändå inte rättvisande information rörande läckaget från de områden där markägare inte vill eller kan 

lämna information om aktuell eller historisk gödsling. 

De automatiserade mätstationerna har gett användbara data, vilka stärkt kunskapen om 

koncentrationsdynamiken för fosfor och kväve, och utgör ett värdefullt underlag för fortsatt åtgärdsarbete. 

Driften av mätstationerna har dock inte varit okomplicerad. Avbrott på grund av fel i styrenheterna, 

mekaniska fel eller elavbrott har förekommit förhållandevis ofta och resulterat i avbrott i eller förkortning 

av mätperioderna.  

Åtgärdsdelen i HaV-projektet hade en budget på 1 150 000 kr. Denna förstärktes relativt snart efter 

projektstart med LOVA-medel på 2 000 000 kr beviljat till Tomelilla kommun, som uppdrog åt WEREC att 

utföra arbetet. Dessa nya medel skulle främst gå till projektering och åtgärdsinstallationer. 

Projekteringsarbetets andel av budgeten har efterhand ökat eftersom många åtgärdsförslag dels behövts 

ändras flera gånger sedan markägare kommit med modifierade förslag, dels i många fall stött på hinder 

sent i processen och fått läggas åt sidan. Därefter har nya markägare kontaktats och nya förslag tagits fram. 

Vid projektets avslut har två åtgärder genomförts och en åtgärd är under genomförande med hjälp av 

kompletterande investeringsstöd. Ytterligare två åtgärder ligger nära start men har ännu inte fått slutligt 

klartecken. Dessa slutförs efter projektets slutdatum med hjälp av beviljat investeringsstöd från 

landsbygdsprogrammet. Investeringsstöd som komplement till projektmedlen har sökts för samtliga 

åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras. De fem åtgärderna innebär att projektet minskar 

närsaltsläckaget från ca 1 300 hektar mark. Utöver dessa fem åtgärder varav två är stora och bedöms 

kunna ge mätbar effekt på koncentrationen av fosfor vid Tommarpsåns mynning, finns ytterligare ett 

förslag som har relativt god chans att genomföras efter projektet, med LOVA-medel eller investeringsstöd 

som söks efter projektslutet.  

Det faktum att det skånska landskapet är ett gammalt kulturlandskap komplicerar genomförandet av 

miljöåtgärder som innebär att schaktning är nödvändig, som vid installationer av våtmarker, dammar och 

kalkfilterbäddar. Utav de elva lokaler som projekterats i detalj inom detta projekt har hinder som 

omöjliggjort genomförandet uppdagats sent i projekteringen för sex lokaler. Dessvärre uppstår hinder 

framförallt för de största åtgärderna och det är logiskt, ju större åtgärd och ju mer mark som tas i anspråk, 

ju större är risken för att fornminnen, offerplatser och skyddade arter återfinns. För vissa av de större 

åtgärderna som till slut inte kunde genomföras har tre till fyra månaders arbetstid lagts på projekteringen, 

eftersom flera olika förslag har fått tas fram innan markägarna kunnat enas, inklusive ett stort antal 

modelleringar av vattenytans utbredning vid olika dämningshöjder. För de andra förslagen, både de som 

fått läggas åt sidan på grund av hinder, och de som till slut har kunnat genomföras, har projekteringen med 

inmätningar, ritningar, beskrivningar, samråd, möten, anmälningar till länsstyrelsen, kontakter för att få 

in grannyttranden etc., krävt i genomsnitt 1-2 månaders arbete. 

Länsstyrelsen i Skåne har enligt uppgift tidigare haft ett ”tittskåp” på hemsidan där aktörer kan gå igenom 

kartmaterial om fornlämningar, fynd av rödlistade arter etc., tidigt i processen, men detta verktyg har inte 

varit tillgängligt under projektets löptid. 
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Det kan noteras att inga åtgärder har kunnat genomföras i det tillflöde som hade de högsta 

koncentrationerna av fosfor enligt de synoptiska mätningarna. Markägarna där var ovilliga att medverka 

till miljöåtgärder, trots att inga kostnader drabbade dem och trots att generös ersättning för 

markupplåtelse erbjöds. För att kunna genomföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna, de som ger störst 

avskiljningsförmåga per investerad krona och därmed störst samhällsnytta, tycks det utgående från 

erfarenheterna i detta projekt behövas lagrum som ger kommun och länsstyrelse möjlighet att förlägga 

åtgärder till de områden där utsläppen är som störst. Rörande det tillflöde som avses här, Gnalövsbäcken, 

är jordbruket inte den enda källan till höga koncentrationer, det finns även enskilda avlopp som bidrar, 

men oavsett källfördelningen behövs åtgärder och ur samhällsynpunkt är det en suboptimering av insatser 

att lämna ett sådant fall därhän och istället genomföra åtgärder på andra platser i avrinningsområdet. 

Den sammantagna effekten av de åtgärder som genomförts eller är under genomförande, är en minskning 

av fosfortransporten till havet beräknad till 320 kg per år, och en minskning av kvävetransporten beräknad 

till 500 kg per år. De åtgärder som vunnit gehör har främst varit inriktade på fosforavskiljning. 

Kostnadseffektiviteten för de olika åtgärderna ligger mellan 745 och 3 125 kr per kg fosfor. En av 

åtgärderna fokuserar på kväve och har en beräknad kostnadseffektivitet på 175 kr per kg kväve. 

Av närmare tjugo åtgärdsförslag som skisserats och diskuterats med kommun och markägare, varav elva 

projekterats i detalj, har alltså två kunnat förverkligas inom projektets tidsram på 3,5 år, och ytterligare ett 

har nått fram till klartecken, och två bedöms ligga nära klartecken från länsstyrelsen. Det krävs betydande 

resurser för att initiera och driva så omfattande åtgärder att näringsämnestransporten i ett 

avrinningsområde som Tommarpsån reduceras tydligt. Det krävs också långsiktiga projekt och stor 

uthållighet hos kommuner och andra aktörer. 
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1 Introduktion 

Denna rapport utgör slutrapportering för HaV-projektet ” Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket ”.  

Naturvårdsverket beslutade den 1 juli 2010 att lämna bidrag till IVLs projektansökan ”Åtgärdseffekter – 

kväve och fosfor i jordbruket (Dnr 309-8646-09). Projektet startades upp under hösten 2010. 

Naturvårdsverket beviljade 3 200 000 kr till projektet. Projektet fördes vid Havs- och Vattenmyndighetens 

bildande över till denna myndighet. Länsstyrelsen i Skåne meddelade den 30 mars 2011 beslut om stöd 

med 2 000 000 kr till ett matchande LOVA-projekt. Havs- och Vattenmyndigheten har beviljat förlängning 

av projektet till den 20 december 2014 och Länsstyrelsen i Skåne har beviljat förlängning till den 15 

november 2014.  IVL Svenska Miljöinstitutet genomför projektet i samarbete med SMHI, och har 

uppdragit åt WEREC AB att utföra delar av arbetsuppgifterna.  

HaV-Projektet genomförs i två åar i Skåne; Tommarpsån som rinner ut i Östersjön i Simrishamn, och 

Tullstorpsån som har sin mynning på Skånes sydkust öster om Trelleborg. I Tullstorpsån fokuserar 

projektet på att tillhandahålla mätningar och modelleringsresultat som underlag till och utvärdering av 

åtgärder utförda i andra projekt. I Tommarpsån ligger fokus däremot på åtgärdsimplementering, dock 

även här understött med mätningar och modellering, både som underlag till åtgärdsprojekteringen och för 

utvärdering av åtgärdernas effekt. 

 

Figur 1: De två åarnas geografiska läge; Tullstorpsån i väst med utlopp mellan Trelleborg och Ystad, 

och Tommarpsån i öst med utlopp i Simrishamn. 
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Både Tommarpsån och Tullstorpsån domineras av åkermark, och har mycket höga till extremt höga 

utsläpp av kväve och fosfor. Tommarpsåns avrinningsområde är 169 km2 stort, och Tullstorpsåns 58 km2. 

Djurhållningen är intensiv i delar av Tommarpsåns avrinningsområde. Tommarpsån har god 

öringförekomst och lokaler med tjockskalig målarmussla finns på flera ställen. Även Tullstorpsån har 

öringförekomst och avsikten med de åtgärder som redan har genomförts, eller är planerade, är att 

förbättra biotoperna för öring och andra arter och samtidigt minska transporten av växtnäringsämnen till 

havet. 

2 Målsättning 

Målsättning för projektet som helhet: 

 Att ta fram en vetenskaplig dokumentation av effekterna av ett antal implementerade åtgärder. 
Åtgärderna innefattar både sådana som bör ge en direkt mätbar effekt, och sådana som har en 
mer långsiktig inverkan och därför inte självklart ger en effekt under de närmaste två åren. Även 
resultat som visar på en icke mätbar tidig effekt, och alltså indikerar att mer långsiktig mätning är 
nödvändig, är av betydande intresse.  

 Förbättrad modellsimulering av åtgärdseffekter baserat på projektets mätresultat och genom 
inkorporering av detaljdata från lantbrukarna. 

 Att förbättra kännedomen om transportdynamiken och fraktionsfördelningen för fosfor och kväve 
under de förhållanden som råder i pilotområdena, och därmed möjligheterna att identifiera 
optimala åtgärder.  

3 Sammanfattning av forskningsresultat rörande 
åtgärder 

Efter den internationella genomgång av svensk forskning rörande övergödning av omkringliggande hav 

som utfördes för sju år sedan, har fokus för forskning såväl som åtgärdsimplementering i viss mån flyttats 

från kväve till fosfor. Reduktion av kvävetransporterna är fortsatt viktiga, men fosforåtgärderna har varit 

eftersatta och är därför viktiga nu och framöver. Detta bland annat eftersom de svåra blomningarna av 

blågrönalger, eller cyanobakterier, främst begränsas av fosfor. Cyanobakterier hämtar kväve från luften 

och tillväxten begränsas därför främst av mängden fosfor i vattnet. Vårblomningar av till exempel 

kiselalger, begränsas däremot främst av kväve.  

 

Löst fosfor, huvudsakligen fosfatfosfor, är den fraktion som är direkt biotillgänglig och främst orsakar 

övergödning. Delar av den partikulärt bundna fosforn kan senare övergå i löst fas och blir då biotillgänglig, 

men hur stor del beror på vilket mineral den partikulära fosforn är bunden till (bindningens styrka), och 

vilka förhållanden i form av syretillgång och pH partiklarna utsätts för. Utgående från fosforinriktad 

forskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet har WEREC hittills fokuserat främst på fosforåtgärder.  

 

I syfte att minska näringsämnestransporterna till havet och för att bidra till ökad biologisk mångfald har 

ett stort antal våtmarker anlagts i södra Sverige. Under lång tid låg fokus på att avskilja kväve, men som 

nämnts ovan har fokus delvis skiftat mot att även reducera fosforutsläppen. Trots det faktum att så många 

våtmarker har restaurerats i Skåne är antalet forskningsstudier som utvärderar avskiljningen av fosfor och 

kväve begränsat. Tyvärr gäller detta även för andra länder. Nedan sammanfattas de arbeten som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter och forskningsrapporter. Flera av de svenska studierna genomfördes 

inom MISTRA-programmet VASTRA. 



IVL-rapport C 124 Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket 

 

10 

 

Tonderski (2005) och Ståhl-Delbanco och Persson ( 2005) fann att fosforavskiljningen i sex våtmarker och 

dammar i södra Sverige låg mellan 10 och 31%.  De objekt som hade lägst avskiljningsförmåga utav de sex 

dammarna i södra Sverige var våtmarker, inte dammar, och främst utformade för att avskilja kväve och ge 

ökad biologisk mångfald. I en nyligen publicerad studie visade Kynkäänniemi (2013) på 36% avskiljning i 

en fosfordamm vid Bornsjön i Stockholms län. Dammen var 0,08 ha stor och utgjorde 0,3% av 

tillrinningsområdets storlek. Främst avskiljdes partikulärt bundet fosfor, men även en relativt stor del löst 

fosfor; 28% av den lösta fosforn. 

 

Braskerud et al. (2005) fann att 17 våtmarker i Skandinavien, Schweiz och Illinois, hade avskiljningsvärden 

i intervallet 1-88% framförallt beroende på våtmarkens storlek i förhållande till tillrinningsområdets area. 

För god avskiljning av kväve drogs i forskningsprojektet VASTRA slutsatsen att våtmarkens yta bör 

motsvara 1% av tillrinningsområdets storlek. Ett rekommenderat minimum vad gäller uppehållstid för 

vattnet i våtmarken är enligt Tonderski et al. (2002) 2 dygn, och enligt Leonardsson (1994) 3-5 dygn. 

Dessa slutsatser drogs baserat på studier som fokuserade på kväveavskiljning.  Braskerud et al., (2005) 

som koncentrerade sig på fosforavskiljning drog ingen slutsats om lämplig uppehållstid men noterade att 

när fosforavskiljning är huvudmålet är våtmarker och dammar som effektivast i avrinningsområden där 

partikulärt bunden fosfor dominerar fosfortransporten.  

 

Potentialen för fosforavskiljning i dammarna beror alltså i hög grad på andelen partikulärt kontra löst 

fosfor i vattnet. Dammarna avskiljer främst partikulärt fosfor, som sedimenterar, men också en del löst 

fosfor. Ju högre andel partikulärt fosfor, ju större del av den transporterade mängden totalfosfor kommer 

sannolikt att avskiljas. Djodjic et al. (2004) fann att löst reaktivt fosfor utgjorde huvuddelen av totalfosfor 

(60-80%) i dräneringsvatten från ett antal studerade svenska observationsytor (ytor med lera och siltig 

lera). Partikulärt fosfor utgjorde alltså endast 20-30%. Ekstrand et al., (2010, 2011)) observerade nivåer på 

60-70% löst fosfor i bäckar i Mälardalen och Södermanland, men en översiktlig bedömning av 

mätresultaten från recipientkontrollen i Höje å under 2011-2013 ger vid hand att andelen fosfatfosfor (som 

utgör den absolut största delen av den lösta fosforn) oftast ligger på 30-40 % (med betydande variationer) 

men är högre för vissa delar av avrinningsområdet, till exempel Råbydiket och Önnerupsbäcken. Vattnet i 

Höje å håller alltså en relativt hög andel partikulärt fosfor. 

 

WEREC och IVL har i samarbete utvärderat avskiljningen i kalkfilterbrunnar på sex forskningsstationer i 

fält i Sverige och tre stationer i Baltikum-Polen (Ekstrand et al. 2011, Persson et al., 2014). Varje brunn har 

innehållit ca 1 m3 filtermaterial. För de tre äldsta svenska stationerna finns mätdata från fyra års drift. 

Mätningarna har utförts med automatiserad flödesstyrd provtagning under större delen av perioden, under 

det sista året dock med tidsstyrd provtagning (var 36:e timme). Antalet total- och fosfatfosforprover från 

dessa tre stationer som analyserats överstiger 5 000 prover. Materialet är alltså mycket omfattande. Det 

bör noteras att under de första 18 månaderna var syftet inte att uppnå optimal avskiljningsförmåga utan 

att testa förmågan vid olika uppehållstid genom filtren. Därför belastades filtren tidvis mer än vad som 

senare visade sig vara optimalt. Fyra olika kalkfiltermaterial utvärderades inledningsvis; Filtralite-P, 

Hyttsand, Polonite och Filtra-P. Det sistnämnda föll bort efter en tid på grund av P-läckage och omfattande 

utfällningar. Polonite har varit det material som haft högst avskiljningsförmåga, ca 40%. Hyttsand och 

Filtralite-P har legat strax därunder. Det är viktigt att notera att vid optimering av uppehållstiden under 

hela filtrets livslängd kan livslängden antas vara längre, och avskiljningsförmågan något högre. 

Prisskillnaden mellan materialen är stor vilket gjort att Hyttsand valts vid de operativa installationer av 

större kalkfilterbäddar som utförts under de senaste 1,5 åren.  Samtliga material gick under perioden 

mellan 3,5-4 år ner i avskiljningsförmåga, dock utan att helt mattas av. Vetenskapliga rapporter (t.ex. 

Cucarella and Renman, 2009) visar att livslängden förlängs om mängden vatten som leds genom filtret 

minskas när fosforkoncentrationen är låg. Vid våra fältstationer har dessutom, som nämnts, filtren tidvis 

överbelastats för att få en bild av funktionen under episoder med hög belastning. Därför räknar vi med en 
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livslängd på 5 år. Teknisk utveckling som har potential att ytterligare förlänga livslängden kommer att 

utvärderas inom kort.  

 

Avskiljningsförmågan vid de större operativa bäddar som byggts (20-70 m3 filtermaterial) har följts upp 

med mätningar, och data finns för närvarande tillgängliga från fem operativa kalkfilterbäddar. För några 

av dessa har dock endast ett par provtagningar hunnit göras sedan de togs i drift. I genomsnitt har 

avskiljningsförmågan hittills varit 40,5 % för totalfosfor.  

 

Skyddszoner som åtgärd har utvärderats bland annat av Norra Östersjöns vattenmyndighet (Martin 

Larsson), och befunnits vara en i många fall effektiv åtgärd mot fosforläckage. Effektiviteten varierar dock 

från en blygsam effekt i plan åkermarksterräng till mycket god effekt i terräng med större lutning och mer 

uttalade problem med yterosion. En förändring vad gäller rekommendationerna från allmänna 

rekommendationer om att anlägga skyddszoner till mer riktad anläggning av anpassade skyddszoner på 

platser med yterosion, synes vara under utarbetning och kommer troligen att avspeglas i 

Landsbygdsprogrammets miljöstöd.   

 

Tvåstegsdiken är en relativt ny åtgärd som hittills inte utvärderats vetenskapligt. Troligen är 

sedimenteringen på det ”högre steget” i det breddade diket, som översvämmas vid högflöden, begränsad, 

men däremot blir erosionsskadorna mindre och arealen av översvämmad åkermark minskar vilket leder 

till lägre fosforavgång.  

4 Genomförande 

4.1 Arbetsstrategi i förhållande till ansökan 

Flödesproportionella mätningar av kväve- och fosforkoncentrationer skulle enligt den 

ursprungliga projektplanen utföras på två lokaler vardera i de två avrinningsområdena. Mätningarna 

skulle pågå i 6-12 månader, så länge som krävs för att få grepp om läckagedynamiken vid både höga 

och låga flöden.  

 

Installationerna av de tre första automatiska, flödesstyrda mätstationer, två i Tullstorpsån och en i 

Tommarpsån, var dyrare än förutsett, framförallt vad gäller inköp av mätinstrument och övrig 

utrustning. Även driftskostnader för stationerna, t.ex. containers i vilka provtagarna står, 

telefonmodem och pumpningsproblem har varit högre än planerat. Efter installation och den första 

delen av mätfasen var mätbudgeten nästan förbrukad. Detta rapporterades till Länsstyrelsen och till 

HaV, och kompletterande medel för att kunna fortsätta mätningarna och bygga den fjärde stationen 

söktes. Ansökningarna bifölls inte och därför kunde den fjärde mätstationen, den andra i 

Tommarpsån, inte installeras. Anledningen till att det var just den andra stationen i Tommarpsån som 

inte byggdes var att den skulle ha placerats nedströms en eller flera större åtgärdsinstallationer, men 

var detta skulle bli var inte känt tidigt i projektet, därför byggdes de tre andra stationerna först.  

 

Resultat om vilka fraktioner som dominerar och hur läckagedynamiken vid nederbördstoppar och 

snösmältning ser ut, ger indikationer på hur läckaget sker; genom yterosion, makroporflöde eller 

långsammare flöde genom marken. Detta är viktigt för att förstå hur åtgärderna bör fokuseras. 

Under projektets första år skulle också synoptiska mätkampanjer med manuell provtagning utföras på 

4-5 platser i Tullstorpsån och 8-9 platser i Tommarpsån (vars avrinningsområde är mer än dubbelt så 

stort), vid två tillfällen med höga flöden, ett tillfälle med medelflöde och ett tillfälle med lågt flöde. 

Med hjälp av mätningarna identifieras högläckande delavrinningsområden.  
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I ansökans modelleringsdel föreslogs ett angreppssätt som byggde på att två olika modeller skulle 

användas och utvärderas; SMHI:s HYPE och den amerikanska modellen HSPF från US EPA. 

Naturvårdsverket valde dock att minska bidraget till just modelleringsdelen. Denna var därför 

underfinansierad och istället för jämförande modellering med två modeller genomförs endast 

modellering med SMHI:s HYPE-modell. SMHI har haft hela ansvaret för detta arbete.  

 

Åtgärdsprojektering och implementering:  

Projekterings- och implementeringsprocessen inleddes med ett öppet seminarium för lantbrukare och 

andra intressenter, med bred inbjudan via LRF lokalt samt annonsering i Ystads Allehanda, där olika 

åtgärdsalternativ diskuterades. Detta möte följdes av ett antal mer lokala möten syftande till att 

identifiera möjliga åtgärder i olika delar av avrinningsområdet. 

Åtgärdsarbetet har letts av en arbetsgrupp med representanter för de två kommunerna, Tomelilla och 

Simrishamn, samt IVL/WEREC. Inledningsvis deltog även länsstyrelsen. I förhållande till 

projektplanen har arbetet av praktiska skäl avvikit på så sätt att inget sammanhållet åtgärdspaket, 

först översiktligt och sedan mer detaljerat, har kunnat tas fram för hela avrinningsområdet. 

Inledningsvis kunde endast ett fåtal framkomliga åtgärder identifieras, men senare under projektets 

gång har fler åtgärdsförslag kommit fram i diskussioner med markägare, fått acceptans och drivits 

vidare, av nödvändighet var och en för sig. I många fall har förslagen stött på patrull under 

länsstyrelsens granskning, då offerplatser, fornminnesmärkning och skyddade arter förhindrat 

genomförande. Nya förslag på andra lokaler har då tagits fram. 

 

Inför projektet identifierades ett antal möjliga åtgärder vilka diskuterades med lantbrukarna: 

- fosfordammar (fosforrening och i viss mån kväverening) 

- kalkfilterbäddar (fosfor)  

- vårbearbetning eller senarelagd höstbearbetning  i kombination med fånggrödor - beror på lokala 

brukningsdatum (kväve och fosfor). 

- gipsinblandning i rotzonen (fosfor) 

- våtmarker (främst kväve). 

- bearbetning vinkelrät mot lutningen (fosfor och kväve) 

- intensifierad tillsyn under gödslingsperioden, framförallt i områden med djurgårdar (kväve och 

fosfor). 

- kantzoner (kväve och fosfor). 

- strukturkalkning. 

Inledningsvis var avsikten att försöka genomföra grupper av åtgärder i vissa avgränsade, mindre 

områden, och på andra platser genomföra åtgärder separat så att effekten av åtgärderna skulle kunna 

utvärderas både separat för vissa typer av åtgärder och för flera åtgärder samtidigt för att få största 

möjliga effekt. Detta har dock inte varit genomförbart eftersom det antal typer av åtgärder som funnit 

acceptans hos lantbrukarna har varit begränsat, och det har heller inte gått att få acceptans för att 

genomföra flera åtgärder inom ett mindre, avgränsat område. Undantaget är kombinationen kalkfilter 

och fosfordamm, vilket genomförts/genomförs på flera platser.   

Mätdata har som planerat utgjort ett viktigt underlag för åtgärder, särskilt de synoptiska 

mätkampanjerna, men SMHI hade inte som planerat möjlighet att genomföra modellering med HYPE 

innan åtgärdsprocessen startade, och modelleringsresultat kunde därför inte användas för att 

identifiera lämpliga platser eller delavrinningsområden. Modelleringsresultaten kommer istället att 

fokusera på beräkning av åtgärdseffekterna, för de åtgärder som utförts.   

 



IVL-rapport C 124 Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket 

 

13 

 

Automatiserade mätningar pågick i nio månader (enligt projektplanen skulle de pågå i 6-12 månader). 

Därefter bedömdes att mätningarna täckt såväl högflödesepisoder som lågflödesperioder, och att 

information om koncentrationer och fraktionsfördelning mellan partikulärt och löst fosfor 

dokumenterats och kunde användas i åtgärdsplaneringen.  

 

Mätningar vid stationerna har också pågått under projektets slutfas, efter genomförande av åtgärder, 

men eftersom åtgärderna inte kunde genomföras förrän sent i projektet (tidigare åtgärder föll bort en 

efter en på grund av fynd av offerplatsern skyddade arter, eller för att markägare helt enkelt ändrade 

sig), är mätperioden efter åtgärdsimplementering alltför kort för att tillåta slutsatser rörande effekter 

av genomförda åtgärder på koncentrationerna och transporten av näringsämnen i ån. Vissa 

konstateranden kan dock göras, se resultatkapitlet, och de mätdata som samlats in under slutfasen 

kan utgöra en lämplig första del i en utvärderande uppföljning, vilket rekommenderas, till exempel i 

vattenrådets regi.  

 

I projektansökan planerades utvärderingen av mätresultaten sammanställas i en vetenskaplig artikel 

inkluderande beräkningar av åtgärdernas kostnadseffektivitet. Detta byggde på att tidsschemat i 

åtgärdsprocessen kunde hållas och att åtminstone ett års mätningar kunde genomföras efter 

genomförande av åtgärderna. Eftersom flertalet åtgärder som projekterats försenats kraftigt eller 

stoppats under länsstyrelsens handläggning fanns som nämnts inte tid för en tillräckligt lång mätserie 

efter åtgärdsinstallationerna, och därmed fanns inte heller material för en vetenskaplig artikel.  

 

4.2 Praktiskt genomförande 

Genomförandet har i stort sett följt den strategi som presenterades i ansökan, med vissa modifieringar, 

beroende på medelstilldelningen eller praktiska hänsyn.  

4.2.1 Mätningar 

Som framgick i föregående års rapport försenades installeringen av automatiska mätstationer något dels 

på grund av att det tog längre tid än förutsett att anskaffa IVLs del av utrustningen (automatiska 

provtagare) och dels på grund av att SMHI:s mobila automatiska flödesmätare inte kunde flyttas från 

andra projekt och platser omedelbart vid projektstarten. De två stationerna i Tullstorpsån installerades 

under 2011. Samma år genomfördes också de synoptiska mätningarna. I april 2012 installerades 

mätstationen i Tommarpsån, vid Hamna bro fyra km uppströms mynningen. Då åtgärdsprojekteringarna 

drog ut på tiden och också ökade kostnadsmässigt fattades beslut om att inte installera en andra station i 

Tommarpsån utan att använda de medlen för åtgärdsarbete istället. Detta rapporterades till och godtogs av 

länsstyrelsen och HaV 2013.  

Mätstationerna är automatiserade och mätningarna har varit flödesstyrda under vissa perioder men 

tidsstyrda under huvuddelen av mätperioderna. Vattenprover har då tagits var 24:e eller var 48:e timme, 

under vissa perioder var 72:e timme, beroende på om perioden i fråga varit en högflödesperiod, till 

exempel på våren, eller en lågflödesperiod. Under högflödesperioder har provtagningsfrekvensen varit 

högre. Vid projektstarten var intentionen att mätningarna i huvudsak skulle vara flödesstyrda, men då 

SMHI inte kunde leverera flödesmätningar som skulle kalibrera mätstationernas vattennivågivare blev det 

nödvändigt att tidsstyra mätningarna istället. I annat fall skulle mätningarna skjutits fram alltför mycket.  

Stationerna är belägna vid Jordberga sockerbruk och vid Kullåkra. Stationerna har beskrivits i detalj i IVLs 

lägesrapporter till HaV och länsstyrelsen i Skåne.  
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Stationen vid Hamna bro i Tommarpsån togs alltså i drift i april 2012.  SMHI hade då placerat automatiska 

nivågivare vid de två stationerna i Tullstorpsån och i Tommarpsån två kilometer uppströms Hamna bro 

eftersom det inte fanns någon sektion lämplig för att bestämma en avbördningskurva vid Hamna bro. Det 

finns inga tillflöden på sträckan från SMHI:s nivågivare ner till Hamna Bro, och den kunde därför 

användas för att kalibrera IVLs nivågivare som styr den automatiska provtagningen. 

Provtagaren i mätstationerna innehåller 24 flaskor. Vid flödesproportionell provtagning tas ett prov när en 

viss mängd vatten passerat i ån. Frekvensen är satt så att prover ska tas 2-3 ggr per dygn vid toppflöden 

och en gång i veckan till varannan vecka vid lågflöden. Detta eftersom en stor del av fosfor- och 

kvävetransporten sker vid toppflöden.  Under huvuddelen av mätperioderna har provtagningen som 

nämnts ovan varit tidsstyrd. Flaskorna i provtagaren hämtades i genomsnitt var sjätte vecka, oftare om 

flödet varit högt, och lagrades på IVL. De ansamlade proverna från de tre stationerna skickades för 

laboratorieanalys på ALS. 

 

Figur 2: Installation av automatisk provtagare vid Hamna bro, strax utanför Simrishamn. Containern står 

invid ån och innehåller provtagaren. 
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Figur 3: Den automatiska provtagare som används. 

Den automatiska provtagningsutrustningen installerad vid Tullstorpsån uppströms bron vid gamla 

sockerbruket i Jordberga var liksom vid Tommarpsån av märket ISCO (Figur 3). El tas från pumphuset och 

provtagaren styrs av en givare som registrerar vattenståndet i ån. Vattenproverna från både Tommarpsån 

och Tullstorpsån har analyserats på totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve och nitratkväve.  

SMHI installerade vid Jordberga (Tullstorpsån) på samma plats en mobil flödesmätningsstation den 19 

oktober 2011.  IVLs nivågivare kalibreras till SMHI:s mätningar. För att mäta vattenståndet monterade 

SMHI s.k. Mini-Divers. De är tryckgivare av holländskt fabrikat och har av SMHI använts i några mindre 

projekt av begränsad omfattning. Loggerns längd är 90 mm och diametern är 22 mm så den ryms smidigt i 

smalt skyddsrör. Denna givartyp kan lagra 24 000 mätvärden. Eftersom vattendraget är litet och 

sjöandelen är ca 0 % bör insamlingsfrekvensen vara ganska hög så att snabba variationer kan observeras. 

Eftersom loggrarna mäter pelaren av vatten och luft som är ovanför måste mätvärdena korrigeras för 

variationer av lufttrycket. En sk Baro-Diver skall därför monteras i anslutning till någon av loggrarna. 

Likadan provtagningsutrustning installerades 8 km uppströms i Tullstorpsån vid Kullåkra den 18 augusti 

2011. SMHI har inte installerat utrustning där, eftersom utrustningen vid Sockerbruket bör kunna 

användas för kalibrering av även denna station. Anledningen till att placera två provtagningsstationer så 

pass nära varandra var att Tullstorpsåprojektet planerade omfattande åtgärder strax uppströms Kullåkra, 

vilka följs upp bäst av en station där. Tullstorpsåprojektet hade sedan tidigare en automatiserad mätstation 

ca 10 km längre nedströms, sett från Jordberga, nära mynningen vid havet. Denna station drivs av 

ALcontrol. 
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Figur 4: Mätstationen vid Sockerbruket  

 

 

Figur 5: Mätstationen vid Kullåkra.  
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Figur 6: Provtagaren på de automatiserade mätstationerna står i en mindre container. Här stationen vid 

Kullåkra.  

 

 

Figur 7: Tullstorpsån vid Jordberga sockerbruk. SMHI:s skyddsrör med givare sett från västra stranden. 

4.2.2 Modellering 

SMHI:s modellering och mätaktiviteter beskrivs separat i bilagorna 1-4.  
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4.2.3 Åtgärdsimplementering 

Vid projektets uppstart specificerades ett tämligen stort antal möjliga åtgärder, utan detaljkunskap om 

vilka åtgärder som redan genomförts av markägare i Tommarpsåns avrinningsområde. Under 

diskussionerna med lantbrukare under projektets första år stod det klart att flera av åtgärderna redan 

genomförts, och att en del andra möttes av skepsis. Skyddszoner finns till exempel i princip överallt längs 

vattendrag och öppna diken. Ändrad tidpunkt för bearbetning, liksom fånggrödor, har inte vunnit gehör, 

och inte heller reducerad gödsling. Lantbrukarna menar att gödslingen redan är noggrant optimerad. 

Strukturkalkning är en effektiv åtgärd främst i områden med styva leror och med hög andel partikulärt 

fosfor. Eftersom lerjordarna i avrinningsområdet inte kan betecknas som styva, och andelen löst fosfor är 

hög är denna åtgärd inte kostnadseffektiv i området. Bearbetning vinkelrät mot lutningen har mötts av oro 

för att maskinerna ska välta och ingen markägare har gått med på att ändra bearbetningsriktningen. 

I slutändan är de åtgärder som markägarna ställt sig positiva till, förutsatt att de inte tar produktiv 

åkermark i anspråk annat än i marginell utsträckning: Våtmarker, kalkfilterbäddar och fosfordammar. Om 

det finns obrukade småytor har markägarna generellt varit positiva till dammar, eftersom en vattenspegel 

har ett estetiskt värde i landskapsbilden. En våtmark eller damm ger även attraktiva habitat för viltet och 

fågellivet. Markägarna har också varit öppna för att diskutera installation av kalkfilterbäddar, kanske 

framförallt eftersom dessa tar mycket lite mark i anspråk. Processen med att i samråd med markägarna 

identifiera lämpliga lokaler och kostnadseffektiva åtgärder på dessa lokaler har i vissa fall tagit avsevärt 

längre tid än förutsett, i andra fall har de gått relativt snabbt. Den därpå följande delen med granskning av 

länsstyrelsen utav åtgärdsförslagen har tagit mycket lång tid. Många av åtgärderna har också stött på 

problem under länsstyrelsens granskning, som till slut omöjliggjort implementering. Detta är 

huvudanledningen till att åtgärdsimplementeringen blev nästan två år försenad. I kapitel 4.2 redogörs för 

de olika åtgärdsförslag som utvecklats i samråd med markägare, både de som genomförts och de som av 

olika anledningar stoppats.  
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5 Mätresultat 

5.1 Synoptiska mätningar 

De mätningar som utförts innan uppstarten av detta projekt visade att Tommarpsån är det vattendrag 

inom Österlens vattenvårdsförbunds område som håller de högsta koncentrationerna av kväve och fosfor, 

övervägande extremt höga halter för kväve och höga till extremt höga halter av fosfor. För Tullstorpsån är 

situationen den omvända, med övervägande extremt höga halter för fosfor, och höga till mycket höga 

kvävehalter (tidvis även extremt höga). Detta med klassificering enligt Naturvårdsverkets gamla 

bedömningsgrunder (1999). Bilden bekräftades av de synoptiska provtagningarna i tillflöden och 

huvudfåra.  

Tommarpsån 

Synoptiska mätkampanjer utfördes vid fem tillfällen i Tommarpsåns avrinningsområde, vid hög- medel- 

och lågflöden. Provtagningspunkterna har klassificerats utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (de 

äldre från 1999). Medelvärdet för de fem mättillfällena har då använts. Det bör noteras att detta är en 

förenkling. En stor del av växtnäringstransporten sker vid ett fåtal högflödesepisoder då även 

koncentrationerna går upp, särskilt för fosfor. I det medelvärde som presenteras här får koncentrationerna 

vid låg- och medelflöden alltför stor vikt. Om högflödesepisoderna fått den vikt de bör ha skulle 

klasstilldelningen sannolikt legat en nivå högre för många punkter. 

 

Figur 8: Synoptiska provtagningskampanjer genomfördes vid 5 tillfällen i Tommarpsån för att få en 

geografisk bild av växtnäringsläckaget. Provtagning genomfördes vid varje tillfälle på 22 platser under 

samma dag. 
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Tabell 1: Resultat av synoptiska mätkampanjer i Tommarpsåns avrinningsområde vid fem tillfällen, för 

totalfosfor. Några punkter har uteslutits p.g.a. vattenbrist eller otillgänglighet. Rött - extremt höga halter, 

Orange – mycket höga halter, Gult – höga halter, Ofärgat – låga till måttliga halter. 

Provpunkt P-tot (mg/l) P-tot (mg/l) P-tot (mg/l) P-tot (mg/l) P-tot (mg/l) 

 

 

2011-03-16 2011-04-28 2011-07-08 2011-07-29 2011-08-19 medel 

1 Tommarpsån Simrish. 0.028 0.029 0.061 0.093 0.047 0.0516 

2 Bäck Järrestadtorp 0.014 0.044 0.046 0.103 0.095 0.0604 

4 Kulvertutlopp väst 

Järrestad 0.011 0.014 0.007 0.023 0.012 0.0134 

5 Tommarpssjöbäcken 0.019 0.016 0.011 0.045 0.037 0.0256 

6a Dike NV Gnalöv 0.007 0.007 0.011 0.032 0.02 0.0154 

6b Dike Ö Gnalöv 

 

0.029 0.277 0.558 0.07 0.2335 

7a Dike väst Gnalöv 0.007 0.011 0.17 0.016 0.014 0.0436 

8 Dike sydligt Vallagård 0.018 0.017 0.07 0.131 0.061 0.0594 

9 Dike väst Vallagården 0.007 0.007 0.02 0.032 0.037 0.0206 

10 Tommarpsån Ö. Herr. 0.014 0.031 0.036 0.053 0.026 0.032 

11 Utl. damm Ö. Herrestad 0.007 0.017 0.069 0.02 0.007 0.024 

12 Inl. damm Ö. Herrestad 0.007 0.011 0.007 0.023 0.021 0.0138 

13 Virrestadsb. vid utl. 0.012 0.024 0.067 0.177 0.069 0.0698 

14 Kippab. uppstr. Virr. 0.013 0.037 0.03 0.101 0.058 0.0478 

16 Virrestadsb. uppstr. 0.007 0.031 0.026 0.07 0.053 0.0374 

17b Kippab. Karlaby 0.012 0.042 0.048 0.211 0.064 0.0754 

18 Dike väst Listarum 0.046 0.016 0.01 0.028 0.007 0.0214 

19 Tommarpsån vid Listarum 0.014 0.015 0.007 0.024 0.007 0.0134 

20 Tommarpsån Tunbyholm 0.01 0.016 0.012 0.035 0.015 0.0176 

21 Listarumsån 

 

0.033 0.047 0.044 0.019 0.03575 

 

Provtagningarna ger ett värdefullt underlag för arbetet med att identifiera vilka delar av 

avrinningsområdet som bör prioriteras med avseende på åtgärder. Samtidigt bör det noteras att halterna 

vid provtagningstillfällena påverkas av skötselrutinerna uppströms, till exempel skördedatum och 

gödslingsdatum, liksom av lokala skillnader i nederbörden. Om en större markägare gödslat och det strax 

därpå kommer mycket nederbörd kan halten i den aktuella bäcken/diket öka kraftigt vid något enstaka 

tillfälle, medan det finns risk att man missar samma typ av episod i andra bäckar om de inträffat vid ett 

annat tillfälle än just vid provtagningen. 
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Tabell 2: Resultat av synoptiska mätkampanjer i Tommarpsåns avrinningsområde vid fem tillfällen, för 

totalkväve. Några punkter har uteslutits p.g.a. vattenbrist eller otillgänglighet. Rött - extremt höga halter, 

Orange – mycket höga halter, Gult – höga halter, Ofärgat – låga till måttliga halter. 

Provpunkt N-tot (mg/l) N-tot (mg/l) N-tot (mg/l) N-tot (mg/l) N-tot /mg/l) 

 

 

2011-03-16 2011-04-28 2011-07-08 2011-07-29 2011-08-19 medel 

1 Tommarpsån Simrish. 5.66 5.73 3.22 2.77 4.59 4.394 

2 Bäck Järrestadtorp 9.69 6.78 6.31 4.47 6.72 6.794 

4 Kulvertutlopp väst 

Järrestad 10.4 9.46 9.5 5.39 8.27 8.604 

5 Tommarpssjöbäcken 2.85 1.24 0.64 0.84 1.67 1.448 

6a Dike NV Gnalöv 6.97 4.05 2.8 2.4 6.77 4.598 

6b Dike Ö Gnalöv 

 

5.02 0.62 

 

6.67 4.103333 

7a Dike väst Gnalöv 8.41 7.32 10 2.85 7.11 7.138 

8 Dike sydligt Vallagård 6.99 6.11 2.15 2.07 6.76 4.816 

9 Dike väst Vallagården 9.61 6.45 7.84 4.76 5.41 6.814 

10 Tommarpsån Ö. Herrestad 3.64 3.62 2.29 2.41 2.76 2.944 

11 Utl. damm Ö. Herrest. 7.1 6.33 0.72 2.2 5.1 4.29 

12 Inl. damm Ö. Herrest. 8.58 6.26 8.94 4.41 5.61 6.76 

13 Virrestadsb. vid utl. 7.4 4.1 4.95 4.3 4.99 5.148 

14 Kippab. uppstr. Virr. 9.36 7.79 10.1 5.23 8.32 8.16 

16 Virrestadsb. uppstr. 6.04 6.48 3.36 4.7 4.08 4.932 

17b Kippab. Karlaby 

 

4.72 10.5 

 

5.79 7.003333 

18 Dike väst Listarum 2.08 1 0.46 1.54 2.36 1.488 

19 Tommarpsån vid Listarum 2.02 1.64 1.37 1.53 2.51 1.814 

20 Tommarpsån Tunbyholm 2.87 2.2 2.08 1.67 2.93 2.35 

21 Listarumsån 2.6 1.49 1.06 2.02 2.05 1.844 

 

För många bäckar och diken kan det emellertid som framgår av tabell 1 och 2 observeras att halterna är 

genomgående högre eller lägre. Detta är en stark indikation på huruvida åtgärder uppströms är befogade. 

De tillflöden till Tommarpsån som uppvisade genomgående högst koncentrationer av kväve och/eller 

fosfor vid de fem mättillfällena var Viarp-Gnalövdiket, (punkt 6b), diket väst Gnalöv (punkt 6 och 7), 

Järrestadbäcken, Tommarpsjöbäcken (punkt 5) Kippabäcken (punkt 14, 15 och 17) som är åns största 

tillflöde, samt Tystabäcken (punkt 13 och 16). De åtgärder som projekterats ligger främst i dessa tillflöden, 

men även längre upp i avrinningsområdet. Det kan noteras att koncentrationerna är lägre längre 

uppströms i Tommarpsåns avrinningsområde där andelen vatten från skogsmark är större. Läckaget från 

jordbruksmark torde dock vara i samma storleksordning i de övre delarna av avrinningsområdet som i de 

nedre.  

Tullstorpsån 

Tidigare mätningar av näringsämnen i Tullstorpsån visar alltså på mycket höga till extremt höga halter för 

fosfor, och höga till mycket kvävehalter (tidvis även extremt höga). Bilden bekräftades av resultaten från de 

synoptiska provtagningarna i tillflöden och huvudfåran.  

Synoptiska mätkampanjer, det vill säga inhämtning av vattenprover från flera platser under en och samma 

dag utfördes sommaren 2011 till våren 2012, vid fyra olika tillfällen. Antalet provpunkter var sju. 

Provpunkternas placering presenteras i figuren nedan.  
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Figur 9: Under de synoptiska mätkampanjerna togs vattenprover vid de utmärkta punkterna. 

Bakgrundskarta från Tullstorpsåprojektets hemsida.   

 

 
 

Figur 10: Resultat från synoptisk mätkampanj genomförd 2011-07-28 i Tullstorpsåns avrinningsområde 

[mg/l]. För provpunkternas lokalisering se figur 11. Provpunkt 1 ligger närmast mynningen och punkt 7 

ligger längst upp i systemet (Se figur 9).  
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Figur 11: Resultat från synoptisk mätkampanj genomförd 2011-09-15 i Tullstorpsåns avrinningsområde 

[mg/l]. För provpunkternas lokalisering se figur 9. Provpunkt 1 ligger närmast mynningen och punkt 7 ligger 

längst upp i systemet.  

 

 

Figur 12: Resultat från synoptisk mätkampanj genomförd 2011-12-14 i Tullstorpsåns avrinningsområde 

[mg/l]. För provpunkternas placering se figur 9 
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Figur 13: Resultat från synoptisk mätkampanj genomförd 2012-03-05 i Tullstorpsåns avrinningsområde; 

Fosfor [mg/l]. För provpunkternas placering se figur 9. 

 

Både mätningarna vid stationerna och resultaten från de synoptiska mätkampanjerna visar att andelen 

fosfatfosfor är hög under sommar och höst, men låg under vinter och tidig vår, då partikulärt fosfor 

dominerar. De synoptiska mätningarna visar dessutom att koncentrationerna ökar närmare mynningen. 

Detta är inte förvånande eftersom andelen skog är större längre uppströms. Just i Tullstorpsån är andelen 

skog dock inte så stor i de delar som ligger längst uppströms att det riktigt förklarar de lägre 

koncentrationerna där. Andra faktorer spelar troligen in, som jordarter eller något lägre historisk gödsling 

än i de övriga delarna av avrinningsområdet. De synoptiska resultaten för kväve presenterade i tabellerna 

nedan ger samma bild som fosforresultaten, med högre koncentrationer närmare mynningen. 

 

Tabell 3: Mätresultat för totalkväve för de synoptiska mätkampanjerna 

Provpunkt 
 

N-Tot mg/l N-Tot mg/l N-Tot mg/l N-Tot mg/l 

    
2011-07-

28 
2011-09-

15 
2011-12-

14 
2012-03-

05 

1 
 

9,350 8,770 10,100 9,300 

2 
 

4,670 4,790 7,420 7,230 

3 
 

3,350 4,490 7,340 7,340 

4 
 

4,600 4,290 6,360 6,120 

5 
 

2,970 2,930 4,750 4,300 

6 
 

3,200 3,450 5,150 5,050 

7 
 

2,800 2,620 4,820 4,305 
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Tabell 4: Mätresultat för nitratkväve för de synoptiska mätkampanjerna 

Provpunkt 

 

NO3-N mg/l NO3-N mg/l NO3-N mg/l NO3-N mg/l 

    2011-07-28 2011-09-15 2011-12-14 2012-03-05 

1 

 

4,87 5,13 6,33 5,78 

2 

 

2,54 2,55 4,81 4,45 

3 

 

1,91 2,35 4,47 4,47 

4 

 

2,41 2,30 3,82 3,48 

5 

 

1,37 1,34 2,67 2,36 

6 

 

1,57 1,79 3,16 3,09 

7 

 

1,22 1,12 2,98 2,55 

 

Hittills har åtgärder förlagts till hela Tullstorpsåns avrinningsområde. Det har gjorts i syfte att förbättra 

biologisk mångfald och övergödningsförhållanden i hela systemet, och har därför också varit fullt befogat. 

Enligt de indikationer mätresultaten ger skulle prioritering av åtgärder i de delar av avrinningsområdet 

som ligger närmast havet ge hög kostnadseffektivitet. 

 

Erfarenheterna från de synoptiska mätkampanjerna är goda. De mätdata som erhållits har visat på 

betydligt större skillnader mellan närliggande områden eller tillflöden trots att dessa enligt de underlag 

som används vid modellering borde ha haft ett relativt homogent läckage (underlag som regional statistik 

för gödsling, SGU/SLU:s jordartsdata, terrängdata etc.). Det är tydligt att lokala brukningsfaktorer 

påverkar läckaget starkt, som djurhållning, avvikelser i gödsling från normen, historisk gödsling som 

kommer att fortsätta påverka läckaget under årtionden, samt lokala skillnader i jordart som inte fångas 

upp av SGU:s jordartskartor eller SLU:s punktdata. Vid åtgärdsprioritering på lokal nivå är det viktigt att 

stora lokala skillnader i läckage fångas upp, och det tycks vara möjligt endast med provtagning. Den 

allmänt tillgängliga information som används vid modellering (SGU/SLU:s jordartsdata, terrängdata, 

statistik från jordbruksregionerna) är för generell för lokal åtgärdsprioritering.  

 

En viktig slutsats gäller mätmetodikens kostnader. Synoptiska mätningar i ett avrinningsområde av 

Tommarpsåns storlek (169 km2), med ca 20 mätpunkter vilket är tillräckligt för att ge en ganska detaljerad 

bild av var läckaget är stort, kan utföras för ca 100 000 kr inklusive laboratorieanalyser och utvärdering. 

Detta kan jämföras med kostnaden för att genomföra ett modelleringsprojekt där lokala data samlas in vid 

databasuppbyggnaden (från de markägare som vill lämna information). Ett sådant projekt, med t ex HYPE, 

SWAT, FYRIS eller Mike Basin kostar 400 000-800 000 kr beroende på modellverktyg och leverantör för 

ett avrinningsområde av Tommarpsåns storlek. Och resultatet ger då ändå inte information rörande 

läckaget från de områden där markägare inte vill eller kan lämna information om aktuell eller historisk 

gödsling. 

5.2 Data från mätstationerna 

Mätningarna vid de automatiserade mätstationerna, två i Tullstorpsån och en i Tommarpsån, har som 

nämnts varit flödesstyrda under vissa perioder men tidsstyrda under huvuddelen av mätperioderna. 

Vattenprover har då tagits var 24:e eller var 48:e timme, under vissa perioder var 72:e timme, beroende på 

om perioden i fråga varit en högflödesperiod, till exempel på våren, eller en lågflödesperiod.  

Driften av mätstationerna har inte varit okomplicerad. Tekniken är avancerad och avbrott på grund av fel i 

styrenheterna, mekaniska fel eller elavbrott har förekommit flera gånger under mätperioderna. Eftersom 

stationerna inte haft mobilt driftslarm har felen inte alltid uppmärksammats omgående, utan först vid 
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nästa provhämtning. Vattenprover har då inte tagits sedan felet uppstod. Stationen vid Hamna bro, 

Tommarpsån, har haft återkommande problem med att elen från kommunens vattenverk slagits ifrån. 

Särskilt under de avslutande fyra månaderna för mätperioden vid Hamna Bro från januari till april 2013 

var elproblemen återkommande vilket gjorde att ett helt års mätserie inte kunde samlas in. 

Detta till trots finns nu betydligt mer omfattande data för koncentrationsdynamiken med avseende på 

fosfor och kväve för de två åarna. Materialet utgör ett underlag för det fortsatta arbetet med att reducera 

transporten av fosfor och kväve till havet. 

 

Figur 14: koncentrationerna av totalfosfor (TP) och fosfatfosfor (PO4-P) vid Kullåkra i Tullstorpsån under 

perioden 2011-08-18 till 2012-12-31. De två tydliga koncentrationstopparna inträffade dagarna runt 2012-

10-16 och 2012-12-18. 

 

Figur 15: koncentrationerna av totalkväve (TN) och nitratkväve (NO3-N) vid Kullåkra i Tullstorpsån under 

perioden 2011-08-18 till 2012-12-31 Kvävehalter är generellt mer stabila än fosforhalter och därför har 

vattenprover analyserats med avseende på kväve varannan vecka, inte oftare . 
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Figur 16: koncentrationerna av totalfosfor (TP) och fosfatfosfor (PO4-P) vid Sockerbruket i Tullstorpsån 

under perioden 2011-08-18 till 2012-12-31. Det kan noteras att fosfatfosforhalterna oftare ligger under 

detektionsgränsen vid Sockerbruket, och då ligger nära noll i figuren. Sockerbruket ligger ca 8 km 

nedströms Kullåkra. 

 

Figur 1:; koncentrationerna av totalkväve (TN) och nitratkväve (NO3-N) vid Sockerbruket i Tullstorpsån 

under perioden 2011-08-18 till 2012-12-31 Kvävehalter är generellt mer stabila än fosforhalter och därför 

har vattenprover analyserats med avseende på kväve varannan vecka. 
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Figur 18: koncentrationerna av totalfosfor (TP) och fosfatfosfor (PO4-P) vid Hamna Bro i nära 

Tommarpsåns utlopp under perioden 2012-04-25 till 2012-12-31. 

 

Figur 19: koncentrationerna av totalkväve (TN) och nitratkväve (NO3-N) vid Hamna Bro under perioden 

2012-04-25 till 2012-12-31. Kvävehalter har analyserats varannan vecka. 
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Tabell 5: Medelvärden för de tre stationerna. Kullåkra och Sockerbruket vid Tullstorpsån är jämförbara 

eftersom de varit aktiva under samma perioder, medan stationen vid Hamna Bro vid Tommarpsån togs i 

drift ett halvt år senare. 

 

TP PO4-P TN NO3-N 

Medelvärde Kullåkra 0,096 0,051 5,26 3,12 

Medelvärde Sockerbruket 0,073 0,032 4,86 3,10 

Medelvärde Hamna Bro 0,061 0,035 5,64 3,68 
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6 Åtgärdsprojektering och åtgärder 

6.1 Inledning 

Åtgärdsdelen i projektet hade inledningsvis en budget på 1 150 000 kr. Denna förstärktes relativt snart 

efter projektstart med LOVA-medel på 2 000 000 kr beviljat till Tomelilla kommun. Både projektering och 

åtgärdsinstallationer skulle täckas av dessa medel. Som beskrivs nedan har projekteringsarbetets andel av 

budgeten efterhand ökat eftersom många åtgärdsförslag dels behövts ändras flera gånger sedan markägare 

kommit med modifierade förslag, dels i många fall stött på hinder sent i processen och fått läggas åt sidan. 

Därefter har nya markägare kontaktats och nya förslag tagits fram. I skrivande stånd har två åtgärder 

genomförts, en åtgärd är under genomförande med hjälp av kompletterande investeringsstöd. Ytterligare 

två åtgärder ligger nära start men har ännu inte fått slutligt klartecken. Dessa slutförs efter projektets 

slutdatum med hjälp av beviljat investeringsstöd från landsbygdsprogrammet. Investeringsstöd som 

komplement till projektmedlen har sökts för samtliga åtgärder som genomförts eller kommer att 

genomföras. Utöver dessa finns ett förslag som har relativt god chans att genomföras efter projektet, med 

LOVA-medel eller investeringsstöd som söks efter projektslutet.  

Under 2012 erhölls ytterligare kompletterande LOVA-medel, nu för installation av två kalkfilterbäddar i 

Tullstorpsåns avrinningsområde. Dessa installerades under 2014 och beskrivs nedan, liksom de åtgärder 

som projekterats i Tommarpsån. 

Det faktum att det skånska landskapet är ett gammalt kulturlandskap gör det komplicerat att genomföra 

miljöåtgärder som innebär att schaktning är nödvändig, som vid installationer av våtmarker, dammar och 

kalkfilterbäddar. Utav de elva tio lokaler som projekterats i detalj inom detta projekt har hinder som 

omöjliggjort genomförandet uppdagats sent i projekteringen för sex lokaler. Dessvärre framförallt för de 

största åtgärderna och det är förstås logiskt, ju större åtgärd och ju mer mark som tas i anspråk, ju större 

är risken att fornminnen, offerplatser och skyddade arter återfinns. För Vemmerlövs mosse och 

mynningsanläggningen vid Gröstorp hade mellan en och två månaders arbetstid lagts på projekteringen 

innan länsstyrelsen meddelade hinder för installationerna. För Tommarps sjö hade mellan tre och fyra 

månaders arbetstid lagts ner, eftersom flera olika förslag fick tas fram innan markägarna kunde enas, 

eftersom närmare tio modelleringar av vattenytans utbredning vid olika dämningshöjder dryftades med 

samfälligheten och övriga markägare, och eftersom en botanisk inventering genomfördes efter 

länsstyrelsens fynd av skyddade arter och därefter ett nytt förslag fick tas fram. Även för de andra 

förslagen, både de som fått läggas åt sidan på grund av hinder, och de som till slut har kunnat genomföras, 

har projekteringen krävt i genomsnitt 1-2 månaders arbete. 

Tidigare har länsstyrelsen i Skåne haft ett ”tittskåp” på hemsidan där aktörer kan gå igenom kartmaterial 

om fornlämningar, fynd av rödlistade arter etc., tidigt i processen, men detta verktyg har inte varit 

tillgängligt under projektets löptid. 

Som resultat av de inledande mötena med lantbrukare under våren 2011 identifierades tre åtgärder för 

vilka diskussionerna drevs vidare med markägarna och mer detaljerade förslag togs fram 1) våtmark och 

kalkfilterbädd vid Tommarps sjö, 2) fosfordamm vid Viarp-Gnalöv, och 3) fosfordamm och kalkfilterbädd 

vid Kalkugnen i Tommarp.  

Endast ett av dessa förslag, kalkugnsdammen, har varit möjligt att genomföra. Sedan de två andra 

förslagen fallit eller försenats kraftigt på grund av hinder fortsatte mötena och samråden med markägare 

om andra förslag, i många fall följt av projekteringsarbete sedan markägarna ställt sig positiva. För vissa av 

förslagen uppdagades hinder, andra har kunnat drivas vidare till genomförande. Vi har här grupperat 
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åtgärdsförslagen i sådana som genomförts/är under genomförande, sådana som ännu kan komma att 

genomföras med investerings- och/eller LOVA-stöd efter projektet, och sådana som inte är möjliga att 

genomföra. 

6.2 Åtgärder i Tommarpsåns avrinningsområde - Översikt 

Genomförda 

 Kalkugnsdammen: Våtmark 0,30 ha med kalkfilterbädd. Tillrinningsområdets storlek: 35 
hektar 

 Virrestadsdammen: Fosfordamm 0,85 ha. Tillrinningsområdets storlek: 50 hektar 

Åtgärder som genomförs efter projekttiden för LOVA 

 Järrestad: Mynningsnära stor kalkfilterbädd. Tillrinningsområdets storlek: 800 hektar. 
Genomförs november 2014 - januari 2015. Investeringsstöd beviljat. 

 Tobisviken öst ån: Mynningsnära stor kalkfilterbädd samt våtmark, 0,46 ha 
Tillrinningsområdets storlek: 16 900 hektar men anläggningen kommer att ta in vatten 
motsvarande 300 hektar. Genomförs januari-april 2015. Investeringsstöd beviljat 

 Smedstorp: Fosfordamm och kalkfilterbädd Tillrinningsområdets storlek: 110 hektar. 
Genomförs januari – april 2015. Investeringsstöd beviljat. 

Projekterade men ej möjliga att genomföra på grund av hinder under processen 

 Tommarps sjö: Våtmark 3,0 ha och stor kalkfilteranläggning. Tillrinningsområdets storlek: 
120 hektar 

 Viarp-Gnalöv: Våtmark 1,0 ha. Tillrinningsområdets storlek:  240 hektar. 
 Tommarpssjöbäcken: Fosfordamm 1,05 ha och kalkfilteranläggning. Tillrinningsområdets 

storlek: 150 hektar  
 Vemmerlövs mosse: Våtmark 1,14 ha och kalkfilterbädd. Tillrinningsområdets storlek 800 

hektar. 

 Mynningsanläggning Gröstorp: Stor kalkfilterbädd och våtmark 2,25 ha. Tillrinningsområdets 
storlek: 16 500 ha men anläggningen utformades för att ta in vatten motsvarande 1500 hektar. 

 Mynningsanläggning Tobisviken väst ån: Mynningsnära stor kalkfilterbädd samt våtmark 0,36 
ha. Tillrinningsområdets storlek: 16 900 hektar men anläggningen utformades för att ta in 
vatten motsvarande 300 hektar. 

 

Förprojekterade; första förslag har tagits fram och markägarsamråd hållits, men därefter 

har förslagen fallit.  

 Kippabäcken norr Tommarp: Utvidgning av en befintlig mindre damm. Tillrinningsområdets 
storlek 1800 ha men anläggningen utformades för att ta in vatten motsvarande 100 ha.  

 Virrestadgården östra dammen: Utvidgning av befintlig mindre damm. Tillrinningsområdets 
storlek 100 ha. 

 Snogge: Fosfordamm, Tillrinningsområdets storlek 50 ha. 
 Bokeberg: Fosfordamm. Tillrinningsområdets storlek 100 ha. 

 Tobisborgsbron: Stor kalkfilterbädd. Tillrinningsområdets storlek 16900 ha men 
anläggningen utformades för att ta in vatten motsvarande från 400 ha.  
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6.3 Åtgärder i Tommarpsåns aro – genomförda eller  under 
genomförande 

6.3.1 Våtmark och kalkfilterbädd vid Kalkugnen 

Åtgärdsförslaget utgjordes av utvidgning av en befintlig mindre damm strax sydväst om till våtmark, samt 

installation av kalkfilter vid dammen.  

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 31 hektar 

Andel åker i tillrinningsområdet 98% 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Damm och åkermark 

Mängd schaktmassor 3 000 m
3
 

Planerad area på vattenytan 0,30 hektar 

Totalområde för våtmarken (våtmarksområde, 

inkl. 10 m från släntkrön på åkermark) 

0,50 hektar  

Kostnadsuppskattning totalkostnad Dammdel: 220 000 kr, Kalkfilter: 125 000 kr. 

Investeringsstöd 145 000 kr 

Typ av utlopp Fördämning med överfall 

Status Genomförd 

Tillrinningsområdets storlek är 31 hektar. Hela tillrinningsområdet utgörs av åkermark. Djupet i den 

befintliga dammen var 3-4 meter. Minst hälften av dammen var dock mindre än en meter djup.   

 
Figur 20: Kalkugnsdammen och dess tillrinningsområde i grönt, strax öster om Tommarp i Simrishamns 

kommun. 
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Vattennivån i den befintliga dammen låg i höjd med det avrinnande dikets botten, där vattnet vid 

dammens utlopp rann över en sten/grusbädd. I dammens övre ände, den sydvästra delen, mynnar ett 

täckdikesrör som dränerar tillrinningsområdet. Nivån på detta rör gör att den nuvarande vattenytan inte 

kan höjas. Däremot fanns en inmätt fallhöjd på 1,70 meter i diket nedströms dammen, längs en sträcka av 

105 meter, mellan dammens utlopp och en liten bro strax innan diket där det löper in på markägarens 

tomtmark. Inne på tomtmarken finns också den gamla kalkugnsruinen. Den berörs inte av åtgärden.  

6.3.1.1 Utförande 

En fördämning byggdes vid dammens nuvarande utloppspunkt. Diket grävdes ut nedanför fördämningen 

så att med 0,4 meters fallhöjd, i syfte att skapa fallhöjd så att vatten kunde ledas in i kalkfilterbädden och 

sedan tillbaka till diket. Den befintliga dammen utvidgades med schaktning 10 meter på var sida utom 

längs ett avsnitt p östra sidan, där kalkflis gick i dagen och minde om kalkbrytningen, med koppling till 

kalkugnen 150 meter längre nedströms, som i början av 1900-talet gett den befintliga dammen dess 

utformning., Platsen är en fast fornlämning men genom att den sida av dammen där kalkstenen är synlig 

lämnas orörd störde åtgärden inte fornlämningen.  

 

 
Figur 21: Den befintliga dammen utvidgas med 10 meter på var sida (blått) med undantag för en 

sträcka vid dammens östra sida. Den sträcka där diket fördjupas för att skapa en fallhöjd vid 

dammens utloppspunkt visas i orange. Kalkfiltret visas i gult och ingångs och utgångsrör till 

kalkfiltret visas i rött. 

0 100 m 

Kalkfilter 

Damm 

Dike 

fördjupas 
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Med utökning av dammen erhölls en lagringsvolym på 2800 m3. Det innebär att de flesta flödestoppar kan 

fångas upp i dammen varefter vattnet långsamt leds genom kalkfilterbädden så att uppehållstiden i filtren 

blir god. En helt optimal damm vore något större än den som föreslås här, men då skulle schaktkostnaden 

bli alltför stor och dessutom kunde markägaren inte acceptera att så mycket mark togs i anspråk. Den 

föreslagna dammvolymen innebär, även om den kunde vara större, en bra demonstration av 

åtgärdskombinationen kalkfilterbädd och fosfordamm. 

 

Släntlutningen runt dammen är 1:3. De utvidgade delarna på dammens västra och nordöstra sida utgör 

grunddel med djupet 0,5 m vid medelvattenstånd. Den befintliga dammens centrala del utgör djupdel, med 

befintligt djup (> 3 m djup) Ingen schaktning utförs i den befintliga dammen. Dammens utformning ligger 

inom ramen för Jordbruksverkets rekommendationer för fosfordammar. Det kan noteras att kantlutning 

1:3 är flackare än de nuvarande dammkanterna vilka fungerat utan problem, varför lutning 1:3 torde vara 

tillräckligt flackt.  

 

 
Figur 22: Foto taget från platsen för fördämningen uppströms mot den befintliga dammen med först 

en smal grunddel som längre bort går över i dammens djupa del. Dammen breddas med 10 meter 

på vardera sidan. 
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Figur 23: Slutfasen av schaktarbetet vid kalkugnsdammen i mitten av juni 2014, strax efter installation av 

dämmet.  

Åtgärden finansieras med investeringsstöd från Länsstyrelsen kompletterat med medel från 

Tommarpsåprojektet. 

 

Med 31 ha tillrinningsområde behövs ca 35 m3 kalkfiltermaterial i filtret. Filtret kommer att ligga i en 

grävd grop med filtermaterialets övre yta 10 cm lägre än vattennivån i diket uppströms tröskeln, och 10 cm 

högre än nivån i diket vid utloppet från kalkfiltret. Vid mycket höga flöden kommer en del av vattnet att 

flöda förbi kalkfiltret ute i diket. 

 

Avståndet från kalkfiltret till dikets mynning i Tommarpsån är 210 meter. Dikets vattenflöde motsvarar ca 

0,2 % av flödet i Tommarpsån varför inga negativa pH-effekter vid dikets mynning i Tommarpsån kan 

uppstå. Diket i sig ligger torrt under delar av året och därför finns inget fiskbestånd i diket som kan skadas 

av ett förhöjt pH-värde. 

 

Grävarbetet startades i maj 2014 och avslutades i juli. Hela anläggningen inklusive kalkfilterbädd togs i 

drift i augusti 2014, men på grund av sommarens svåra torka har vattennivån i dammen inte stigit till 

medelnivå ännu (den 8 oktober 2014).  

6.3.2 Virrestadsdammen 

De synoptiska provtagningarna visade att Tystabäcken har höga till mycket höga halter av fosfor, enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Tystabäcken rinner ut i Kippabäcken strax innan Kippabäckens 

utlopp i Tommarpsån. Åtgärden vid Virrestadsgården syftar till att reducera fosfor- och kväveläckaget från 

jordbruksmarken till Tystabäcken genom att anlägga en fosfordamm som ska rena dräneringsvattnet intill 

Tystabäcken (Figur 11).  
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Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 50 ha 

Andel åker i tillrinningsområdet ca 98 % 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Åkermark 

Mängd schaktmassor ca 9 100 m
3
  

Planerad area på vattenytan 0,85 ha 

Totalområde för våtmarken (våtmarksområde, 

inkl. 10 m från släntkrön på åkermark) 

ca 1,53 ha 

 

Typ av utlopp Preliminärt dämme i tryckimpregnerat trä 

Våtmarkens syfte Minska näringsläckaget 

Kostnadsuppskattning totalkostnad 431 000 kr. Investeringsstöd 327 000 kr 

Status Dammen genomförd och i drift, viss kompletterande 

rördragning utförs i november 

 

 
 

Figur 24: Virrestadsdammen med tillrinningsområde.  

6.3.2.1 Genomförande 

Det dräneringssystem som fosfordammen ska ta vatten ifrån mynnar ut i Tystabäckenöster om dammen. 

Dräneringsröret dras därför om till dammens inlopp. (Figur 12). I samråd med markägaren togs förslag på 

en damm med 0,85 ha vattenyta fram. Dammen utformas enligt Jordbruksverkets ramar för dammar som 

samlar fosfor, med en djupdel, en grunddel och med flacka kanter. De övre 20 % av dammen utgör djupdel, 

1,0 m djup vid medelvattenstånd och de nedre 80 % utgör grunddel med djupet 0,3 m. Dammens utlopp 

Virrestad 
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utgörs av ett rör med flexibel intagshöjd. Röret mynnar i Tystabäcken. Röret löper under mark 12 m mellan 

dammen och bäcken, så att markägaren ska kunna slå gräset. Släntlutningen är 1:6.  

Den djupa delen schaktas med ett medelschaktdjup på 2 m. På grunddelen tas de översta 20 cm bort, vilket 

ger en medelschaktning på 0,5 m. Schaktmassorna placeras på fältet öster om dammen. Matjorden banas 

av och läggs överst på åkern. Markägaren har dessutom några låga partier som han vill förhöja.  

Dammen blir relativt stor (~1.7 %) sett till tillrinningsområdets storlek vilket ger vattnet en jämförelsevis 

lång uppehållstid och därmed en god avskiljning av jordpartiklar och fosfor.  
 

 
 

Figur 25: Delar av dräneringsvattnet som mynnar vid den streckade dräneringsledningen leds om och in 

vid inloppet (den grå streckade linjen är den nya dräneringsledningen) av fosfordammen för att rena 

ytterligare vatten. Vattnet från letts genom den grävda fosfordammen (0,85 ha) mynnar i Tystabäcken vid 

utloppet av dammen. Dammslänten är den gråa delen av dammen, 1:6.  

 

I början av augusti 2014 erhölls startbesked från länsstyrelsen för Virrestadsdammen. Schaktningen 

påbörjades i mitten av augusti och var klar tre veckor senare. Omdragningen av rörledningen till dammens 

inlopp utförs i slutet av oktober. 

6.3.3 Mynningsanläggning Järrestadtorp 

Sedan mynningsanläggningen vid Gröstorp stoppats utreddes som nämnts tre förslag till alternativa 

platser. Två av dem projekterades vidare och det ena av dessa två är en stor kalkfilterbädd vid 

Järrestadsbäckens utlopp i Tommarpsån. Åtgärden är unik genom att det visar hur fosforutsläppen från ett 

relativt stort avrinningsområde tydligt kan reduceras med en enda anläggning på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

 

Damm 

Inlopp 

Utlopp 
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Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 800 hektar 

Andel åker i tillrinningsområdet 97 % 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Gräsbevuxen vall 

Mängd schaktmassor 2700 m
3
 

Kostnadsuppskattning totalkostnad 795 000 kr. Investeringsstöd 600 000 kr 

Status Genomförs november 2014-januari 2015 

 

Anläggningen blir i jämförelse med andra typer av fosforåtgärder mycket kostnadseffektiv. Förhållandena 

vid den lokal som föreslås är mycket goda, lättillgänglig från närliggande väg och med lämplig fallhöjd (se 

översiktsbilden i figur 15 och mer detaljerat i figur 16). Markägaren är positivt inställd och upplåtelseavtal 

kommer att slutas. Järrestadbäcken är ett tillflöde till Tommarpsån nära åns mynning, och har höga 

koncentrationer av fosfor enligt de synoptiska mätningar som genomförts i Tommarpsåns 

avrinningsområde. En del av Järrestadsbäckens flöde leds in i anläggningen.  

 

 

Figur 26: Kalkfiltret utmärkt på ett utsnitt av fastighetskartan. 

Järrestadsbäckens avrinningsområde är 800 ha stort. Filteranläggningen ligger vid bäckens mynning i 

Tommarpsån. Utgående från tillrinningsområdets storlek beräknas medelflödet i bäcken till 56 liter per 

sekund.  
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6.3.3.1 Natur- och kulturvärden  

Arealen för våtmarken och kalkfiltret består av gräsbevuxen vall. Vid besök i fält konstaterade länsstyrelsen 

att inga skyddsvärda natur- eller kulturvärden noterats.  

6.3.3.2 Genomförande 

Som nämnts avskiljer de bästa kalkfiltermaterialen 38-45% av fosforn i det vatten som passerar 

kalkfilterbädden. Forskningsanläggningarna var i drift i fyra år. Reduktionsförmågan sjönk under det sista 

halvåret, men dessa filterbrunnar hade under forskningsprojektets inledande 1,5 år belastats med mer 

vatten än vad som senare visade sig vara optimalt, i syfte att utvärdera reduktionsförmågan vid hög 

belastning. Vi räknar därför med att operativa filter då uppehållstiden hålls vid optimal nivå kommer att ha 

en livslängd på 5 år. Mätningar vid operativa kalkfilterbäddar som anlagts under 2013 och 2014 visar på en 

genomsnittlig reduktion på 40,5 %.  

 
Figur 27: Översiktsritning: Vatten tas från bäcken direkt nedströms kulvert under cykelvägen 

som löper längs banvallen.  Fallhöjden mellan denna punkt och bäckens mynning i 

Tommarpsån är 55 cm vid medelflöde.  
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Kalkfilterbäddens storlek blir 600 m3 filtermaterial. Vid medelflöde i bäcken leds 50 % av bäckens vatten 

till kalkfilterbädden; ca 28 liter per sekund. Vid högflöden ökas intaget till maximalt 65 l/s, Vid flöde lägre 

än medelflöde minskas intaget successivt ner till minimum vid 1/3 av medelflödet. Vid lägre flöden leds 

inget vatten längre in i kalkfilterbädden. 

 

Kalkfiltrets ingångsrör läggs vid den nivå där vatten börjar tas in vid 1/3 av medelflödet i bäcken. Röret 

läggs med fall mot filtret. Kalkfiltrets utgångsrör där det lämnar kalkfiltret läggs 20 cm lägre än 

intagsnivån, och leds sedan med 60 cm fall till Tommarpsåns huvudfåra.  

 

Kalkfiltermaterialet består av Hyttsand, som innehåller en hög andel bränd kalk och är det ojämförligt 

billigaste av de material som har god reduktionsförmåga med avseende på fosfor. Under filtermaterialet 

finns ett grusskikt i vilket rören som leder ut vattnet i bädden ligger.  

 

Filterbäddens ytstorlek vid markytan: 48 m lång, 22 m bred i den västra änden och 12 m bred i den östra.  

 

Filterbäddens storlek i botten: 42 m lång, 16 m bred i den västra änden och 6 m i den östra änden.  

 

Schaktvolym: 1900 m3.  

 

Schaktmassorna läggs tillbaka på filtret som täckning, med matjorden överst. Marknivån höjs då med i 

genomsnitt 70 cm och kommer att ligga strax under cykelvägbanans nivå med svag lutning mot ån.  

Markytan kan därefter brukas för vall- eller annan odling.  

 

Byte av kalkfiltermaterial utförs vart femte år.  

6.3.4 Mynningsanläggning Tobisviken – kalkfilterbädd och våtmark 

Tobisviken var den tredje av de tre möjliga lokaliseringar för en stor mynningsnära kalkfilterbädd som 

valdes ut för förstudier när mynningsanläggningen vid Gröstorp stoppats. Förslaget vid Tobisviken var 

först lokaliserat väster om ån mitt emot Tobisvikens simbassäng, och projekterades i detalj med 

inmätningar, ritningar, detaljutformning. Kommunen fann dock i slutet av den processen att det fanns ett 

avtal med ägaren till den intilliggande campingen som gav denne rätt att använda ängen där dammen 

föreslogs ligga för campingändamål. Även det förslaget föll alltså då. Lokaliseringen flyttades då 150 m 

söderut, till östra sidan av ån, men inom samma fastighet.   

 

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 16 900 hektar (169 km
2
) 

Andel åker i tillrinningsområdet 85 % 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Gräsbevuxen äng 

Mängd schaktmassor 9700 m
3
 +/- 1 000 m

3
 

Planerad area på vattenytan 0,46 hektar 

Totalområde för våtmarken 0,85 hektar  

Kostnadsuppskattning totalkostnad 945 000 kr. Investeringsstöd kalkfilterbädd 460 000 kr, 

våtmark preliminärt 400 000 kr. 

Typ av utlopp Stensatt överfall till ån 

Status Genomförs januari-april 2015 
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Anläggningen blir i jämförelse med andra typer av fosforåtgärder mycket kostnadseffektiv. Förhållandena 

vid den lokal som föreslås är goda, med obrukad, plan mark intill ån (se översiktsbilden i figur 17 och mer 

detaljerat i figur 18). Koncentrationerna av fosfor är höga vid Tommarpsåns mynning.  

 

 

Figur 28: Dammen utmärkt på ett utsnitt av fastighetskartan. 

 

6.3.4.1 Natur- och kulturvärden  

Arealen för våtmarken och kalkfiltret består av gräsbevuxen äng. Vid besök i fält konstaterade 

länsstyrelsen att inga skyddsvärda natur- eller kulturvärden noterats.  

6.3.5 Kalkfilterbädden 

Enligt forskningsresultaten avskiljer de bästa kalkfiltermaterialen 38-45% av fosforn i det vatten som 

passerar kalkfiltret. Forskningsanläggningarna var i drift i fyra år. Reduktionsförmågan sjönk under det 

sista halvåret, men dessa filterbrunnar hade under forskningsprojektets inledande 1,5 år belastats med mer 

vatten än vad som senare visade sig vara optimalt, i syfte att utvärdera reduktionsförmågan vid hög 

belastning. Vi räknar därför med att operativa filter då uppehållstiden hålls vid optimal nivå kommer att ha 

en livslängd på 5 år. Mätningar vid operativa kalkfilterbäddar som anlagts under 2013 och 2014 visar en 

genomsnittlig reduktion av totalfosfor på 40,5 %.  

 



IVL-rapport C 124 Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket 

 

42 

 

 
Figur 29: Översiktsritning: Fallhöjd på 30 cm skapas genom ett grusdämme som också utgör en 

ny lekyta för öring. Vattenintaget strax uppströms grusdämmet leder till kalkfilterbädden (gul) 

och vidare till våtmarken. Därifrån leds vattnet i rör tillbaka till ån.  

Kalkfilterbäddens storlek blir 300 m3 filtermaterial. Vid medelflöde i ån leds 3 % av åns vatten till 

kalkfilterbädden; ca 32 l/s. Vid högflöden ökas intaget till maximalt 38 l/s, Vid flöde lägre än medelflöde 

minskas intaget successivt ner till minimum några få liter per sekund vid 1/3 av åns medelflöde. Vid lägre 

flöden leds inget vatten längre in i kalkfilterbädden. 

 

Intaget till kalkfiltret består av två 200 mm rör som ligger med intagsmynningen i grovt grus/makadam 

längs åns sida. Gruset utgör en barriär som stoppar biologiskt material och levande organismer 

(mikroskopiska organismer självfallet undantagna).  

Kalkfiltrets ingångsrör läggs vid den nivå där vatten börjar tas in vid 1/3 av medelflödet i ån. Röret läggs 

med fall mot filtret. Kalkfiltrets utgångsrör där det lämnar kalkfiltret läggs 10 cm lägre än intagsnivån, och 

leds sedan med 10 cm fall till våtmarken, och därifrån tillbaka till Tommarpsån huvudfåra med ytterligare 

10 cm fall.  

 

För att vattnet ska tryckas/rinna genom filtret och sedan tillbaka till ån behövs alltså 30 cm fall. I dagsläget 

är fallet i ån mellan intagspunkten och utloppspunkten, en sträcka på 240 m, endast 5-10 cm. För att 

genomflödet ska fungera behövs alltså vattennivån i ån dämmas med minst 25 cm. Dämningen föreslås 

utföras genom att en 20 m lång grusbädd läggs i ån på ett 20 m långt avsnitt som börjar 30 m nedströms 

intagspunkten. Detta är det mest strömmande avsnittet och botten är där hårdare och mindre dyig än 

längs resten av den aktuella sträckan. Just det är alltså den lämpligaste platsen för en grusbädd. 

Grusdämme/lekyt

a 

Kalkfilterbädd 

våtmar

k 

Utlopp 

Inlopp 

Våtmarksområd

e 

Fyllnadsyta: Marknivån höjs 

med 1,5 m, släntning 1:5 
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Grusbädden utformas så att ett fall på 5cm skapas på dessa 20 meter, vilket ger en strömhastighet och ett 

djup över grusbotten som är lämpligt för öringlek. Naturcentrum AB har engagerats för att ta fram 

detaljutformning för grusbädden. Åtgärden i sig skulle bidra till den biologiska mångfalden i den nedre 

delen av ån. Åfåran uppströms den tänkta dämningsplatsen upp till den gamla bron vid Tobisborg där en 

liten fors finns, en sträcka på 550 m, är bred med höga slänter. Dämningen kommer därför inte att 

resultera i ökad översvämningsrisk uppströms. 

 

Kalkfiltrets botten ligger 340 cm under medelmarknivå vid filtret. Filtermaterialets övre yta ligger 210 cm 

under medelmarknivå (-20 cm under åns vattenyta vid lågflöde (1/3 av medelflöde).   

 

Kalkfiltermaterialet består av Hyttsand, som innehåller en hög andel bränd kalk och är det ojämförligt 

billigaste av de material som har god reduktionsförmåga med avseende på fosfor. Under filtermaterialet 

finns ett grusskikt på 20 cm i vilket rören som leder ut vattnet i bädden ligger (110 mm rör). Stigarrör för 

rensning eller backspolning vid eventuell igensättning löper ut ovan mark i bäddens inlopps- och 

utloppsdel. 

 

Schaktmassorna läggs tillbaka på filtret som täckning, med matjorden överst. Marknivån höjs då med i 

genomsnitt 70 cm och kommer att ligga strax under cykelvägbanans nivå med svag lutning mot ån.  

Markytan kan därefter brukas för vall- eller annan odling.  

 

Utgångsrörets mynning läggs i en grus/stenbädd så att vattnet silar ut i bäcken genom en relativt stor yta. 

Därmed förhindras negativa effekter av det förhöjda pH-värdet i utgångsvattnet.  

 

Byte av kalkfiltermaterial utförs vart femte år, under sommartid då vattenflödet i bäcken är mindre än 1/3 

och alltså inget vatten leds in i filtret.  

 

Filterbäddens ytstorlek vid markytan: 32 x 14 m lång. Vid bäddens botten är storleken i botten: 26 x 8 m. 

Schaktvolymen i filterbädden blir 1 000 m3.  

 

Släntlutning i filterbädden sätts till 1:1, tillräckligt flackt för att förhindra ras om det skulle visa sig att leran 

i botten är lös. 

6.3.6 Våtmarken 

Våtmarken ger ytterligare reduktion av fosforkoncentrationen och även viss reduktion av 

kvävekoncentrationen. Ett delsyfte är också att sänka pH-värdet i kalkfilterbäddens utgångsvatten innan 

det når ån. Denna lösning är ett alternativ till den lösning som valts vid Järrestad, där flera utloppsrör 

mynnar i grus under vattenytan vid åstranden, vilket gör att utgångsvattnet sipprar ut i ån över en relativt 

stor yta. Därmed elimineras risken för oönskade pH-effekter. På en del lokaler tillåter förhållandena 

tillåter troligen inte den lösningen, och därför finns ett intresse av att demonstrera en alternativ lösning, 

att leda vattnet genom en våtmark innan det leds tillbaka till vattendraget.   

 

Våtmarkens djup blir 0,50 m och vattenytans areal vid normalvattenstånd 0,36 hektar. Från våtmarken 

leds vattnet i rör tillbaka till ån, där det mynnar med erosionsskydd i natursten under och framför 

rörmynningen.  

 

Medelschaktdjupet i våtmarken blir i genomsnitt 1,8 m +/- 0,2 m (inmätning utförs när kommunen om 

kommunen godkänner förslaget), med projekterat vattendjup på 50 cm.  Schaktvolymen blir då 9 700 m3 

+/- 1 000 m3. Arealen tillgänglig mark är begränsad. För att dammen inte ska bli alltför liten med tanke på 
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syftet föreslås därför släntlutningen över vattennivå upp till släntkrön bli 1:3. Släntlutningen på 

fyllnadsytorna föreslås bli 1:5. 

6.3.7 Smedstorp- fosfordamm och kalkfilterbädd 

Inom Tommarpsåprojektet har ett antal möjliga åtgärder för att minska kväve och fosforläckaget från 

jordbruksmark inom avrinningsområdet identifierats. En av dem är att utvidga en befintlig 

dagvattendamm strax sydväst om Smedstorp i Tomelilla kommun och anlägga ett kalkfilter efter dammen. 

Tillrinningsområdets storlek är ca 110 hektar och utgörs av åkermark, skog och Smedstorp samhälle (Figur 

13). I överenskommelse med markägaren planeras miljöåtgärden genomföras under 2014-2015.  

 

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek ca 110 hektar 

Andel åker i tillrinningsområdet ca 60 % 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Salixodling 

Mängd schaktmassor 6 700 m
3
 

Planerad area på vattenytan 0,46 hektar, varav utvidgad del 0,36 hektar 

Totalområde för våtmarken (våtmarksområde, 

inkl. 10 m från släntkrön på åkermark) 

 0,76 hektar. 

Kostnadsuppskattning totalkostnad Dammdel initialt 346 000 kr men nu under revision 

sedan dammen minskats i storlek. 

Investeringsstöd är beviljat. 

Typ av utlopp Rör och bräddutlopp i grus/natursten 

Status Genomförs januari-april 2015 

6.3.7.1 Genomförande 

Den befintliga dammen som anlades på 1990-talet tar i dagsläget in dagvatten från Smedstorp. 

Markägaren, Tomelilla kommun, är beredd att utvidga den befintliga dammen (~1000 m2) till en större 

damm på 0,46 ha (Figur 18). När dammen utvidgas utformas den enligt Jordbruksverkets ramar för 

dammar som samlar fosfor, med djupdel grunddel och med flacka kanter. Djupdelen blir 1,0 m djup, 

grunddelen 0,5 m. Dammens utlopp kommer att utgöras av ett 200 mm rör draget genom ett bräddutlopp 

av grus och natursten. När flödet överstiger rörets kapacitet stiger vattnet till bräddutloppets tröskelnivå 

och rinner över tröskeln. Dammens släntlutning blir 1:6.  
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Figur 30: Dikningsföretagen som leds in i utvidgningen av den befintliga dagvattendammen. 

Dammens nuvarande medelvattennivå höjs med 20 cm genom dämning. Medelschaktdjupet blir då 2,0 m. 

Schaktmassorna placeras i närområdet nordväst om dammen (se Figur 14).  

Dammens storlek i förhållande till tillrinningsområdet blir 0,42 % vilket ger vattnet tillräckligt lång 

uppehållstid för att resultera i god sedimenteringskapacitet. Ett delflöde leds därefter genom 

kalkfilterbädden. 

Törneboda-Tjustorp 

Gårdslösa – Tjustorp NV NV 
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Figur 31: Dammens vattenyta vid medelvattenstånd i blått, fyllnadsytan i brunt och kalkfiltret i gult. Den 

befintliga dammen utgör en av de två djupdelarna. Ytterligare en mindre djupdel placeras i dammens 

sydvästra del, där dräneringsrör från ett mindre åkermarksområde mynnar ut. 

Det finns också möjlighet att leda ytterligare dräneringsvatten från åkermark till dammen. Detta kräver 

dock att den vägkulvert som diket leder till 50 m nedströms dammen åtgärdas. Kulverten är i sin nedre del 

underdimensionerad och troligen delvis igenrasad vilket orsakar återkommande översvämningar 

uppströms vägen. Tommarpsåprojektet och kommunen har för avsikt att dela på kostnaden för att åtgärda 

kulverten. Detta görs samtidigt som dammschaktningen pågår. Först när kulverten åtgärdats kopplas 

ytterligare åkermarksvatten till dammen. Detta vatten kommer från dikningsföretagen Törneboda-

Tjustorp och Gårdslösa-Tjustorp och kopplas till befintlig ledning norr om banvallen vilken löper under 

banvallen till dammens inloppsbrunn. 

 

Installation av kalkfilter 

Utgående från tillrinningsområdets storlek byggs en kalkfilterbädd med 50 m3 kalkfiltermaterial i filtret. 

Filtret placeras strax nedströms dammens utlopp. Vattnet från dammen leds genom rör till botten av 

kalkfiltret och trycks underifrån upp genom filtermaterialet och sedan tillbaka till diket. Filtermaterialet 

ner under tjäldjup så att frysning förhindras. Vatten leds med självfall från munken till behållarna. Det 

behövs alltså ingen el till anläggningen.  

 

Utloppsröret från kalkfiltret ligger i diket i en grus/stenbädd vilket gör att utloppsvattnet silar ut i diket 

över en stor yta. Därmed förhindras negativa effekter av utloppsvattnets förhöjda pH-värde. Dessutom leds 

som mest 50 % av vattnet från dammen till filtret vilket gör att när filtervattnet leds tillbaka till diket späds 

det ut med basflödet. 

Inlopp 

Utlopp 

Underdimensionerad 

vägkulvert 

0 40 

m 

Brukas ej som 

åkermark  

Våtmarks-

område 

Nytt 

släntkrön 
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Avskiljningsförmåga 

Vattnets uppehållstid i dammen kommer att vara 1-2 dygn vid högflöden och 5-15 dygn vid lågflöden. Det 

innebär att 5-10 % av kvävet i det vatten som passerar avskiljs i dammarna. Skattningen grundas på 

resultat från MISTRA-projektet VASTRA. 

 

Dammen beräknas avskilja cirka 25 % av den fosfor som transporteras från tillrinningsområdet, 

framförallt genom sedimentation. Beräkningen grundas på de vetenskapliga mätningar som utförts på 

våtmarker och fosfordammar i Sverige. 

 

Enligt tidigare forskningsresultat avskiljer de bästa kalkfiltermaterialen 38-45% av fosforn i det vatten som 

passerar kalkfiltret. Filtret beräknas ha en livslängd på 5 år.  

 

Totalt avskiljer alltså våtmarken och kalkfilterbädden ca 5-10 % kväve och 60 % fosfor. Räknat i kg innebär 

detta att ca 40 kg kväve och ca 30 kg fosfor avskiljs per år, utgående från statistik rörande läckaget per 

hektar åkermark för sydöstra Skåne. 

6.4 Sammantagen åtgärdseffekt 

6.4.1 Avskiljning av fosfor och kväve 

Projektets målsättning var att reducera närsaltsläckage från minst 1000 hektar mark. Med de fem åtgärder 

har genomförts eller är under genomförande har det målet nåtts. Med den dimensionering anläggningarna 

har tar de tillsammans medelflödet från 1100 hektar. För var och en av åtgärderna har 

avskiljningsförmågan för fosfor och kväve beräknats. För fosforberäkningen har vi utgått från SMHI:s 

modellresultat rörande närsaltsläckaget från Tommarpsån, 6,8 ton per år, och därifrån beräknat hur 

mycket fosfor som passerar installationen (kalkfilterbädd, fosfordamm eller våtmark). Utifrån tillgängliga 

forskningsdata rörande avskiljningsförmåga vid olika uppehållstider har en procentuell 

avskiljningskoefficient tagits fram, och därifrån beräknad mängd avskiljd fosfor i kg per år. 

För kväve har medelläckaget per hektar från åkermark i region 1a, Skånes slättbygder, hämtats från 

Naturvårdsverkets rapport 5823. Vi har använt siffran 32,2 kg per hektar för år 2005 och antagit att nivån 

har sjunkit med 10% mellan 2005 och 2014 beroende på ökat deltagande i Greppa Näringen, delvis 

ändrade gödslingsrutiner, användning av fånggrödor etc.  Avskiljningsförmågan för våtmarker och 

fosfordammar har beräknats utifrån vetenskapliga artiklar (se Inledning rörande olika åtgärders 

avskiljningsförmåga).  

Kalkfilterbäddar 

Vi räknar här konservativt med en avskiljningsförmåga på 40 % för totalfosfor (filtren avskiljer både 

partikulärt fosfor och löst fosfor i ungefär samma utsträckning), och en livslängd på 5 år.  

Fosfordammar 

Som framgår av forskningssammanfattningen i kapitel 3 ger forskningsdata i nuläget egentligen inte 

underlag för säkra beräkningar av vilken avskiljning olika dammstorlekar på olika platser kommer att ge. 

En rimlig skattning går dock att göra baserat på uppgifter om läckagenivåer från åkermark i området, på 

andelen partikulärt fosfor, och på den begränsade statistik om avskiljning för olika dammar i området och 

på andra platser i Sverige, som ändå finns.  
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Våtmarker 

Kvävetransporten, och fastläggningen av kväve i våtmarker och dammar, fluktuerar inte lika kraftigt som 

fosfortransporten och fosforavskiljningen. Det finns också mer omfattande forskningsdata från södra 

Sverige såväl som från andra länder. Dessa indikerar, dock med relativt stor variation, en 

avskiljningsförmåga för kväve på ca 10% om våtmarken/fosfordammens vattenyta är ca 1% av 

tillrinningsområdets areal.  

Tabell 6: Beräknad avskiljning av fosfor och kväve vid de fem åtgärdsinstallationerna. 

Åtgärd Fosfor, kg per år Kväve, kg per år 

Järrestad, stor kalkfilterbädd 600 m
3
 

kalkfiltermaterial 

160 0 

Tobisviken, stor kalkfilterbädd 300 m
3
 och 

våtmark 0,46 ha. 

110 145 

Smedstorp, fosfordamm 0,46 ha och 

kalkfilterbädd 50 m
3
 filtermaterial 

50 135 

Virrestad, våtmark 0,85 ha 12 170 

Kalkugnsdammen, våtmark 0,30 hektar och 

kalkfilterbädd 35 m
3
 filtermaterial 

12 50 

Totalt 323 500 

6.4.2 Kostnadseffektivitet 

Kostnaden för kalkfilterbäddarna och fosfordammarna är lagda helt på fosfor eftersom deras huvudsyfte är 

att avskilja fosfor, medan kostnaden för våtmarker är lagts på kväve eftersom huvudsyftet är att avskilja 

kväve. Vi har undvikit att lägga kostnader på både kväve och fosfor, eftersom det omöjliggör jämförelser 

med andra fosfor- eller kväveinriktade åtgärder.  

Vid beräkning av investeringskostnad för kalkfilterbäddar använder vi de kostnadsdata vi har från fjorton 

operativa installationer av fullskalefilter. Kostnaderna inkluderar alla delmoment; projektering, 

ansökningar, anmälning och tillståndsunderlag, samråd och avtal med markägare, material och 

installationsarbete. För beräkningen av kostnadseffektivitet vid 20 års drift inkluderas årlig skötsel (besök 

och rensning av inlopp och utlopp vid sex tillfällen inbegripande lokal resa och en timmes arbete vid varje 

tillfälle) samt byte av kalkfiltermaterial vart fjärde år.  

Även för fosfordammar och våtmarker inkluderar kostnaderna alla delmoment; projektering, ansökningar, 

anmälning och tillståndsunderlag, samråd och avtal med markägare, material och installationsarbete. För 

beräkningen av kostnadseffektivitet vid 20 års drift inkluderas utgrävning av djupdelen vid två tillfällen. 
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Tabell 7. Beräknad kostnadseffektivitet.  

Åtgärd Kostnadseffektivitet, kr 

per kg fosfor 

Kostnadseffektivitet, kr 

per kg kväve 

Järrestad, stor kalkfilterbädd 600 m
3
 

kalkfiltermaterial 

745 - 

Tobisviken, stor kalkfilterbädd 300 m
3
 och 

våtmark 0,46 ha. 

945 - 

Smedstorp, fosfordamm 0,46 ha och 

kalkfilterbädd 50 m
3
 filtermaterial 

1230 - 

Virrestad, våtmark 0,85 ha - 175 

Kalkugnsdammen, våtmark 0,30 hektar och 

kalkfilterbädd 35 m
3
 filtermaterial 

3125 - 

6.5 Åtgärder – möjligt genomförande efter projektet 

6.5.1 Tommarps sjö 

Den ojämförligt största av dessa åtgärder var Tommarps sjö, med restaurering av en sjöyta på 4 hektar och 

anläggning av en stor kalkfilterbädd. Sänkan ägs till större delen av en samfällighet vilket innebar att 

många markägare var inblandade.  Ett flertal möten hölls och mellan mötena återkom olika markägare 

med synpunkter och krav på ändringar som gjorde att förslaget omarbetades och ändrades återkommande 

under 2011 och 2012. Vinter 2012 förelåg slutligen ett accepterat förslag och intresseanmälan sändes till 

länsstyrelsen. I Viarp-Gnalöv startade processen senare men var kortare och i januari 2012 förelåg 

acceptans för ett förslag, liksom vid Kalkugnen och intresseanmälningar skickades till länsstyrelsen även 

för dessa förslag. 
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Figur 32: Observation av ängsnycklar under florainventeringen i rött, tvåblad i gult, samt fynd av tvåblad 

vid fältbesök med länsstyrelsen i blått. Länsstyrelsen fann även gullviva i sänkans västra del. Den stig som 

följdes i den västra delen vid tillfället har markerats med rött. 

Länsstyrelsen i Skåne tillämpar en process för våtmarker/fosfordammar som är längre och mer 

omfattande än i de flesta andra län. Man vill att utföraren först ska skicka in en intresseanmälan om 

vattenverksamhet. Därefter gör länsstyrelsen en besiktning på plats, varefter de lämnar en respons som ger 

besked om eventuellt förutsedda problem, t.ex. med artskydd, biotopskydd eller strandskydd. Tyvärr är 

länsstyrelsen underbemannad vad gäller vattenärenden, och processen blir därför mycket utdragen. 

Intresseanmälan för de tre förslagen, Tommarps sjö, Viarp-Gnalöv och Kalkugnsdammen skickades alltså 

in till Länsstyrelsen i Skåne i januari och februari 2012. Den 15 maj 2012 besökte länsstyrelsen de tre 

lokalerna i fält. Den 12 september 2012 återkom länsstyrelsen med sin respons. Man konstaterade då att 

man funnit Tvåblad, en orkidé, och Gullviva i sänkan som tidigare var Tommarps sjö, och att man såg det 

som osannolikt att länsstyrelsen skulle ge dispens från artskyddet för dessa växter. Dock noterades att de 

två arterna möjligen inte fanns över hela den föreslagna dammytan, och att man i så fall skulle kunna valla 

in de delar där de finns. För att kunna göra det behövdes en växtinventering, men Tvåblad kan inventeras 

endast under perioden mitten av juni till mitten av juli. Eftersom Länsstyrelsens besked inte kom förrän i 

september 2012 fick inventeringen vänta till sommaren 2013.  

Vid inventeringen återfanns Tvåblad men inte Gullviva. Det kan dock bero på att det inte var möjligt att 

inventera hela ytan i sänkan eftersom vissa delar är blöta och mycket snåriga. Däremot hittades en annan 

orkidé, Ängsnycklar, men inventeraren rekommenderade att åtgärden ändå genomförs eftersom de 

observerade arterna är relativt triviala, och miljön i sänkan dessutom inte särskilt gynnsam. Med en 

våtmark och bete runt våtmarken skulle förhållandena för de skyddade arterna faktiskt förbättras. Under 
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hösten 2013 inlämnades ansökan om dispens från artskyddet till länsstyrelsen, men i dags dato, början av 

oktober 2014, har länsstyrelsen inte fattat beslut i frågan. Dammen kommer alltså inte att kunna byggas 

inom projektet, men om dispens erhålles skulle den kunna byggas med LOVA-medel/investeringsstöd efter 

projektet. På det sättet skulle det omfattande arbete som lagts ner ändå kunna komma till nytta. Om 

dammen kan byggas men i mindre omfattning, måste den aktuella sträckan utgå ur dikningsföretaget. 

Stämma ska därvid hållas i dikningsföretaget för att plocka ut sträckan. Detta prövas av Mark- och 

miljödomstolen.  

6.6 Åtgärder – projekterade men ej genomförda åtgärder 

6.6.1 Fosfordamm och kalkfilter vid Viarp-Gnalöv 

Diket var det tillflöde inom Tommarpsåns avrinningsområde som uppvisade högst halter av fosfor i de 

synoptiska mätningarna. Det uppvisar även höga halter av kväve. Diket rinner upp vid Östergården i 

Gnalöv, löper norrut och mynnar i Tommarpsån ca två kilometer längre norrut. Innan dikningen utfördes 

på slutet av 1930-talet fanns sannolikt en sankmark på lokalen, eftersom den sydvästra delen av den 

planerade dammen utgörs av en svacka som ligger 0,6 meter djupare än utloppet i den nordöstra änden. 

Efter flera fältbesök och geodetisk inmätning av lokalen utformades följande förslag. 

Tillrinningsområdets storlek är 240 hektar. Hela tillrinningsområdet utgörs av åkermark. Den yta som 

föreslogs bli våtmark användes som betesmark. Diket sköts genom dikningsföretag. Hela våtmarkens 

vattenyta föreslogs ligga inom en fastighet. De två fastigheter som angränsar till våtmarkens östra sida 

berördes av rand/skyddszonen på våtmarkens östra sida. Vattenytans areal föreslogs bli 1,0 hektar. 
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Figur 33: Fosfordammen mellan Viarp och Gnalöv: Vattenytans utbredning vid maxvattennivå i blått. 

Kalkfilteranläggningens plats är markerad med en röd punkt. Både inloppet och utloppet är täckdikat. 

Stamröret löper 1,7 m under mark längs hela den tänkta dammen. 

Vid fältbesök med länsstyrelsen observerades inga allvarliga hinder. Det fanns en stenmur som delvis 

skulle ha lagts under vatten vilket kräver dispens från biotopskyddet, men sådan dispens skulle sannolikt 

ha erhållits (vår kommentar). Även för Viarp-Gnalöv måste den aktuella sträckan utgå ur 

dikningsföretaget. Stämma måste hållas i dikningsföretaget för att plocka ut sträckan, och ärendet ska 

prövas av Mark- och miljödomstolen.  

För att erhålla en lagringsvolym som gör att en större del av det tillrinnande vattnet vid högflöden kan 

fångas upp för att sedan ledas genom kalkfiltren föreslogs dammen utvidgas och i den naturliga svackan 

nära inloppet även fördjupas med hjälp av grävning. Utvidgningen skulle också göra att dammytan i 

förhållande till tillrinningsområdet nådde den omfattning som rekommenderas för våtmarker med syfte 

att avskilja kväve (>0,5% av tillrinningsområdet). Anläggningen skulle därmed få god avskiljningsförmåga 

för både fosfor och kväve. Koncentrationerna av fosfor är som högst vid höga flöden och det är därför 

viktigt att fånga upp högflöden i dammen.  

Inlopp 

Utlopp 

Placering av 

schaktmassor 
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Enligt förslaget skulle dammen fördjupas med schaktning 0,5 meter utom i de centrala delarna där djupet 

blir tillräckligt redan av dämningen. Den totala vattenytan skulle bli 1,70 ha. I inloppsdelen skulle den 

naturliga svackan fördjupas och utvidgas så att en djupdel som omfattade 0,5 ha kunde tillskapas.  

 

Hinder  

Markägarna till fastigheten var positiva till förslaget vid flera möten, och inte heller grannarna såg några 

hinder . Under förhandlingarna om markersättning blev markägarna dock alltmer tveksamma. Trots att 

deras önskemål om ersättning möttes ändrade de till slut uppfattning och ville inte acceptera förslaget. 

Skälet de angav var att dämning vid dammen skulle innebära att det stod vatten alltför långt upp i rören på 

grannarnas mark.  

6.6.2 Tommarpsjöbäcken - Våtmark/fosfordamm och kalkfilterbädd 

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 150 hektar 

Andel åker i tillrinningsområdet 95% 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Dike, skogsmark och betesmark. 

Mängd schaktmassor Preliminärt ca 14 000 m
3
 

Planerad area på vattenytan 1,05 hektar 

Totalområde för våtmarken (våtmarksområde, 

inkl. 10 m från släntkrön på åkermark) 

Ca 1,2 hektar, har ännu inte utmätts i detalj.   

Kostnadsuppskattning totalkostnad Preliminärt för fosfordammen: 350 000 kr.  

Typ av utlopp Fördämning med bottenutskov och överfall 

Åtgärdsförslaget utgjordes av installation av en våtmark/fosfordamm i den bäck som avvattnar Tommarps 

sjö. Eftersom genomförandet av våtmarksrestaureringen Tommarps sjö var osäkert på grund av fynd av 

skyddade arter fanns ett tydligt intresse av att hitta åtgärdsalternativ längre nedströms längs diket. Efter 

fältbesök, inmätning och samråd med markägaren planeras miljöåtgärden genomföras enligt följande. 

6.6.2.1 Utförande 

Tillrinningsområdets storlek är ca 150 hektar och utgörs av till en helt dominerande del av åkermark, samt 

av en liten del skogsmark. Markägaren var beredd att acceptera en breddning av diket med 10-40 meter på 

var sida (enligt dammskissen), smalast vid det inkommande diket i sydväst och bredare vid 

utloppspunkten i nordöst, längs en sträcka på ca 225 meter. Dammen utformades smalare i delen 

närmaste inloppet för att bevara biotoper med björkar och dött virke. Enligt förslaget utgjorde dammens 

övre tredjedel djupdel, 1,2 m djup vid medelvattenstånd. Dammens nedre två tredjedelar utgjorde 

grunddel med medeldjupet 0,4 m. Schaktmassorna från den nedre delen av dammen på den nuvarande 

betesmarken skulle användas för att bygga en dammvall medan massorna från den övre delen läggs upp 

och förhöjer betesmarken utanför den zon med träd som kommer att omge större delen av dammen. 

 

En fosfordamm med volymen 9 000 m3, skulle innebära att en betydande del av flödestopparna kan fångas 

upp i dammen varefter vattnet långsamt leds genom kalkfiltren med optimal uppehållstid. 

Kalkfilterbädden dimensionerades för att ta 40% av vattenflödet i diket vid medelflöde. Detta för att inte 

pH-höjningen skulle vara skadlig för biota i diket, som var öppet på platsen och ner till Tommarpsån. 

Mängden kalkfiltermaterial i bädden var enligt förslaget 70 m3. Filtret placerades efter utloppet på 
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dammen längs med bäcken fram till vägen, vilket skulle underlätta byte av filtermaterial. Vatten tas från 

dammen via ett intagsrör som går genom dammvallen till kalkfiltret. Från kalkfiltret leds vattnet i rör 

tillbaka till diket.  

 
Figur 34: Åtgärdens placering vid Tommarpssjödiket strax öster om Tommarp i Simrishamns kommun. 
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Figur 35: Det befintliga diket utvidgas med 10-40 meter på var sida på en sträcka av ca 225 m. I 

genomsnitt 40% av vattnet vid utloppspunkten leds in i ett kalkfilter (sandfärgade rutan)och sen vidare ut i 

diket. Resten av vattnet går via överfall. Den tunna svarta linjen nära dammens utlopp i nordöst utgör ett 

tidigare förslag på en något mindre damm.  

 

Avståndet från kalkfilterbädden till dikets mynning i Tommarpsån är 700 meter. Dikets vattenflöde utgör 

en mycket liten del av flödet i Tommarpsån varför inga negativa pH-effekter vid dikets mynning i 

Tommarpsån kan uppstå. I diket i sig med sitt tillrinningsområde på 150 hektar finns inget fiskbestånd 

som kan skadas av förhöjda pH-värden, men däremot kan andra organismer skadas vilket är anledningen 

till att inte leda allt vatten genom kalkfiltret. 

 

Hinder 

I närheten till dammens inlopp ligger ett artrikt kärr som inte bör påverkas. Dammen hade utformats för 

att inte orsaka någon påverkan men trots det ändrade markägaren åsikt strax innan anmälan om 

vattenverksamhet skulle skickas in, på grund av farhågor om att rikkärret skulle påverkas negativt. Han 

ville då inte längre stödja förslaget och såg ingen möjlighet att ändra utformningen på ett sådant sätt att 

åtgärden skulle kunna drivas vidare. 

Inlopp 

Kalkfilter 

Utlopp/ 
bräddning 

Damm 
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6.6.3 Vemmerlövs mosse – våtmark och kalkfilterbädd 

Kippabäcken är Tommarpsåns största tillflöde och de halter av fosfor och kväve som mätts upp i de 

synoptiska mätningarna är bland de högsta i avrinningsområdet. Transporten av fosfor beror både på 

jordbruksutsläpp och på enskilda avlopp. Halvvägs upp i Kippabäckens tillrinningsområde ligger 

Vemmerlövs mosse, strax söder om Vemmerlövs by. Den förr relativt stora mossen är nu reducerad till 

några få mindre vattensamlingar med sankmark runtomkring. De har relativt liten reducerande effekt på 

näringsämnestransporten. I södra delen av mossen finns en yta intill den utdikade bäcken som lämpar sig 

väl för restaurering av ett våtmarksområde. 

 

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 800 hektar 

Andel åker i tillrinningsområdet 75% 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Betesmark, sankmark 

Mängd schaktmassor 13 300 m
3
 

Planerad area på vattenytan 1.14 hektar 

Totalområde för våtmarken (våtmarksområde, 

upp till släntkrön på betesmark) 

1,3 hektar. 

Typ av utlopp Fördämning med överfall 

6.6.3.1 Utförande 

Tillrinningsområdets storlek är ca 800 hektar och utgörs av åkermark, skogsmark och Vemmerlövs mosse. 

För att inte förhindra den öring som finns i bäcken att ta sig uppströms, var förslaget att placera dammen 

väster om Kippabäcken. Utformningen var som följer: 

Under inledningen av toppflöden leds 20% av vattnet från Kippabäcken in i den grävda dammen tills den 

är full, varefter endast ca 2 % av toppflödet leds in. Detta eftersom det är viktigt att fånga så mycket som 

möjligt av toppflödenas första del, då fosforkoncentrationerna är som högst. Under medelflöden leds 12 % 

av bäckvattnet in i dammen och under lågflöden maximalt 30 %. Markägaren var beredd att acceptera en 

30 m bred damm, från inloppet i norr till utloppspunkten i söder, en sträcka på 360 meter. Dammens övre 

tredjedel utgör djupdel, 0,9 m djup vid medelvattenstånd. Dammens nedre tvåtredjedelar utgör grunddel 

med djupet 0,4 m vid medelvattenstånd. Dammens in- och utlopp förstärks med sten för att minska 

erosionsrisken. Schaktmassorna läggs väster om dammen för att höja upp den låglänta marken så betande 

djur kan passera. Staketet som i dagsläget går längs med bäcken flyttas så att dammen skärmas av från 

korna. Det finns två dricksvattenstationer som måste flyttas och därmed ledningar som ska dras om i 

samband med byggandet av den västra dammvallen. 
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Figur 36: Dammen vid Vemmerlövs mosse markerad . 

 

Hinder 

Tre månader efter inlämning av intresseanmälan till länsstyrelsen fann länsstyrelsen att det fanns 

offerplatser inom det föreslagna våtmarksområdet. Länsstyrelsen meddelade därför att tillstånd för 

åtgärden inte skulle kunna ges. Svårigheterna med att tidigt få information från länsstyrelsen om hinder av 

den här typen beror mycket på att när en intresseanmälan inkommer skickas den till flera olika enheter på 

länsstyrelsen. De handläggare som har hand om anmälningar om vattenverksamhet sitter inte på den 

information, eller kan göra de bedömningar, som täcker in alla de möjliga hinder som kan förekomma. 

6.6.4 Mynningsanläggning Gröstorp – stor kalkfilterbädd 

Sommaren 2013 togs ett förslag för en stor, mynningsnära kalkfilterbädd fram. Förslaget syftade till att 

visa att det är möjligt att tydligt reducera fosfortransporten till havet även från ett relativt stort 

avrinningsområde med en enda åtgärd som tar endast en liten markareal i anspråk. Konceptet skulle 

tydligt skulle förenkla lösningen på problemen med att minska fosforutsläppen från jordbruket. Förslaget 

beviljades medel från Landsbygdsprogrammet hösten 2013, vilka kompletteras med bidrag från 

Tommarpsåprojektet. Den föreliggande lokalen i Gröstorp var den första som utreddes. Både markägare 

och kommun var positiva, men förslaget fick ändå modifieras flera gånger efter synpunkter från 

länsstyrelsen, kommunen och markägaren, Här beskrivs det slutliga förslaget.  
  

Damm 

Utlopp 

Inlopp 
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Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 166 km
2
 

Andel åker i tillrinningsområdet 85% 

Nuvarande markanvändning på platsen Åkermark 

Mängd schaktmassor 28 500 m
3
 

Planerad area på vattenytan 2,25 hektar 

Totalområde för våtmarken (inkl. 10 m från 

släntkrön på åkermark) 

3,5 hektar  

Kostnadsuppskattning totalkostnad 2 748 000 kr 

Typ av utlopp Fördämning med överfall samt bottenrör 

 

Möjligheten att förlägga anläggningen till Tommarpsån var strategiskt viktig, eftersom lantbruket i 

sydöstra Skåne är intensivt och utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön betydande. En jämförelsevis 

enkel lösning för att minska jordbruksutsläpp i detta område, som inte medför ändrad brukning, skulle 

mycket troligt röna uppmärksamhet.  

 

Förhållandena vid lokalen vid Gröstorp var goda (se översiktsbilden i figur 24 och mer detaljerat i figur 

25). Marken på platsen var delvis kommunägd och markägaren till den privatägda delen var positiv till 

diskussioner om att byta mark med kommunen. Platsen var den enda i nedre delen av Tommarpsån där 

fallhöjden var tillräcklig för att tillåta en kalkfilteranläggning följd av en översilnings/våtmarksyta (1,33 m 

fallhöjd), utan dämning i ån. En del av Tommarpsåns flöde skulle ledas in i anläggningen, preliminärt ca 

15% av flödet vid medelflöden och ca 5% vid högflöden. Vid lågflöden (mindre än en 1/3 av medelflödet), 

skulle inget vatten tas in i filtret. 

 

Platsen var också lämplig på grund av att koncentrationerna av fosfor ökar på vägen ner längs 

Tommarpsåns huvudfåra, eftersom de nedre delarna av avrinningsområdet domineras helt av åkermark.  

 

Tommarpsåns avrinningsområde är 169 km2stort, vid intagsplatsen till anläggningen som ligger ca 2 km 

uppströms mynningen i havet är tillrinningsområdet ca 166 km2. Det finns inga långsiktiga 

vattenföringsmätningar men utgående från avrinningsområdets storlek och årsmedelnederbörden enligt 

SMHI beräknas medelvattenföringen vid mynningen vara 1,3 m3 per sekund.  
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Figur 37: Översikt över nordvästra och centrala Simrishamn med kalkfilterbädden markerad i rött. 

6.6.4.1 Genomförande 

Anläggningen avsågs alltså ta 15 % av åns flöde vid medelhög vattenföring, och 5 % av vattenflödet vid 

relativt höga flöden, upp till ca 3,5 m3/s, och dimensioneras därmed för en maxkapacitet på 150 l/s (vid de 

allra högsta flödena på 4-7 m3/s skulle anläggningen alltså ta något mindre än 5%). Filtervolymen var 

dimensionerad till 1500 m3 kalkfiltermaterial. Anläggningen beräknades avskilja 400 kg fosfor per år, 

motsvarande ca 6 % av den fosfor som Tommarpsån transporterar till havet. 

 

Enligt forskningsresultaten avskiljer de bästa kalkfiltermaterialen 38-45% av fosforn i det vatten som 

passerar kalkfiltret. Den efterföljande våtmarken avskiljer dessutom ytterligare en viss del partikulärt 

fosfor. Vi beräknade den totala avskiljningen till 45-50% av fosforn i det vatten som passerar systemet, och 

en livslängd på fem år. Därefter behöver kalkfiltermaterialet bytas ut.  
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Figur 38: Översiktsritning för mynningsanläggning vid Gröstorp: Vatten tas från ån strax 

uppströms en strömsträcka vilket gör att den nödvändiga fallhöjden mellan inlopp och utlopp 

finns. I blått visas våtmarkens vattenareal samt den mindre uppsamlingsdammen vid inloppet. 

Deponiytor för schaktmassor visas i brunt, kalkfiltret i gult och rördragningar i rött. Våtmarkens 

vattenyta är 2,25 ha vid normalvattenstånd. 

Vattenintaget till anläggningen skulle ske genom en grusbarriär som stoppar biologiskt material och 

levande organismer, till en liten uppsamlingsdamm. Från denna ledde ett gallerförsett rörinlopp (400 mm) 

till kalkfiltret. Inloppet skulle vara möjligt att stänga, till exempel vid byte av filtermaterial. Vattnet skulle 

ledas i separata rör till olika sektioner av den nergrävda filteranläggningens botten varefter det trycks upp 

genom materialet och ut till våtmarken. Filtermaterialdjupet för anläggningen var avsett att bli 1,9 m, och 

det kalkfiltermaterial som valts ut var Hyttsand.  

 

Från kalkfiltret skulle vattnet ledas i rör till våtmarken, som hade syftet att sänka pH till en nivå som är 

oskadlig för organismer, samt att avskilja kväve och ytterligare fosfor. Våtmarkens djup var satt till 0,50 m 

och vattenytans areal vid normalvattenstånd 2,30 hektar. Från våtmarken skulle vattnet ledas i rör med 

utloppsgaller tillbaka till ån.  

0 100 m 

Intag genom grusvall till liten 

uppsamlingsdamm 

Kalkfilter; 26 x 46 m 

stort i marknivå. 

Deponi, endast matjord, 

snitthöjd 50 cm. Totalt 7 

000 m3 

Deponi, alv, höjd 80 cm 

i den södra delen, 120 

cm i norra delen. Totalt 

5300 m3 

Deponi, alv samt 40 cm 

matjord. Höjd 150 cm. 

Totalt 15500 m3 
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Schaktdjupet i den föreslagna våtmarken var i genomsnitt 1,6 m. Längs våtmarkens västra strandlinje var 

schaktdjupet dock i genomsnitt 2,0 m eftersom marken där lutar uppåt. Släntlutningen över vattennivå var 

satt till 1:6 där marken är flack, men måste längs den västra stranden vara brantare eftersom marken på 

många ställen lutar uppåt från strandlinjen och västerut. Släntlutningen var på dessa ställen satta till 1:3. 

Schaktmassor skulle deponeras omkring dammen på de fyllnadsytor som markerats i Figur 25.  

 

Hinder 

De första skisserna till anläggningen togs fram sommaren 2013 och då inleddes också diskussionerna med 

kommunen och markägaren till den privatägda delen. Hösten 2013 söktes medel hos länsstyrelsen från 

landsbygdsprogrammet och under vintern 2014 anmäldes vattenverksamhet. I kommunikation med 

länsstyrelsen ändrades olika delar av anläggningen, framförallt höjd och lutning på fyllnadsytor vilket fick 

konsekvensen att arealen fyllnadsytor fick utökas och vattenarealen minskas något. Även markägaren ville 

ha ändringar i dammens utformning för att minska effekterna på arronderingen.  

 

I maj meddelade länsstyrelsen att kulturminnesenheten funnit att de fornminnen som fanns i närheten, 

dock ännu inga upptäckta på själva våtmarksytan, gjorde att det var troligt att det fanns skyddsvärda 

fornminnen på ytan och att en arkeologisk utredning för hela ytan skulle bli nödvändig innan installation. 

Detta omöjliggjorde genomförandet, eftersom en arkeologisk utredning kan bli mycket kostsam. Möjliga 

fornminnen var dock inte det enda hindret. I slutet av förhandlingarna mellan kommunen och markägaren 

till den privatägda delen, rörande markbyte, kom markägaren med krav på utökning av den markareal han 

skulle få i utbyte mot sin mark. Dessa nya krav kunde kommunen inte tillmötesgå. 

 

Strax därefter, i juni 2014, började sökandet efter alternativ till lokalisering av mynningsanläggningen. Tre 

platser studerades och diskuterades med kommunen och med länsstyrelsen, och två av dessa drevs vidare 

till detaljprojektering, Järrestadtorp och Tobisviken. 

 

6.6.5 Mynningsanläggning Tobisviken – västra sidan ån 

Det andra av de tre stora mynningsnära förslagen till kalkfilterbäddar som har detaljprojekterats var en 

kalkfilterbädd med våtmark vid Tobisviksbadet cirka en kilometer från Tommarpsåns mynning vid havet. 

Platsbeskrivning  

Tillrinningsområdets storlek 16 900 hektar (169 km
2
) 

Andel åker i tillrinningsområdet 85 % 

Huvudavrinningsområde Tommarpsån 

Nuvarande markanvändning på platsen Gräsbevuxen äng 

Mängd schaktmassor 6 700 m
3
 

Planerad area på vattenytan 0,36 hektar 

Totalområde för våtmarken (inkl. 10 m från 

släntkrön på åkermark) 

0,57 hektar (upp till släntkrön, ingen åkermark omger 

våtmarken) 

Typ av utlopp Stensatt överfall till ån 

 

Vid den lokal som föreslogs fanns ingen fallhöjd i Tommarpsån, utan sådan måste tillskapas genom 

dämning. I övrigt var förhållandena gynnsamma med kommunalägd mark och tillgänglighet för maskiner. 

(se översiktsbilden i figur 26 och mer detaljerat i figur 27). Koncentrationerna av fosfor är höga vid 

Tommarpsåns mynning.  
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Figur 39: Dammen utmärkt på ett utsnitt av fastighetskartan. 

6.6.5.1 Natur- och kulturvärden  

Arealen för våtmarken och kalkfiltret består av gräsbevuxen vall. Vid besök i fält konstaterade länsstyrelsen 

att inga skyddsvärda natur- eller kulturvärden noterats.  

6.6.6 Kalkfilterbädden 

Kalkfilterbäddens storlek dimensionerades till 400 m3 filtermaterial. Vid medelflöde i ån skulle 4 % av åns 

vatten ledas till kalkfilterbädden; ca 35 l/s. Vid högflöden skulle intaget ökas till maximalt 50 l/s. Vid flöde 

lägre än medelflöde skulle intaget minskas successivt ner till minimum några få liter per sekund vid 1/3 av 

åns medelflöde. Vid lägre flöden skulle inget vatten ledas in i kalkfilterbädden. 
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Figur 40: Översiktsritning: Fallhöjd på 30 cm skapas genom ett grusdämme som också utgör en 
ny lekyta för öring. Vattenintaget strax uppströms grusdämmet leder till kalkfilterbädden (gul) 
och vidare till våtmarken. Därifrån leds vattnet i rör tillbaka till ån.  

Intaget till kalkfiltret bestod av rör med intagsmynningen i grovt grus/makadam längs åns sida. Gruset 

utgör en barriär som stoppar biologiskt material och levande organismer (mikroskopiska organismer 

självfallet undantagna). 

 

Kalkfiltrets ingångsrör lades vid den nivå där vatten börjar tas in vid 1/3 av medelflödet i ån. Röret skulle 

läggas med fall mot filtret. Kalkfiltrets utgångsrör där det lämnade kalkfiltret lades 10 cm lägre än 

intagsnivån, och därifrån leddes vattnet med 10 cm fall till våtmarken. Från våtmarken tillbaka till 

Tommarpsån huvudfåra med ytterligare 10 cm fall.  

 

För att vattnet ska tryckas/rinna genom filtret och sedan tillbaka till ån behövdes alltså 30 cm fall. I 

dagsläget är fallet i ån mellan intagspunkten och utloppspunkten, en sträcka på 170 m, endast 2 cm. För att 

genomflödet skulle fungera behövs alltså vattennivån i ån dämmas med minst 28 cm strax nedanför 

intaget. Dämningen föreslogs utföras genom att en 20 m lång grusbädd läggs i ån på ett grunt avsnitt som 

börjar 35 m uppströms gångbron och slutar 15 m uppströms gångbron. Dämning med 28 cm på dessa 20 

meter ger en strömhastighet och ett djup över grusbotten som är lämpligt för öringlek. Naturcentrum AB 

engagerades för att ta fram detaljutformning för grusbädden. Grusdämmet skulle i sig bidra till den 

biologiska mångfalden i den nedre delen av ån, på ett ställe där besökande skulle kunna se öring från bron.  

Grusdämme/lekyt

a 

Kalkfilterbädd 

våtmark 

Utlopp 

Inlopp 

Våtmarksområde, 

släntkrön 
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Figur 41: Fyllnadsyta. Massorna lyfts med långarmad grävmaskin över ån och körs med dumper till 

fyllnadsytan. Ett tillfälligt skydd av stockmattor mot fallande jordklumpar, läggs över ån. 

Åfåran uppströms den tänkta dämningsplatsen upp till den gamla bron vid Tobisborg där en liten fors 

finns, en sträcka på 400 m, är bred med höga slänter. Dämningen kommer därför inte att resultera i ökad 

översvämningsrisk uppströms. 

 

Utvalt kalkfiltermaterial var även för denna anläggning Hyttsand, är det ojämförligt billigaste av de 

material som har god reduktionsförmåga med avseende på fosfor. Filterbäddens ytstorlek vid markytan: 

40 x 16 m lång. Vid bäddens botten är storleken i botten: 34 x 10 m. Schaktvolymen  i filterbädden var 

beräknad till 1300 m3.  

6.6.7 Våtmarken 

Våtmarken var avsedd att ge ytterligare reduktion av fosforkoncentration och även viss reduktion av 

kvävekoncentration. Ett delsyfte var också att sänka pH-värdet i kalkfilterbäddens utgångsvatten innan det 

når ån.  

Våtmarkens djup var satt till 0,50 m och vattenytans areal vid normalvattenstånd 0,36 hektar. Från 

våtmarken skulle vattnet ledas med ett stensatt överfall tillbaka till ån, där utloppet mynnar med 

erosionsskydd i natursten.  

Medelschaktdjupet i våtmarken var i genomsnitt 1,77 m, med det projekterade vattendjupet på 50 cm.  

Schaktvolymen skulle då bli 6700 m3. Släntlutningen över vattennivå blir 1:6. Schaktmassorna skulle lyftas 

över ån med grävmaskin med lång arm och köras med dumper till fyllnadsytan. Ett tillfälligt skydd av 

Fyllnadsyta: Marknivån höjs 

med 1,0 m, släntning 1:6 



IVL-rapport C 124 Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket 

 

65 

 

stockmattor mot fallande jordklumpar i trä, skulle läggas över ån där den är som smalast och där massorna 

skulle lyftas över. 

6.6.8 Övriga åtgärder 

Ytterligare ett antal åtgärder har diskuterats och första skisser tagits fram, men åtgärderna har sedan fallit 

på grund antingen av att markägarna inte velat gå vidare, eller av att andra hinder upptäckts. De flesta av 

åtgärderna har rört våtmarker eller fosfordammar, i några fall i kombination med kalkfilterbäddar. 

Exempel är;  

1. Kippabäcken norr Tommarp vid en mindre befintlig damm i dräneringssystem,  

2. Virrestadgården östra dammen – utvidgning av befintlig mindre damm,  

3. Fosfordamm vid Snogge 

4. Fosfordamm vid Bokeberg,  

5. Kalkfilterbädd vid Tobisborgsbron. 

Vi beskriver inte dessa åtgärder närmare här, men noterar problematiken i att identifiera, projektera och 

förverkliga miljöåtgärder i jordbrukslandskapet. Sammantaget har ett mycket stort antal förslag 

diskuterats, skisserats och förprojekterats, men endast ett fåtal har lett till åtgärder som installerats eller är 

klara för installation. 

6.7 Åtgärder i Tullstorpsåns avrinningsområde 

Till skillnad från åtgärderna i Tommarpsåns aro, där både HaV-projektet och LOVA-projektet har tagit 

kostnader för åtgärderna, har installationen av de två kalkfilterbäddarna i Tullstorpsåns aro täckts helt av 

LOVA projektet, för vilket Tullstorpsån ekonomisk förening har varit projektägare. LOVA-Tullstorpsån har 

dock medfinansierats med de medel från HaV-projektet som avsåg mätning och modellering i 

Tullstorpsån. Därför beskrivs även de två åtgärderna i Tullstorpsån här. 

 

LOVA-Tullstorpsåns huvudfokus enligt målsättningen har varit att installera två kalkfilteranläggningar i 

Tullstorpsåns avrinningsområde, en vid Börringe Mad och en vid Stora Markie. I LOVA-ansökan beskrevs 

den preliminära utformningen av respektive anläggning som ett kluster av mindre kalkfilterbrunnar i plast. 

Under de tre år som gått sedan ansökan skrevs har kalkfiltertekniken dock utvecklats, testats och 

väsentliga delar förändrats. Klusteranläggningar med flera plastbrunnar (eller för den delen 

cementbrunnar) visade sig tidigt vara alltför dyra för praktisk tillämpning. Istället har ett teknikkoncept 

baserat på filterbäddar utvecklats. Kalkfiltermaterialet läggs i en enda sammanhängande, ofta avlång, 

uppgrävd grop. Botten i gropen täcks med gummiduk om jordlagren har hög vattengenomsläpplighet, och 

med geotextilduk om lera dominerar och genomsläppligheten är låg. Med denna lösning erhålls en robust 

och kostnadseffektiv anläggning. Filtermaterialet är också lätt att byta när det utmattats.  

6.7.1 Kalkfilterbädd vid Börringe Mad 

Våtmarken vid Börringe Mad färdigställdes under 2013. Den avvattnas dels med ett öppet dike och dels 

genom en munk. Tillrinningsområdet är ca 150 ha stort och domineras helt av jordbruksmark. Det utvalda 

läget för kalkfilterbädden är intill utskovet i våtmarkens öppna utloppsdike.  
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Den nyligen färdigställda våtmarkens area är 10 hektar, medelvattendjupet är 0,4 m och vattenvolymen 

40 000 m3. Utflödet regleras med ett bottenutskov i höjd med bottenhöjden i utloppsdiket (+47,05) i syfte 

att möjliggöra faunapassage, samt med en munk vars nivåplank som när installationen skulle genomföras 

låg på +47,40.    

 

Projektets budget medger en kalkfilteranläggning av storleken 22 m3 filtermaterial. Filtret kan ta emot ca 

15% av medelflödet vilket innebär att det tar vatten från ca 25 hektar av de 150 hektar som utgör 

tillrinningsområde. Vatten leds i rör från överfallet till kalkfilterbäddens botten där det trycks upp genom 

bädden och rinner ut genom ett utgångsrör. Utgångsröret ligger en decimeter över kalkmaterialets yta 

vilket ger en stående vattenvolym i filtret, 10-15 cm djup. Ursprungligen planerades utloppsvattnet ledas 

tillbaka till diket invid kalkfilterbädden, men vid installationen befanns detta vara ogörligt eftersom 

fallhöjden vid högt vattenstånd var alltför låg nedströms utskovet i diket på grund av dämning längre 

nedströms. Istället leddes utgångsröret med markägarens tillåtelse till en brunn strax nedanför kalkfiltret, 

dit vattnet från munken går för att sedan ledas i rör innan det rinner ut i diket nedanför byn Gröna Lund.  

 

Denna lösning är också bra för utspädning av vattnet från kalkfilterbädden, vilket gör att pH-värdet i 

vattnet är nere på oskadlig nivå när vattnet når det öppna diket längre nedströms. När kalkfiltret är nytt 

kan pH i utgångsvattnet vara 10,5 vilket inte är skadligt för människor men kan ge minskad 

reproduktionsförmåga på fisk som utsätts för högt pH under lång tid. Normalt brukar fisk dock avlägsna 

sig om pH är högt. Efter de första månaderna sjunker pH i utgångsvattnet till 8,5-9,5. Tidigare planerades 

mynningen på filtrets utloppsrör till diket skyddas av en bur som hindrar fisk, grodyngel och insekter från 

att komma i direkt kontakt med utgångsvattnet innan det spätts ut. Genom att vattnet leds till brunnen 

som alltid har ett tillräckligt flöde för att späda ut utgångsvattnet från bädden, sjunker pH redan där. 

Vattnet rinner dessutom vidare i rör längs en så lång sträcka att pH hinner sjunka ytterligare genom 

kontakt med luft i röret. Fisk kommer inte i kontakt med vattnet förrän vid utloppet i diket långt 

nedströms. 

 

Kalkfiltret är 1,3 m djupt under utloppsrörets nivå. Väggar och botten är klädda med geotextilduk. 

Inledningsvis var planen att klä botten och sidor även med gummiduk för att få ett tätskikt, men detta har 

för anläggningar som byggts under det gångna året visat sig vara onödigt eftersom in- och utläckage av 

vatten varit obetydligt.  
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Figur 42: Platsen för kalkfiltrets placering i riktning söderut, innan installation. Till vänster ligger munken 

varigenom en del av utloppsvattnet från våtmarken går, till höger ligger diket som leder från våtmarkens 

utloppsdämme och söderut. 

Det inkommande vattnet från våtmarken leds med intagsrör (dimension 110 mm) till två parallella 

fördelningsrör som ligger i ett grusskikt i botten av kalkfilterbädden. Vattnet trycks underifrån upp genom 

kalkfiltermaterialet som ligger i ett 1,0 m djupt skikt och ut genom utloppsrör (110 mm) till den 

närliggande cementbrunnen med lock. Kalkfiltermaterialet är Hyttsand som huvudsakligen består av 

bränd kalk. Genom att leda vattnet nerifrån och upp minimeras risken för kanalisering av flödet. Vatten 

leds med självfall från fördämningen till bädden. Det behövs alltså ingen el till anläggningen.  
  

Filterplats 

Cementbrunn till 

vilken filtrets 

utloppsrör leds. 

Munk 
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Figur 43: Utskovet från våtmarken och till vänster filterplatsen. Vatten leds från diket strax uppströms 

(hitom) utskovet i rör till filtret, och från filtret åter i rör tillbaka till diket 15 m längre nedströms. 

 

Huvuddelen av projekteringsarbetet utfördes under 2012. Under mars 2013 lämnades anmälan om 

vattenverksamhet in till länsstyrelsen. Åtgärden bifölls i juni 2013. 

 

Förberedelserna för det praktiska installationsarbetet startades i december 2013. Marken var då 

fortfarande otjälad och mycket fuktig på grund av hög nederbörd. I mitten av januari inträdde en längre 

period med temperaturer under noll och den 23 januari igångsattes schaktningen av filterbädden. För att 

sänka vattennivån i marken sänktes vattennivån i den intilliggande dammen med 34 cm genom att två 

sättar i munken togs bort, med en dags mellanrum. Detta hade i förväg stämts av med markägaren och 

med länsstyrelsen. 

Tillräcklig släntlutning i kalkfilterbädden är viktigt, för att undvika ras och sättningar under 

installationsarbetet. Optimal släntlutning beror på markens karaktär. På många platser fungerar 1:0,5 

utmärkt, på andra bör sidorna inte vara brantare än 1:1. Även bäddens djup inverkar på vilken släntlutning 

som är lämplig. Ju djupare och ju mer instabila leror, ju flackare sida behövs för att undvika rasrisk vid 

installationen. Här bedömdes släntlutning på 1:0,75 behövas i kalkfilterbädden. 

 

Eftersom den släntlutning som krävdes var flackare än vad som förutsetts kunde grävmaskinen inte nå 

över gropen till den sida som låg mot diket. Därför utfördes bädden med en något längre och smalare 

utformning än vad som angavs i ursprungsritningen. Bädden är 9,0 x 1,6 m stor i botten och 12,5 x 5,0 m 

vid markytan. Mängden hyttsand i filtret är som planerat 22 m3. 

 

Som beskrivits ovan kunde utloppsröret inte som tidigare avsett gå till diket nedströms utskovet eftersom 

fallhöjden vid högt vattenstånd var alltför låg. Istället leddes utgångsröret till en brunn strax nedanför 

kalkfiltret, dit vattnet från våtmarksmunken rinner. Från brunnen leds vattnet i rör till utloppspunkten där 

det rinner ut i diket nedanför byn Gröna Lund. 

Filterplats 
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Schaktmassorna från filterbädden, ca 70 m3, placerades i enlighet med tidigare ritning på filterbäddens 

östra sida. Fyllnadsytan var tidigare ritad på vallens krön och även ett stycke ner längs slänten mot 

våtmarken på krönets norra sida, men flyttades tillfälligt ett par meter söderut på grund av att marken var 

för fuktig för maskinen på vissa ställen vid tidpunkten för installationen. Under helgen som föregick de 

sista dagarnas arbete frös tjälen till hårt, vilket gjorde att deponimaterial som lagts nära tomtgränsen inte 

kunde flyttas till rätt, avsedd plats. Tjälen gjorde också att de massor som lades på vid återfyllningen över 

inloppsrörets dragning genom dammvallen strax norr om filtret innehöll sprickor och senare satte sig. 

Därför togs maskin till platsen två månader senare för att jämna ut och delvis flytta fyllnadsytan, samt 

åtgärda dammvallen.  

 

Inför den sista installationsinsatsen föreslogs i samråd med uppdragsgivaren Tullstorpsåföreningen att 

täcka filtret i syfte att minska ingreppet i den känsliga miljön vid våtmarken. Länsstyrelsen informerades 

om detta, och därefter fattades beslut om att täcka filtret. Det innebär ett 3-4 timmars mer arbetstid vid 

byte av filtermaterialet men ger i gengäld avsevärt mindre påverkan på landskapsbilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44: Kalkfilterbädden vid Börringe Mad i genomskärning. 

 

Över kalkfiltermaterialet lades 30 cm makadam i vilket tre parallella dräneringsrör lades. Dessa kopplades 

till utloppsröret som går till cementbrunnen. Utloppsröret ligger i makadamskiktets överkant vilket gör att 

det kommer att stå vatten i makadamskiktet vilket rinner in i dräneringsrören och därefter ut i 

utloppsröret. Över makadamskiktet lades geotextilduk för att markera var makadamen börjar när filtret 

ska grävas ut för byte av filtermaterialet. Överst, på geotextilduken lades ca 50 cm jord. Stigarrören som 

syftar till att kunna nå och backspola bottenrören sticker upp ovanför jordlagret med några decimeter, i två 

grunda gropar i jordlagret.  

Filterbädden: Två parallella 

fördelningsrör i botten 

ligger i ett 20 cm skikt av 

grus, däröver 100 cm 

hyttsand.  

Kalkfilterbädd och fördämningsvall i 

genomskärning, sedd från öst, alltså i 

bäddens längdriktning. OBS: Horisontell och 

vertikal skala överensstämmer inte. Bädden 

är 9 m lång i botten och 130 cm hög från 

botten till vattenytan. 

Våtmarkens 

bottenutskov 

Utskovets tröskel, 

0 cm (referens i 

figuren). 

Intagsrör, med intagsnivå 

0 cm (reglerbart), löper 

till bottenrör i 

filterbädden, nivå -140 

cm. 

Utloppsrör, nivå -10 

cm vid bädden och -

20 cm vid 

cementbrunnen.  

30 cm 

makadamskikt 

med tre parallella 

dräneringsrör som 

är kopplade till 

utloppsröret . 

Stigarrör för 

backspolning 

Befintlig 

cementbrunn 

80 cm jordlager täcker 

filterbädden. Bakom 

filterbädden från 

betraktaren sett löper diket 

från bottenutskovet, med 

vattennivån i streckad blå 

linje. 

Stigarrö

r 
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För att minska risken för åverkan och nedskräpning och hålla undan betesdjur bygger markägaren ett 

enkelt staket runt stigarrören. 

 

Figur 45: Inlopp till kalkfiltret med skyddande sil. 

 

Figur 46: Dräneringsrör utlagda i makadamskikt ovanpå kalkfiltermaterialet. 

 

Figur 47: På makadamen lades först geotextilduk, därefter 80 cm jordlager. 
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Figur 48: Övertäckningen klar.  

6.7.2  Kalkfilterbädd vid Stora Markie 

I Tullstorpsån huvudfåra vid Stora Markie installerades innan detta projekt startades upp en mindre 

våtmark. Platsen ligger långt upp i avrinningsområdet tillrinningsområdet utgörs av Tullstorpsåns 

källområden. Tillrinningsområdet är cirka 700 hektar stort och domineras helt av jordbruksmark. 

 

Forskningsresultaten rörande avskiljningsförmågan för kalkfilterbäddar har beskrivits tidigare i denna 

rapport. Med optimal uppehållstid avskiljs cirka 40 % av fosforn i det vatten som passerar filtret. 

Livslängden beräknas vara fem år, utgående från resultaten från forskningsstationerna. De två material 

som haft bäst avskiljningsförmåga är Hyttsand och Polonite, Polonite några procent bättre än Hyttsand. 

Hyttsandens pris ligger dock för närvarande på endast 10-20 % av Polonitens och Hyttsanden blir därför 

det mest kostnadseffektiva alternativet. 

 

Kalkfilterbädden vid Stora Markie är placerad vid dammens utlopp. Dammen fångar upp en del av vattnets 

sedimentinnehåll genom sedimentation, men vid höga flöden är vattnet sedimentrikt även vid utloppet på 

grund av dammens begränsade storlek. Större mängder sediment kan därför nå detta filter än vid Börringe 

Mad, möjligen med något kortare livslängd som följd.   
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Figur 49: Våtmarken vid Stora Markie innan våtmarken färdigställts. Platsen för kalkfiltret är markerad med 

en röd cirkel. 

 

Utflödet från den våtmark som kalkfilterbädden förlagts till regleras med en grus/stenbädd, som ger 

vattennivån i dammen.  Fallhöjden vid utloppet är ca 15 cm.    

 

Den budget som finns tillgänglig i projektet medger en kalkfilteranläggning av storleken 54 m3 

filtermaterial. Filtret kan ta emot ca 7 % av medelflödet på platsen, ca 4 liter per sekund. Länsstyrelsen har 

i ett parallellt projekt i Skåne där en kalkfilterbädd planerats vid ett vattendrag med flöde året runt gett 

direktiv om att vatten inte ska ledas in i kalkfilterbädden då flödet i bäcken är under 1/3 av medelflödet. 

Efter beräkning av medelflödet baserat på tillrinningsområdets storlek, till ca 50 l/s, och utgående från 

bäckens profil och fall vid dammens utlopp har intagsnivån till kalkfiltret satts vid 7 cm över botten vid 

våtmarkens utloppspunkt. Därmed tas inget vatten in i filtret vid flöden lägre än cirka 1/3 av medelflödet. 
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Figur 50: Platsen för kalkfiltrets placering i riktning österut söderut, innan installation. Till höger om bilen 

syns våtmarkens utlopp (Tullstorpsån), en öppen bäckfåra som leder in i en kulvert under vägen.  

 

Vatten leds i 110 mm rör från dammen till två parallella fördelningsrör som ligger i ett grusskikt i bäddens 

botten. Därifrån trycks vattnet upp genom bädden. Skiktet med kalkmaterial är 1,0 m djupt och över detta 

skikt ligger ett grusskikt med perforerade rör. Vattnet rinner från dessa rör ut i utgångsröret och vidare ut i 

bäcken. Vid själva utloppet i bäcken ligger utgångsröret i en grus- och stenbädd som gör att vattnet silar ut 

över en större yta. Den förhöjda pH-nivån i utgångsvattnet får därmed ingen negativ punktinverkan på 

bäckens djur- och växtliv. Utspädningsförmågan i bäcken är alltid god eftersom vatten som nämnts inte tas 

in i kalkfilterbädden när bäckens flöde är lägre än 1/3 av medelflödet. Utflödet från kalkfiltret utgör därför 

aldrig mer än 20 % av bäckens flöde (när flödet ligger strax över 1/3 av medelflödet tas mindre vatten in i 

filtret, 0-1 l/s). 

 

Väggar och botten har i detta fall inte klätts med geotextilduk eftersom lerskiktet i den nedre delen av 

filtergropen var så tätt att ingen duk behövdes. Kalkfiltermaterialet är Hyttsand.  Vatten leds med självfall 

från fördämningen till bädden, liksom vid Börringe Mad. Det behövs alltså ingen el till anläggningen.  

 

Huvuddelen av projekteringsarbetet utfördes under 2012. Under vintern 2013 lämnades anmälan om 

vattenverksamhet in till länsstyrelsen. Åtgärden bifölls i juni 2013. 

 

Förberedelserna för det praktiska installationsarbetet startades i augusti 2014. Huvuddelen av 

installationsarbetet utfördes 27-29 augusti 2014.  

 

Kalkfiltrets ingångsrör läggs strax över dammens lågvattennivå så att vatten inte tas in i filtret vid 

lågvatten. Röret läggs med fall mot filtret och ligger när det når kalkfiltret 10 cm lägre än i dammen. 

Kalkfiltrets utgångsrör där det lämnar kalkfiltret läggs 10 cm under dammens lågvattennivå och ligger där 

det når bäcken -15 cm under dammens nivå (vilket motsvarar bäckens fall från damm till utloppspunkt). 

Filterplats 
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Kalkfiltrets botten ligger 300 cm under medelmarknivå. Filtermaterialets övre yta ligger 160 cm under 

medelmarknivå.   

 

Filterbäddens ytstorlek: 21,5 x 5,5 m i marknivå. I botten: 1,8 x 18,3 m. Släntlutning: 1:0,0,5 (1 m vertikalt 

på 0,5 m horisontellt).  

 

Kalkfiltervolym: 54 m3 kalkfiltermaterial. 

 

Schaktvolym: 200 m3. 

 

Schaktarbete, rörläggning och övrigt installationsarbete gick relativt obehindrat. Lerlagren i bäddens 

botten var dock mycket lösa och större jordsjok rasade med jämna mellanrum in. Dessa fick rensas undan 

och schaktningen påskyndas för att inte alltmer lera skulle rasa in och behöva rensas undan. Rasen gjorde 

att väggarna längst ner blev brantare än planerat. Bottenmakadamen, bottenrören och hyttsanden kunde 

dock läggas utan större problem. Vid byte av filtermaterial bör väggarna flackas ut lite, till lutning 1:1. 

 

Enligt instruktion från beställaren, Tullstorpsån Ekonomisk Förening, skulle kalkfiltret täckas med ett 

jordlager, i syfte att minska ingreppet i miljön vid våtmarken. Detta ingick inte i den ursprungliga 

budgeten och utgjorde därför en extrakostnad som medförde att andra delar av projektet minskas ner eller 

måste strykas (mätutvärderingen minskas och inköp av en andra omgång kalkmaterial för byte om fem år 

stryks efter samråd med Tullstorpsåföreningen och länsstyrelsen). Täckning av filtret innebär att 

tidsåtgången vid byte av filtermaterialet om 5 år blir något längre, dock endast marginellt, 3-4 timmar.  

Inverkan ger i gengäld avsevärt mindre påverkan på landskapsbilden, och dessutom elimineras risken för 

att djur ska gå i filtret. 

 

Efter installation av kalkfiltermaterialet i slutet av augusti fick filterbädden stå orörd i drygt en månad för 

att sätta sig innan täckningen. Schaktmassorna från filterbädden användes för täckning av filtret. 

Täckningen, liksom utgrävning av inlopp och läggning av inloppsrör utfördes i början av oktober. 

Inloppssilen hade då inte levererats utan sattes på plats den 31 oktober 2014, då filtret också togs i drift. 
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Figur 51: Den färdiga kalkfilterbäddens läge i förhållande till dammen och Tullstorpsån. Filterbäddens yta 
på marknivå är 21,5 m x 5,5 m. I botten är bädden 18,3 m lång och 1,8 m bred. Kalkfiltervolymen är 54 m

3
. 

 

Vid täckningen lades 30 cm makadam på hyttsandsskiktet. I makadamen lades tre parallella 

dräneringsrör. Dessa kopplades till utloppsröret som leder till bäcken. Utloppsröret ligger i 

makadamskiktets överkant vilket gör att det kommer att stå vatten i makadamskiktet vilket rinner in i 

dräneringsrören och därefter ut i utloppsröret. Över makadamskiktet lades geotextilduk för att markera 

var makadamen börjar när filtret ska grävas ut för byte av filtermaterialet. Överst, på geotextilduken lades 

ca 140 cm jord. Stigarrören som syftar till att kunna nå och backspola bottenrören sticker upp ovanför 

jordlagret med några decimeter, i två grunda gropar i jordlagret. 

 

 

 
  

Kalkfilterbädd 

Intag 

Utloppsrörets 

mynning 
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Figur 52: Kalkfilterbädden vid Stora Markie i genomskärning, sedd från nordöst. 

 

Figur 53: Inlopp till kalkfiltret vid Stora Markie med skyddande sil. 

Filterbädden: Tre parallella 

fördelningsrör i botten ligger 

i ett 20 cm skikt av grus, 

däröver 100 cm hyttsand.  

Kalkfilterbädd och fördämningsvall i genomskärning, 

sedd från nordöst, alltså i bäddens längdriktning. 

OBS: Horisontell och vertikal skala överensstämmer 

inte. Bädden är 18 m lång och 1,8 m bred i botten 

samt 304 cm djup från markyta till botten. 

Intagsrör, med intagsnivå 7 

cm (reglerbart) över 

dammens tröskel, löper till 

bottenrör i filterbädden, nivå -

130 cm. 

Utloppsrör, nivåskillnad 

vid bädden jämfört 

intagshål -10 cm. 

Provtagningsrör 

Dammen 

Bäcken 

Stigarrör för 

backspolning 

30 cm makadamskikt 

med tre parallella 

dräneringsrör som är 

kopplade till 

utloppsröret . 

Stigarrör 

140 cm jordlager täcker 

filterbädden.  
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Figur 54: Kalkfilterbädden vid St Markie efter övertäckning. Mitt i bilden syns stigarrör som sticker upp 

några decimeter över marknivå. 
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7 Slutsatser 

Tidigt i projektet kunde konstateras att det var svårt att få gehör hos lantbrukarna för åtgärder som 

innebar ändrad brukning. Man var ovillig att diskutera grödoval, gödsling, eller andra fältåtgärder. Många 

lantbrukare är med i Greppa Näringen och har redan anpassat sin brukning för att minska 

näringsämnesläckaget så långt möjligt. De åtgärder som en del markägare ställt sig positiva till, förutsatt 

att de inte tar produktiv åkermark i anspråk annat än i marginell utsträckning, är; våtmarker, 

kalkfilterbäddar och fosfordammar.  

Mätresultaten från provtagningsstationen indikerar också, att dessa åtgärder är lämpliga i 

avrinningsområdet. Den höga andelen fosfatfosfor under sommar och höst, och den höga andelen 

partikulärt fosfor under vinter och vår, innebär att en kombination av kalkfilterbäddar, som är den enda 

åtgärd som idag effektivt avskiljer fosfatfosfor, och fosfordammar som framförallt avskiljer partikulärt 

fosfor, är optimal. Våtmarker avskiljer kväve och eftersom kvävehalterna är mycket höga är det också en 

god åtgärd.  

Erfarenheterna från de synoptiska mätkampanjer som bedrivits i projektet är goda. De mätdata som 

erhållits har visat på stora skillnader mellan närliggande områden eller tillflöden trots att dessa enligt de 

underlag som används vid modellering borde ha haft ett relativt homogent läckage (underlag som regional 

statistik för gödsling, SGU/SLU:s jordartsdata, terrängdata etc.). Det är tydligt att lokala brukningsfaktorer 

påverkar läckaget starkt. Sådana faktorer är djurhållning, avvikelser i gödsling från normen, historisk 

gödsling som kommer att fortsätta påverka läckaget under årtionden, samt lokala skillnader i jordart som 

inte fångas upp av SGU:s jordartskartor eller SLU:s jordartsdata. Vid åtgärdsprioritering på lokal nivå är 

det viktigt att stora lokala skillnader i läckage fångas upp, och det tycks vara möjligt endast med 

provtagning. Den allmänt tillgängliga information som används vid modellering (SGU/SLU:s jordartsdata, 

terrängdata, statistik från jordbruksregionerna) är för generell för lokal åtgärdsprioritering. 

 

En annan slutsats gäller mätmetodikens kostnader. Synoptiska mätningar i ett avrinnings-område av 

Tommarpsåns storlek (169 km2), med ca 20 mätpunkter vilket är tillräckligt för att ge en ganska detaljerad 

bild av var läckaget är stort, kan utföras för 100 000 kr inklusive laboratorieanalyser och utvärdering. 

Detta är en bråkdel av kostnaden för att genomföra ett modelleringsprojekt med HYPE, SWAT, FYRIS eller 

Mike Basin där lokala data samlas in vid databasuppbyggnaden. Dessutom ger modelleringsresultatet då 

ändå inte rättvisande information rörande läckaget från de områden där markägare inte vill eller kan 

lämna information om aktuell eller historisk gödsling. 

 

De automatiserade mätstationerna har gett användbara data vilka stärkt kunskapen om 

koncentrationsdynamiken för fosfor och kväve, och utgör ett värdefullt underlag för fortsatt åtgärdsarbete. 

Driften av mätstationerna har dock inte varit okomplicerad. Avbrott på grund av fel i styrenheterna, 

mekaniska fel eller elavbrott har förekommit förhållandevis ofta och resulterat i avbrott i eller förkortning 

av mätperioderna.  

Projekteringsarbetets andel av budgeten har efterhand ökat eftersom många åtgärdsförslag dels behövts 

ändras flera gånger sedan markägare kommit med modifierade förslag, dels i många fall stött på hinder 

sent i processen och fått läggas åt sidan. Därefter har nya markägare kontaktats och nya förslag tagits fram. 

Vid projektets avslut har två åtgärder genomförts, en åtgärd har förts fram till installationsstart med 

klartecken från länsstyrelsen. Ytterligare två åtgärder bedöms ligga nära start men har ännu inte fått 

slutligt klartecken. Dessa tre slutförs efter projektets slutdatum med hjälp av beviljat investeringsstöd från 

landsbygdsprogrammet. De fem åtgärderna innebär att projektet minskar närsaltsläckaget från ca 1 100 
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hektar mark, och har därmed gott och väl nått målet att minska fosforutsläppen från 1 000 ha mark. 

Utöver dessa fem åtgärder varav två är stora och bedöms kunna ge mätbar effekt på koncentrationen av 

fosfor vid Tommarpsåns mynning, finns ytterligare en åtgärd om har relativt god chans att genomföras 

efter projektet, med LOVA-medel eller investeringsstöd som söks efter projektslutet.  

Utav de elva lokaler som projekterats i detalj inom detta projekt har hinder som omöjliggjort 

genomförandet uppdagats sent i projekteringen för sex lokaler. Dessvärre uppstår hinder framförallt för de 

största åtgärderna och det är logiskt, ju större åtgärd och ju mer mark som tas i anspråk, ju större är risken 

för att fornminnen, offerplatser och skyddade arter återfinns. För Vemmerlövs mosse och 

mynningsanläggningen vid Gröstorp och hade mellan en och två månaders arbetstid lagts på 

projekteringen innan länsstyrelsen meddelade hinder för installationerna. För Tommarps sjö har mellan 

tre och fyra månaders arbetstid lagts ner, eftersom flera olika förslag fick tas fram innan markägarna 

kunde enas, eftersom närmare tio modelleringar vattenytans utbredning vid olika dämningshöjder 

dryftades med samfälligheten och övriga markägare, och eftersom en botanisk inventering genomfördes 

efter länsstyrelsens fynd av skyddade arter varefter ett nytt förslag togs fram. För de andra förslagen, både 

de som fått läggas åt sidan på grund av hinder, och de som till slut har kunnat genomföras, har 

projekteringen med inmätningar, ritningar, beskrivningar samråd, möten och anmälningar till 

länsstyrelsen krävt i genomsnitt 1-2 månaders arbete. 

Länsstyrelsen i Skåne har tidigare haft ett ”tittskåp” på hemsidan där aktörer kan gå igenom kartmaterial 

om fornlämningar, fynd av rödlistade arter etc, tidigt i processen, men detta verktyg har inte varit 

tillgängligt under projektets löptid. 

Det kan noteras att inga åtgärder har kunnat genomföras i det tillflöde som hade de högsta 

koncentrationerna av fosfor. Markägarna där var ovilliga att medverka till miljöåtgärder, trots att inga 

kostnader drabbade dem och trots att generös ersättning för markupplåtelse erbjöds. För att kunna 

genomföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna, de som ger störst avskiljningsförmåga per investerad 

krona och därmed störst samhällsnytta, tycks det utgående från erfarenheterna i detta projekt behövas 

lagrum som ger kommun och länsstyrelse möjlighet att förlägga åtgärder till de områden där utsläppen är 

som störst. Rörande det tillflöde som avses här, Gnalövbäcken, är jordbruket inte den enda källan till höga 

koncentrationer, det finns även enskilda avlopp som bidrar, men oavsett detta behövs åtgärder och ur 

samhällsynpunkt är det en suboptimering av insatser att lämna ett sådant fall därhän och istället 

genomföra åtgärder på andra platser. 

Den sammantagna effekten av de åtgärder som genomförts eller är under genomförande, är en minskning 

av fosfortransporten till havet beräknad till 320 kg per år, och en minskning av kvävetransporten med 500 

kg per år. Kostnadseffektiviteten för de olika åtgärderna ligger mellan 745 och 3125 kr per kg fosfor. En av 

åtgärderna fokuserar på kväve och har en beräknad kostnadseffektivitet på 175 kr per kg kväve. 

Av närmare tjugo åtgärdsförslag som skisserats och diskuterats med kommun och markägare har alltså två 

kunnat förverkligas inom projektets tidsram på 3,5 år, och ytterligare tre har nått fram till klartecken från 

länsstyrelsen så att installationerna kan sättas igång. Det krävs betydande resurser för att initiera och driva 

så omfattande åtgärder att näringsämnestransporten i ett avrinningsområde som Tommarpsån reduceras 

tydligt. Det krävs långsiktiga projekt och stor uthållighet hos kommuner och andra aktörer. 

7.1.1 Förändringar i kostnad på olika budgetposter 

Installations- och driftskostnaderna för den första mätstationen var högre än förutsett och därför kunde en 

andra mätstation inte installeras. Utdragna diskussioner med markägare, framtagning av nya 
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utformningsförslag efter yttranden från markägarna, långa handläggningstider hos länsstyrelsen, sena 

besked om hinder i form av offerplatser, fornminnen och skyddade arter, försenade eller förhindrade 

installationen av många åtgärder. Åtgärderna har därför installerats sent i projektet, eller installeras efter 

projektets avslut med hjälp av investeringsstöd. Kostnaderna för förlängda projekteringar och projektering 

av nya åtgärdsförslag ökade efterhand som projektet löpte. Den avslutande mätutvärderingen blev därmed 

begränsad, både av tidsskäl och för att inte överstiga projektets totalbudget. Vi avser dock att söka medel 

för mätutvärdering under 2015.  
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