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Inledning

Kunskapsdelen i det marina naturmiljöprogrammet är en beskrivning
av de växt- och djursamhällen som förekommer i Lommabukten samt
en redogörelse av miljötillståndet under 2000-talet. Här sammanfattas
också de undersökningar av havsmiljön som hittills har gjorts i
Lommabukten. Därefter följer en beskrivning av hoten mot den marina
miljön i bukten och avslutningsvis redovisas alla olika intressenter som
ska samsas i denna kustzonsmiljö.

Syftet med denna del av det marina naturmiljöprogrammet är att den
ska fungera som en kunskapsbas för arbetet med kusten och havsmiljön
i Lomma kommun. Den ska ligga till grund för den kustzonsplanering
som kommer till uttryck i kommunens översiktsplan och i del A av det
Marina naturmiljöprogrammet. Ambitionen är ett levande dokument
som uppdateras regelbundet. Relevant information om Lommabuktens
miljötillstånd kommer då alltid finns till hands vid beslut och planering.

Lommabukten – från strand till havets djup

Kommunens främsta kännetecken är den långa stranden som sträcker
sig från Löddeåns mynning i norr till Spillepeng i söder. I norr och
söder finns rester kvar av det vidsträckta strandängslandskapet som
tidigare präglade kusten i hela sydvästra Skåne. Här betas fortfarande
ängarna av kor och erbjuder mycket rika fågellokaler med häckande
vadare och änder. Mellan de två naturreservaten ligger en lång sträcka
där badplatser med sandstrand blandas med strandremsor med sten,
erosionsskydd och driftvallar.

Om man tar steget ut i vattnet kommer man rakt ut i ett myller av
liv trots att den bara sanden kan se öde ut. Kring sandkornen lever
mikroskopiska alger, som utgör första steget i näringskedjan. Där det
finns sten och grus växer det ofta nating och nate. De är viktiga skydd
för många djur som lever på sandbotten, som tånglusen och märlan.
Knölsvanen och andfåglar betar nate och nating, medan de flesta andra
fågelarter äter av djuren som finns i sanden och växtligheten.

När man kommer ut på lite djupare vatten hittar man gröna ängar på
havsbotten. Ängarna består av ålgräs och de utgör en mycket viktig
biologisk miljö. Ålgräsängen är som en barnkammare åt mängder av
fiskyngel och småfisk samtidigt som den binder sanden och minskar
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erosionen på våra sandstränder. De lite större fiskarna kommer gärna
in hit för att äta sig mätta på småfisk. Om man tar sig ännu längre ut
når man till sist en skarp skiktning mellan det sötare ytvattnet och det
tyngre, mer salta bottenvattnet. Då är man nere på cirka 15 meters djup
och har stött på salthaltssprångskiktet eller haloklinen. Miljön kring
språngskiktet är produktiv och rik på organismer. Här lever många
olika musslor och på botten kan man hitta ormstjärnor och flatfiskar
som rödspätta. Många av de skal som man hittar på stranden kommer
från musslor som lever här ute. Men det är ont om blåmusslebankar i
Lommabukten. Här finns inte tillräckligt med sten och klippor, något
som blåmusslan behöver för att fästa sig vid.

Livet under havsytan har en fantastisk biologisk mångfald som vi ofta
är helt ovetande om. Öresund kan tyckas vara en högexploaterad del
av Östersjön där hundratals fartyg färdas dagligen och där nästan hela
kuststräckan på både svenska och danska sidan är bebyggd. Här kan väl
inte mycket trivas?

Men Öresund är full av liv. Här finns en av de mest livskraftiga
torskpopulationerna i Nordeuropa, ett fantastiskt fågelliv i flyttningstider
och Lommabukten med sitt grunda vatten är en av de viktigaste
havsmiljöerna i sundet. I det Marina naturmiljöprogrammet återfinns
baskunskaper om den nyckelbiotop i havsmiljön som Lommabukten är
och de åtgärder som krävs för att bevara denna unika miljö.

Livet under ytan - ett tvärsnitt av havsbotten i Öresund, av Sven Bertil Johnsson. Publicerad med tillstånd
från Öresundsvattensamarbetet.

9

Marin NMP kunskapsdel Del B 100504.indd 9

2010-07-07 10:45:53

Kunskapsdel

Lommabuktens hydrologi och geologi
Hydrologi

Lommabukten har havsområdesnummer 554000/125700 och bukten
har en area av ungefär 118 km2. Tillrinningsområdet är 1973 km2 och
tillrinningsmängden är 23.35 m3/s.1

Öresund inbegriper området mellan en linje Kullen-Gilleleje i norr och
linjen Falsterbo-Stevns Klint i söder. Hydrologiskt kan man dela upp
Öresund i två olika områden, skiljelinjen är den s.k. Limhamnströskeln
som har ett djup på mindre än 10 m. Söder om denna tröskel har vattnet
Östersjökaraktär med salthalter på ungefär 8-10 promille. Den norra
bassängen har ett ytskikt, som kommer från Östersjön, med liknande
salthalt samt ett bottenskikt (som är södergående) med saltare vatten,
20-25 promille. Det här vattnet kan komma från både Kattegatts ytvatten
och det saltare bottenvattnet i Kattegatt (som har upp till 35 promille)2.
Lommabukten som är långgrund och har ett stort utflöde av sötvatten
från åarna har en salthalt på högst 8-10 promille.

Medeldjupet i Öresund är 15 meter men det är stora topografiska
skillnader, de djupaste områdena ligger på den svenska sidan av Ven
med djuphålan i Landskrona och Helsingborg med cirka 50 m djup.
Öresund har flera stora områden med grunda bottnar som exempelvis
Lommabukten, Lundåkrabukten och Nivå bukt.3 I Lommabukten är
största djupet runt 18 meter.
Strömmar

Östersjön har en positiv vattenbalans (avrinning och nederbörd är större
än avdunstning) och överflödet orsakar en vattenström ut ur Östersjön via
Öresund. Men strömriktningen styrs även av rådande väderförhållande.
Ytströmmen är norrgående under 60-70 % av tiden samtidigt som det
på djupet är mer sydåtgående strömmar.4 Storleken och riktningen
av strömmen i Öresund är främst beroende på nivåskillnader mellan
södra Kattegatt och sydvästra Östersjön. De största nivåskillnaderna
åstadkommes av speciella vindförhållanden. Starka västliga och
sydvästliga ger högvatten i Kattegatt och norra Öresund och lägre
vattenstånd i södra delen Öresund med påföljande sydgående strömmar.
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Lommabukten är långgrund och området med djup under tre meter
sträcker sig mellan 500-1000 meter ut i bukten. Botten består främst av
sand, med inslag av ålgräsängar och sten. Strömmarna längs kusten är
ofta svaga (≤ 0.2 m/s). Strömmätningar som gjorts i Lommabukten visar
att strömmarna följer strömriktningarna i hela Öresund. Vid nordgående
strömmar,
som sker3\Maps\BSB\Sydkusten\921_1.kap
under 70 % av tiden, rör sig vattnet i bukten parallellt
C:\Program
Files\Fugawi\Fugawi
med 4-6 meters djupkurva i nordostlig riktning och vid kontakt med
kusten i norra bukten ”dyker” strömmen i en virvelrörelse mot botten.
Vid sydgående strömmar (20 % av tiden) kan en virvelbildning uppstå
i bukten. Vattnets uppehållstid påverkas av virvelbildningar, de gör att
vattnet vid vissa tillfällen kan stanna kvar under lång tid i bukten och att
vattenomsättningen minskar.

921_1 921 Öresund södra delen

55° 43' N

55° 42' N

55° 41' N

55° 40' N

13° 04' E

13° 03' E

13° 02' E

13° 01' E

13° E

12° 59' E

12° 58' E

12° 57' E

12° 56' E

12° 55' E

12° 54' E

55° 39' N

Karta 1. Sjökort över Lommabukten

Skala på utskrift 1 : 52 641

Grid: Lat/Long
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På grund av utbyggnaden av Malmö Oljehamn och Norra hamnen som
påbörjades 1992, samt utfyllnaden av Spillepengs avfallsdeponi, har
strömsituationen in i framförallt Södra Lommabukten påverkats, och
vattenutbytet har försämrats. Modellstudier har visat att Malmö hamns
utbyggnader vid Oljehamnen och Norra hamnen medfört en reduktion
av vattenutbytet i Lommabukten nära Spillepeng på omkring 15%. I en
utredning som gjordes av SMHI 1998 inför utbyggnaden av Spillepeng,
beräknades effekterna av detta för Lommabuktens vattenutbyte.
Utfyllnaden av Spillepeng, etapperna 1 och 2, beräknades ha medfört
en reduktion på 3–4%. Spillepeng etapp 3 beräknades innebära en
ytterligare minskning av vattenomsättningen med 6–7%. På ett avstånd
av 2,5 km norr om Spillepeng anses påverkan på vattenutbytet obetydligt
och utanför tremeterskurvan i Lommabukten är vattenomsättningen
god, tack vare den kraftiga strömmen ute i Öresund.
Vattenståndsvariationer

Tidvatten är variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär
ett halvt dygn. Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på
båda sidor jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets
yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Ebb är den tidsperiod då
havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills
lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten
uppnås, varefter förloppet upprepar sig. Ibland kallas lågvatten ebb och
högvatten flod. Störst tidvatteneffekt får man vid polerna.
Vattenståndet i Lommabukten kan variera så mycket att det är nästan
är som om det fanns tidvatten i bukten. Men det är inte tidvatten utan
vindar och lufttryck som göra att vattenståndet skiftar i Öresund. Vid
högtryck pressar det högre lufttrycket undan vattnet. Vid lågtryck är
situationen den omvända. Eftersom vattenståndet på en plats inte bara
bestäms av det lokala lufttrycket utan av flera andra väderfaktorer så
kan detta enkla samband sällan direkt observeras. Vattenståndet är ofta
högt under höst och vinter då det är många lågtryck och västvindar men
lågt under vår och sommar då det ofta är högtryck och svaga vindar.
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Bottengeologi

I strandlinjen på land består de ytliga jordlagren av sand med inslag
av grus. Under sanden finns moränlera ned till underliggande
kalkberg. Havsbotten närmast strandkanten utgörs av sand längs hela
strandsträckan. I norra delen finns inslag av stenblock i bottensanden.
Bottensedimenten består i de djupare delarna av Lommabukten
huvudsakligen av silt eller silt med inslag av sand.

Havsbotten kan i princip delas in i två typer av bottnar; ackumulationsbottnar och erosionsbottnar. Erosionsbottnar kännetecknas av
sandlager där ständig sandflyttning förekommer. Sandrevlar som
dyker upp och försvinner är del av processen på erosionsbottnar på
grundare vatten. Mycket av sedimenten transporteras successivt ut
från erosionsbottnar mot ackumulationsbottnar där de avsätts mer eller
mindre permanent. Bottnarna i vikar och längs åmynningar har ofta en
stor ackumulering av sediment, vilket kan ge dem en bottentyp som
har drag av ackumulationsbotten. I södra delen av Lommabukten har
utbyggnaden av Spillepeng gjort att den inre delen av kustområden fått
förändrad vattenomsättning, och här avsätts numera sediment vilket
gör att detta område riskerar att bli en ackumulationsbotten. Även vid
Löddeåns och Höje ås mynning sker sedimentation.

Driftvallar
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Karta 2. Djupkarta över Lommabukten. Ju mörkare blå färg, desto djupare. Den
mörkaste blå färgen indikerar att djupet är 10 meter eller mer. Notera den blå ”gropen”
i det långgrunda partiet utanför Lomma. Det är rester av sandupptag för mer än 50 år
sedan.
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Miljöerna i gränsen mellan land och hav
Strandängarna

För 200 år sedan bestod hela kuststräckan från Bunkeflostrand
till Löddeåns mynning, bortsett från Malmö stad, av vidsträckta
strandängar. Dessa ängar var inte lämpliga för odling eftersom de
regelbundet svämmades över med brackvatten. Istället har de utnyttjas
som gemensam betesmark, så kallad utmark, i tusentals år. Det har
skapat en naturtyp som präglas av beteståliga växter som kryper längs
marken. Många växter är dessutom anpassade till att klara av de höga
salthalterna som finns på ängarna, som exempelvis saltört och glasört.

De allra mest salttåliga arterna växer i ”skonor”, sänkor i marken där
havsvattnet samlas och långsamt avdunstar vilket gör att salthalten blir
hög. Andra arter som trivs på strandängarna är bitterkrassing, ålandsrot,
havssälting, tiggarranunkel, saltnarv och vejde. Strandängarna är ett
viktigt fågelhabitat och utnyttjas som häckningsplats av exempelvis
skärfläckan, rödbena, skedand, gulärla och kärrsnäppa. Strandängarna
har ofta en rik insektsflora och grodarter som grönfläckig padda och
strandpadda kan återfinnas på ängarna. Ett kontinuerligt betestryck är
viktigt för att bibehålla flora och fauna på strandängarna. Men det är
också viktigt att ha en variation i vegetationshöjd. Många av de fåglar som
häckar på strandängarna behöver tuvor av lite högre gräs för att skydda
sina bon från rovdjur. Tågarps hed och Alnarps fälad i naturreservatet
Södra Lommabukten är rester av det tusenåriga strandängslandskapet.
Driftvallar

Driftvallar uppkommer genom att tång, ålgräs och annan vegetation
driver med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagras upp som
små vallar längs stränderna. Driftvallarna kan bli mycket näringsrika,
främst på kväve, och har ofta en vegetation som består av ettåriga
växter. Vanliga arter är gåsört, mållor, åkertistel och marviol. Det är
en relativt vanlig naturtyp vid orörda stränder längs våra kuster men ju
mer vi utnyttjar stränderna för bad och rekreation desto oftare ”städas”
driftvallarna bort.

Driftvallarna i Lommabukten består främst av ålgräs då det är ont om
blåstång i bukten. Driftvallarnas utbredning varierar naturligt då de
påverkas av höststormar och högvatten. Men det är en naturtyp som
är känslig för slitage. I kommunen förekommer driftvallar främst i
naturreservaten, men det finns även utvecklade driftvallar norr om

Paddfot, Asperugo procumbens, en
sällsynt ettårig ört som återfinns på
driftvallarna vid Haboljung
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Haboljungs Camping samt längs stranden vid Öresundsparken. Norr om
Habo camping växer bland annat paddfot en sällsynt art som påträffas i
de näringsrika driftvallarna.
Sandrevlar

En annan viktig miljö i strandkanten och de grundaste delarna av
bukten är de många sandrevlar som ligger som små öar i vattnet.
Revlarna byggs upp, försvinner och dyker upp på nya ställen beroende
på vattenströmmar och havsvågor. De utgör en mycket viktig miljö
för fågellivet. Här finner fåglarna en säker rastplats och innanför
revlarna bildas små skyddade laguner vars speciella mikroklimat ger
god födotillgång. Sandrevlarna utgör också ett naturligt erosionsskydd
för Lommabuktens stränder. Sandrevlarna dämpar inkommande vågors
höjd och minskar erosionen på stranden innanför revlarna.
Åmynningarna

Åmynningarna är speciella områden i havet. Här är det ofta gott om
näring som förs ut av åvattnet och produktionen av djur och växter blir
hög. Tillgången på föda är därför stor för fisk och fågel, som ofta samlas
vid åmynningarna. Men det är också en tuff miljö för vattenlevande
djur och växter. Transporten av näringsämnen och partiklar gör att
det finns risk för sedimentation som skuggar växtlighet och som kan
skapa syrebrist på bottnarna. Det är ständiga förändringar i salthalt och
temperatur. Därför finns här ofta många individer av de fåtal arter som
klarar av denna föränderliga miljö. Tusensnäckan är en art som trivs i
näringsrika bottnar och framför allt vid Löddeåns mynning finns det
gott om tusensnäckor.
Brygga och stenpir – konstgjorda miljöer längs stranden

Stenpirar, hamnar och bryggor är exempel på de fysiska hinder som
människan skapat längs kusterna och som kan utgöra ett hot mot den
biologiska mångfalden. Längs kuststräckan i Lommabukten finns
många bryggor och stranden har på många ställen skyddats från erosion
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genom erosionsskydd av olika slag. Samtidigt som de ger oss människor
en större möjlighet att utnyttja stränderna kan de utgöra hot mot den
biologiska mångfalden i bukten genom att förändra strömförhållanden,
störa djurlivet i bottensedimenten och fördärva den fluktuerande
strandlinjen som är viktig för många arter.

Livet i havet – en översikt över
växt- och djurliv under ytan
Under havsytan finns ett myller av såväl djur som växter. Lommabukten
med sitt grunda vatten är som ett stort växthus, fast under vatten. Här
finns gott om ljus och värme – grundförutsättningar för ett rikt växtliv.
Det är också gott om näring, åarna transporterar ut stora mängder
näringsämnen som fosfor och kväve till bukten. Växtplankton består
av små mikroorganismer som svävar fritt i vattnet och tillhör den lägsta
nivån i havets näringsväv. De äts av djurplankton, som i sin tur blir mat
åt fiskar, krabbor och räkor. Fåglarna utgör en gren på näringsväven
då de utnyttjar både växter som nate och smådjur på havsbotten som
föda. De talrikaste organismerna i havet är dock bakterier och arkéer
(arkebakterier) som finns i bottensediment och sandbottnar. De är
nödvändiga för flera processer i havet, bland annat nedbrytning
och omvandling av dött organiskt material och nedbrytning av olika
föroreningar.
Växter

De växter som bäst har anpassat sig till ett liv i havet är algerna. Det
finns två grupper av alger; de mikroskopiska som även kallas mikroalger
eller växtplankton och de större alger som ofta kallas makroalger eller
tång. Makroalger förekommer med olika färger – grönalger, rödalger
och brunalger. Färgvariationen är beroende på vilka färgämnen som
tillsammans med klorofyll finns lagrade i algerna. Olika våglängder av
ljuset når olika djupt i vattnet och det avgör var de olika makroalgerna
kan leva. Närmast ytan finns grönalgerna som utnyttjar det röda ljuset.
Rödalger utnyttjar det blågröna ljuset som når längre ned och återfinns
därför på djupare bottnar. Brunalgerna kan använda de flesta av ljusets
våglängder och har därför en bredare djuputbredning, de kan leva både
på djupet och nära ytan.

Både mikro- och makroalger kan fungera som mått på miljötillståndet
i kustområdet och Öresund. Öresundsvattensamarbetet tog redan 1999
fram ett förslag på gemensamma dansk/svenska miljöinriktade mål
för Öresund. I förslagen handlar åtta av målen om växter, exempelvis
antalet arter, biomassa och djuputbredning av makroalger och ålgräs.
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Växtplankton

Växtplankton är små encelliga organismer (0,0001-1 mm) som svävar
fritt i vattnet. De kallas ofta primärproducenter eftersom de kan bilda
organiskt material ur oorganiska ämnen med hjälp av ljusenergi och
utgör därmed basen för allt annat liv. I gruppen ingår exempelvis
kiselalger, flagellater och cyanobakterier (blågröna alger).

Undersökningar av växtplankton har av tradition används för att
följa och upptäcka förändringar i havsmiljön. Genom att analysera
artsammansättning och biomassa kan vi studera förändringar i
havsmiljön som sker på grund av övergödning, föroreningar och
klimatförändringar. Mängden klorofyll α i ett havsvattenprov kan
användas för att mäta biomassan av växtplankton.

När det bildas stora mängder av växtplankton brukar man kalla
det algblomning. Då grumlas vattnet av växtplankton och det kan
bildas samlingar av växtplankton på havsytan. Under våren sker
ofta en algblomning som domineras av kiselalger, den uppkommer
då tillväxten av växtplankton ökar i samband med uppvärmning
av havsvattnet och gynnas av de stora mängder näringsämnen som
ackumulerats under vintern. En mer omtalad variant av algblomning
är den som sker sommartid och som består av cyanobakterier, de
så kallade blågröna algerna. Varmt, soligt väder utan vind bildar
tillsammans med höga mängder av näringsämnen, speciellt fosfor,
miljöförhållanden som gynnar tillväxten av cyanobakterierna. Vissa
arter av dessa cyanobakterier kan vara giftiga för djur och människor.
Cyanobakterierna är kvävefixerande, det betyder att de kan själva
binda kväve ur luftens kvävgas. Det uppskattas att de kvävefixerande
cyanobakterierna tillför Östersjön lika mycket kväve som vi människor
tillför genom utsläpp (över 400 000 ton per år). Därför har man tidigare
ansett att lösningen på Östersjöns övergödningsproblematik har varit
att få bort utsläppen av forfor, eftersom cyanobakterierna kräver stora
mängder fosfor för att tillväxa. Det har dock visat sig att mängden fosfor
i ekosystemet hör ihop med mängden kväve och att minskningen av
kväve och fosfor måste ske simultant för att få bukt med övergödningen
i Östersjön.
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Figur 1. Karta över de provpunkter som Öresunds vattenvårdsförund har använt vid miljöövervakning i Lommabukten. De grå linjer
visar djupkurvor där de två mörkare linjerna representerar 5 och 10 meters djup.
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ÖVF kontrollerar växtplankton vid sju stationer i Öresund varav två
stationer (4:8 och 4:11) provtagits under 2000-talet, se figur 1 för karta
med provpunkter samt tabell 1 och 2 i Mål- och genomförandedelen.
Årsvariationen av klorofyll α (som mått på biomassa) i Öresund följer
vanligtvis ett mönster med låga halter under vintern och därefter en
kort period med högre halter i samband med vårblomningen. Under
sommaren kan halterna tillfälligt öka, men är för det mesta låga. Under
sensommaren-hösten ökar vanligen klorofyllhalterna igen och kan vissa
år nå upp till mycket höga värden.

Ålgräs, Zostera marina

Naturvårdsverket har tagit fram bedömningsgrunder för växtplankton
som används för bedömning av fysikaliska och kemiska parametrar.
Status klassificeras utifrån biomassan av autotrofa och mixotrofa
växtplankton uttryckt som biovolym (mm3/l) och klorofyll α (μg/l) och
klassificeras på en femgradig skala med klasserna hög – god – måttlig –
otillfredställande samt dålig. Vid provstation 4:8 har proverna visat sig
variera mellan måttlig-god status under perioden 1999-2008 och vid 4:
11 är statusen god (perioden 2005-2008).

Makroalger

De faktorer som styr utbredning av vegetationen i havet är salthalt,
ljusinstrålning, näringstillgång och bottensubstrat. De flesta makroalger
har någon slags fastsättningsapparat och behöver ett hårt underlag att
fästa på. Eftersom Lommabukten främst består av mjuka sandbottnar är
förekomsten av alger som sitter fast på botten relativt liten.

Det finns två typer av ettåriga alger som gynnas av höga näringshalter.
Den ena gruppen är fintrådiga brunalgerna som trådslick, Pilayella
littoralis, och molnslick, Ectocarpus siliculosus, som på danska kallas
för ”fettmög” samt vissa rödalger, som fjäderslick, Polysiphonia spp.
Den andra gruppen utgörs av bredbladiga grönalger som havssallad,
Ulva lactuca, och tarmalg, Enteromorpha sp. De tillväxer ofta mycket
snabbt på våren när vattnet värms upp och näringshalten är hög. De kan
lätt ryckas loss från sina fästen på stenar och fleråriga alger och blir då
antingen uppskölja på stranden eller faller till botten där de kan lokalt
orsaka syrebrist när de bryts ned.

Problemet med övergödning av Öresund visar sig kanske tydligast
genom förekomsten av stora mängder med fintrådiga alger som sköljs
upp på våra badstränder. Även ute i vattnet kan dessa alger vara ett
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problem då det på 2-6 meters djup bildas stora, drivande algmattor som
täcker och kväver den befintliga vegetationen och dödar bottenfaunan.
Ålgräs och andra blomväxter

Förutom alger finns det även blommande växter i havet. De flesta
vattenväxter är anpassade till att leva i sötvatten och endast ett fåtal
arter klarar av saltvatten. Blomväxter växer i mjukbottnar och till
skillnad från alger så tar blomväxter upp näring via rötter. Alger får
sin näring direkt från vattnet. Den viktigaste blomväxten i kustzonen
är ålgräs, Zostera marina. Andra blomväxter som kan förekomma är
olika arter av nating (Ruppia ssp), nate (Potamogeton ssp) och hårsärv
(Zannichellia palustris).

Ålgräset är en marin blomväxt som växer på mjuka sandbottnar.
Biotoper med ålgräs räknas som mycket skyddsvärda. De har en stor
artrikedom och hög produktivitet och har en stor betydelse som uppväxtsoch skyddsområde för fisk och kräftdjur, inklusive kommersiella
fiskarter som flatfiskar och torsk. Ålgräsängar har stor betydelse
för kustvattenområdet. Deras bladmassa minskar vågrörelserna och
rotsystemet stabiliserar och binder sediment vilket skyddar grunda

Torsken – ålgräsets bästa vän
Det hot mot ålgräsängarna som påväxt av fintrådiga alger
utgör har man traditionellt ansett vara orsakat enbart av
övergödning. Men mängden av stora kräftdjur (märlkräftor och
havsgråsuggor) som betar alger på ålgräs är också viktiga för
ålgräsekosystemets motståndskraft mot fintrådiga alger. Hur
mycket betande kräftdjur som finns i ekosystemet är beroende
av hela näringskedjan. Om det finns många stora fiskar som
äter de mindre fiskarna kommer det att finnas en större mängd
kräftdjur som kan äta de fintrådiga algerna. Öresund har haft
ett trålningsförbud sedan 1930-talet och därför har Öresund en
relativt stor proportion av stora torskar. Detta gör att påväxten
av alger på ålgräs är mycket mindre än på Västkusten.

Många stora rovfiskar

Färre småfiskar

Större andel kräftdjur

Mindre påväxt av alger
på ålgräset
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Ålgräsutbredning (Zostera marina) i Lommabukten

Ålgräsförekomst hösten 2007
Klass 0: Inget
Klass 1: Enstaka
Klass 2: < 40 %
Klass 3: 40 - 60 %
3m

Klass 4: > 60 %

6m

Klass 5: 100 %

10 m

Kommungräns
Djupkurvor
55˚43' N

400 meter

55˚42' N

55˚41' N

55˚40' N

55˚39' N
10 m

6m
3m

55˚38' N

13˚04' E

13˚03' E

13˚02' E

13˚01' E

13˚00' E

12˚59' E

© Marin Miljökonsult och Magnus Karlsson 2007

Figur 2. Utbredning av ålgräs i Lommabukten vid inventering 2007.
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områden från erosion. De fungerar också som sedimentfällor som
avlägsnar organiska föroreningar ur vattnet och ger klarare vatten. De
tar även upp närsalter ur vattnet vilket minskar övergödningen.

Hotbilden mot ålgräsområden inkluderar exploatering av grunda
kustområden och muddring men största hotet mot ålgräset är
övergödning. Höga näringshalter ger ett sämre siktdjup eftersom
planktonproduktionen är hög. Det gör det omöjligt för ålgräs att växa på
djupt vatten. Vid höga näringshalter riskerar ålgräset också att kvävas
av snabbväxande fintrådiga alger. Lommabukten har dock en betydligt
mindre förekomst av fintrådiga alger än exempelvis västkusten. En
trolig förklaring är av förekomsten av stora rovfiskar i Öresund, se
faktaruta.

Muddring i bottnar med ålgräs medför med största sannolikhet förlust
av ålgräs under en mycket lång tid, inte bara av den muddrade ytan utan
även av intilliggande ålgräsängar. Dessa ingrepp bör därför undvikas
eftersom ålgräs har stor ekologisk betydelse och genom decennier har
minskat i omfattning.

Muddring kan påverka ålgräsängar på flera sätt:
•

genom att mekaniskt ta bort och/eller skada plantor

•

genom att ändra strömförhållanden/exponeringsgrad

•

genom att öka sedimentationsgraden under muddringen

•

genom att lösgöra näringsämnen och gifter från sedimentet

•

genom buller, sedimentation mm. störa den associerade faunan

•

genom ökad turbiditet (omrörning)

Ålgräs i Lommabukten

Öresunds vattenvårdsförbund har sedan 1997 gjort inventeringar
av ålgräs vid olika provpunkter i Öresund. Det finns dock endast en
provtagningsstation i Lommabukten, station 4:10 (se karta 1). Här
undersöks förekomsten av ålgräs vid två olika djup; 1.8 meter samt 4
meter. Naturvårdsverket har gjort tillståndsklassificering av ålgräs och
i Lommabukten bör provstationen 4:10 bedömas enligt “Blandad/mjuk
botten i mellanskärgård i egentliga Östersjön”, och ges klassen 2 “något
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påverkad”. För att få bedömningen “opåverkad” (klass 1) bör ålgräset
nå ned till 6-8 meter. När ålgräset har åtminstone 10 % täckning har
djuputbredningsgräns för Lommabukten istället varit 5-6 meter.

En mer fördjupad kartering av ålgräsutbredningen i Lommabukten inom
kommunens gränser gjordes 2007 av Marin Miljökonsult på uppdrag
av Lomma kommun (figur 2). Förekomsten av ålgräs undersöktes från
strandlinjen och ned till 10 meters djup längs transekter som sträcker
sig från strandkanten och ut till 10 meters djup, totalt undersöktes 26
km2. Ålgräset finns i området mellan 1 och 8.6 meters djup. På djupare
vatten fanns enbart enstaka bladskott medan det på grundare botten
fanns mer sammanhängande mattor. Undersökningen gjordes med hjälp
av vattenkikare eller videokamera.
Djurliv

Zooplankton är en viktig länk mellan växtplankton och högre djur. Det är
en organismgrupp som är mycket varierande. Här finns mikroskopiska
encelliga organismer och större zooplankton som dinoflagellater och
copepoder. Det allra största zooplankton i Öresund är faktiskt maneterna.
Bottenlevande djur

Bottenfauna kallar man de organismer som lever nere i botten eller
precis på havsbotten. Lommabukten har en salthalt på 8-10 promille
och räknas som ett brackvattensområde. Det är en havsmiljö som är
svår att leva i för de flesta havslevande organismer. Många arter som
finns i saltare vatten, exempelvis Kattegatt och på västkusten klarar inte
av att leva eller konkurrera i vatten med så låga salthalter. Det gör att
Öresund, framför allt de södra delarna och de långgrunda bukterna är
relativt artfattiga och präglas av några få tåliga arter som klarar av att
leva i vatten som varken är sött eller salt, och som varierar kraftigt i både
temperatur och syrehalt. Rovborstmasken, Hediste diversicolor, smal
brackvattengråsugga, Cyathura carinata och tusensnäckan, Hydrobia
sp är exempel på arter som klarar av att leva i denna speciella miljö.

Tångloppor, cammfarus locusta

Lommabukten är relativt väldokumenterat när det gäller bottenfaunan
i jämförelse med andra områden i Öresund. Man kan dela upp
undersökningarna i två grupper, de som undersökt grundområdet 0-3
meter och de som undersökt havbotten på djup som varierar mellan 3-15
meter. Det som saknas är provtagningar på djupare vatten, 15-20 m,
där bottenfaunan vid eller strax under salthaltssprångskiktet undersöks.
Därför genomförde Lomma kommun en egen provtagning av bottendjur
på djupt vatten under våren 2008.
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Bottenfauna i strandzonen (0-3 meter)

Det finns undersökningar av Lommabuktens grunda områden men
det saknas heltäckande studier. 1911 och 1913 gjordes kvantitativa
undersökningar av bottenfaunan i Öresund med provtagningsstation i
bl. a Lommabukten. Faunan vid Kävlingeåns mynning undersöktes på
1960-talet och söder om Lomma, ned till Sjölunda reningsverk, gjordes
undersökningar 1971. Under 1982-93 togs prover vid två stationer i
Lommabukten på 0-1 m. Under 2007 gjordes en grundlig undersökning
av hela kommunens kustremsa (0-1 meter) som del av ett examensarbete
vid Campus Helsingborg.

Inventering av bottenlevande djur i strandzonen (0-1 m) som gjordes
2007 fann 26 arter, varav de flesta var typiska brackvattensarter.
Rovmasken, Hediste diversicolor, var den art som det fanns störst antal
av (i medeltal 685 individer/m2). Det är en allätare som äter allt från
plankton och dött material till små kräftdjur.

Figur 3 visar hur olika delområden i bukten varierar i dominerande arter
(figur 3a) samt klassificering av olika delområden (figur 3b). Enligt
Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för Kust och Hav” var största
delen av strandzonen ”opåverkad till obetydligt påverkad” medan det
fanns delområden som var ”något påverkade”, enligt klassificering
för Östersjön, se vidare bedömning av miljötillstånd för bottenfaunan.
Sammanfattningsvis är Lommabuktens grundaste områden artfattiga
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men har mycket stor individrikedom, med havsborstmask (Nereis
diversicolor), tusensnäckor (Hydrobia sp.) och märlkräfta (Corophium
volutator) som dominerande arter. Även östersjömussla (Macoma
balthica) och sandmussla (Mya arenaria) är karaktärsarter för detta
grunda område. Speciellt havsborstsmasken är en viktig föda för både
fisk och fågel.

Bottenfauna på större djup

På 15-18 meters djup ligger saltsprångskiktet (haloklinen), en skarp
gräns mellan det sötare ytvattnet och det salta vattnet från Kattegatt.
Då Lommabukten inte är mycket djupare än 15 meter inom kommunens
gränser ligger språngskiktet nära botten och miljön i de djupare delarna av
Lommabukten varierar därför mellan att vara marin (under haloklinen)
och brackvattensbetonad. Därför karaktäriseras detta område av
mellandjupsarter, det s.k. Abra-samhället. Den tunnskaliga musslan
Abra alba spelar en viktig och central roll som föda för våra matfiskar,
främst flatfiskar. Resultat från undersökningar 1990 och 1996 i yttre
Lommabukten visar att området har större biomassa av Abra än någon
annan plats i sundet på den svenska sidan vilket gör Lommabukten till
ett mycket värdefullt födosöksområde för flatfisk. Abra alba är också
mycket känslig för syrebrist vilket gör att provtagningar av bottendjur
på detta djup kan användas för att studera eventuella perioder med
syrebrist. Provtagningar vid 4:9 som ligger på 15 meters djup i bukten
(se figur 1) visar att Lommabukten inte uppvisade några långvariga
perioder av syrebrist under 1990-talet, medan det däremot var en stor
skillnad i artsammansättning och antal individer mellan 2002 och 2003
vilket tyder på att det kan ha varit en period med låga syrehalter vid
botten mellan dessa två års provtagningar .
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Figur 3. Abundans (antal individer/m2 ) och antal taxa vid två provpunkter i Lommabukten. Station 4:8 ligger på fem meters djup
och station 4:9 på 15 meters djup
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Det finns en rad undersökningar av djurlivet på havsbotten på djup
mellan 3 och 20 meter från 1920-talet och framåt. Kring Sjölunda
reningsverks utlopp har undersökningar gjorts sedan 1950-talet. Efter
starten med biologisk rening förbättrades miljön och artantalet ökade.
Även kring kärnkraftverket Barsebäck har undersökningar gjorts under
slutet av 1970-talet och 1981. I bukten gjordes en första basundersökning
1976 av Hydroconsult med 12 stationer. Ett återbesök på åtta av de 12
stationerna gjordes 1982.
Under 1980-talet har Öresunds vattenvårdsförbund (ÖVF) tagit
prover vid flera stationer i Lommabukten. Station 4:3 motsvarar en av
stationerna i undersökningen 1976/1982 och där har samma metodik
använts hela tiden. 1996 tillkom två nya stationer i ÖVF’s protokoll,
4:8 (inre Lommabukten) och 4:9 (Yttre bukten), figur 1 för karta över
provpunkterna. Från och med 1996 har man dock bara undersökt de två
sistnämnda. Öresundvattensamarbetets rapport om bottenfauna 2007
ger en sammanfattning av perioden 1997-2006. Vid provpunkt 4:8 har
artantalet varit relativt konstant (28-54 taxa) med ett lågt antal år 2000
medan abundansen (antal individer/m2) ökade drastiskt mellan 2002
och 2003. Perioden maj 2002 till maj 2003 förekom långa perioder med
låga syrehalter vid botten, det var vid några tillfällen praktiskt taget
syrefri men detta tycks inte haft en långvarig negativ effekt på antal
taxa och abundans. Den stora skillnade i individtäthet mellan 2002 och
2003 beror på fyra arter; borstmaskar Polydora caeca och Scoloplos
armiger, musslan Abra alba och kräftdjuren Diastylis rathkei. Och
resultaten tyder på dessa arter slogs ut under perioden av syrebrist men
att detta föjldes av nyetableringar av samma arter.
Längre in i bukten, vid fem meters djup (Station 4:8) har kritiska
syrehalter uppmätts flera gånger, senast under perioden 2002/2003.
Denna provtagningsstation är svår att ta prover på med den metodik
som används och det verkar som om variationen som återfinns mellan
åren kan eventuellt förklaras med att det varierar hur mycket av
blåmusselbestånden som finns här man får med i proverna. Prov med
stora mängden blåmusslor i provet är ofta förknippat med högt antal
taxa (ett mått på biologisk mångfald) och abundans (individantal).
Bottenkvalitetsindex ökade över det senaste året och klassades stationens
status till “God”. Sammantaget verkade stationens bottenfauna ha en
god status och höga nivåer av taxa, abundans och biomassa.

Rödspätta, Pleuronectes platessa
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Figur 4. Antal arter som fångats vid respektive provpunkt.

Kompletterande undersökning av Lommabuktens djupare delar

Under 2008 genomfördes ytterligare en undersökning av de
bottenlevande djuren i Lommabukten, som komplettering till
Öresundsvattensamarbetets provpunkter. Syftet var att ta fler prover
på bottenlevande djur i de djupare delarna av den del av bukten som
ligger inom kommunens gränser (15-18 meters djup). Salthalten vid de
tre provpunkterna varierade mellan 17-30 promille vilket tyder på att
lokalerna ligger strax under eller vid språngskiktet. Språngskiktet kan
dock förflytta sig i djupled mellan olika årstider och de provpunkter som
valdes kan därför ha legat över språngskiktet under andra tidpunkter.
Antalet arter varierade mellan provpunkter vilket troligen beror på
skillnader i djup och salthalt mellan punkterna, figur 4.
Bedömning av miljötillståndet för Lommabuktens bottenfauna

1998 utkom Naturvårdsverket med bedömningsgrunder för
miljökvalitet i Kust och Hav. Uppdelningen i två områden, Västerhavet
och Östersjön med gräns vid Limhamnströskeln, är lite problematisk
när det gäller mjukbottnar i Öresund eftersom ingen hänsyn tas till
de skillnader i förhållande, bl. a salthalt och vattenomsättning, som
finns mellan Lommabukten och Västerhavet. Enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder 1998-1999 kan den djupare delen i yttre
Lommabukten (station 4:9) räknas som ”opåverkad” till ”något
påverkad” men bedömningen är osäker då grunderna för bedömning
inte lämpar sig för Öresunds miljö.
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EU:s vattendirektiv anger att kustvattenområdens status ska bedömas
genom klassificering av både kemiska och biologiska faktorer,
däribland bottenfaunan. En ny metod för bedömning av bottenfaunan
har presenterats där status bedöms utifrån Benthic Quality Index. I
detta klassificeringssystem baseras proportionen mellan känsliga och
toleranta arter, så att områden som är opåverkade har större andel av
de arter som är känsliga för miljöstörningar. Tyvärr är detta index
inte utarbetat för Öresund som är ett mellanting mellan Östersjön och
Västerhavet och många av arterna som fanns vid inventeringar av
Lommabuktens grunda områden har ännu inte fått ett känslighetsvärde.
Havsbotten delas in i två olika delar när man beräknar BQI, 5-20 m
samt > 20 m. De grunda områdena 0- 3 meter finns ingen egentlig
klassificering av och Station 4:9 på 15 meters djup ligger mitt emellan
de två delarna av havsbotten. Det kan inte räknas in i området mellan
5-20 m (över haloklinen) men kan ändå inte räknas in i djupområden
(>20 m). Klassificeringen enligt EU:s vattendirektiv passar dåligt till
4:9 men har satts till 3 ”något påverkat”.

Statusen för bottenlevande djur i bukten på detta djup klassificerades
som ”otillfredsställande” enligt BQI för Öresund och Västerhavet. Men
eftersom Lommabukten har ett stort tillflöde av sötvatten från åarna
skapas en miljö i Lommabukten som påminner mer om Östersjön än
resten av Öresund. Därför kan en jämförelse med Östersjön vara mer
relevant och då klassas status för bottenlevande djur som ”god”.

Fiskar

Öresund är ett havsområde med mycket varierad miljö. Denna variation
har skapat förutsättningar för en mycket rik fiskfauna. Över 100 fiskarter
har registrerats i Öresund. Från 1200-talet och 300-400 år framåt fanns
här otroliga mängder sill som vandrade genom sundet på sommaren på
väg till Östersjön för att leka. Sillen kunde nästan skyfflas upp i båtarna
så talrik var den. Orsaken till sillens nedgång på 1500-talet är okänd.
En art som också funnits i stora mängder är tonfisken där man under
1940 och 50-talet kunde fånga tonfiskar över 300 kg i Öresund. 1964
fångades den sista tonfisken på spö. En annan hotad art är ålen som
förekommer i Öresund. Sedan 1 maj 2007 råder det generellt förbud
mot ålfiske i Sverige men man kan söka dispens och få tillstånd hos
Länsstyrelserna. I Sverige har ca 400 personer fått tillstånd. I Danmark
finns ännu inget ålfiskeförbud.
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Fiskar på grunt vatten

De grunda bottnarna, speciellt den rena sandbotten där vattnet snabbt
värms upp, är mycket viktiga uppväxtområden för flatfisk. Det finns
minst 12 olika arter av flatfisk i Öresund. Vanligast är skrubbskädda
som lever inne på grunt vatten under sommaren men som rör sig ut på
djupt vatten på vintern. Rödspättan påträffas både på grunt och djupt
vatten, under vintern finns de vuxna individer på djupare vatten. Yngel
från både skrubbskädda, Platichthys flesus och rödspätta, Pleuronectes
platessa, kommer in till de grunda områdena i april-maj och livnär
sig på det stora utbudet av kräftdjur som finns på här, både på de rena
sandbottnarna och i ålgräsängarna.

I maj kommer de vanligaste smörbultsarterna, som sandstubb och
lerstubb i stora mängder till de grunda vattnen. Övriga smörbultsarter,
som sjustrålig smörbult, kommer ofta på besök under skymning eller
om natten. Kusttobisen letar föda nära stranden under hela den varma
perioden. Den utgör då en viktig födokälla för de större fiskarterna.

I augusti och september när vattnet fortfarande är varmt på de grunda
områdena kommer stim av gästande fiskar, som taggmakrill och
ansjovis. Även skarpsill och sill letar föda på de grunda områdena. På
vintern är grundområdena i stort sett livlösa och endast storspigg och
större skrubbskäddor trivs i det kalla, grunda vattnet.

Fiskar i ålgräsängarna

Ålgräsängarna är högproduktiva områden som fungerar som
uppväxtområden för torsk, ål, sill, horngädda och sjurygg. Här lever
även storspigg och olika arter av kantnålar. Vanligast är tångsnällan
men även större och mindre kantnål samt större havsnål kan hittas i
Öresund. För de sistnämnda arterna är ålgräset även lekområde, där de
lägger sina ägg. I de mer öppna partierna i ålgräsängarna trivs flatfiskar.
Stora och mellanstora torskar söker gärna föda i ålgräsängarna och
de äter både kräftdjur och fisk. Lax, havsöring och horngädda söker
också föda i tångbältet. Ålen som gett namn åt området finns även den
i ålgräsängarna.
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torsken i öresund

Öresund kan ses som en refug för torsk, kolja och vitling, där dessa
arter fortfarande förekommer i tämligen hög täthet och med en
”naturlig” ålders- och storleksstruktur. Viss utvandring av torsk finns
från Öresund till Kattegatt men torsken i Öresund har till stor del ett
stationärt beteende. Torsk är en av de ekonomiskt viktigaste fiskarterna
för yrkesfisket i Öresund men man ska inte glömma att det också finns
ett betydande sportfiske efter torsk.

Fångst av torsk vid provtrålningar i Öresund och Kattegatt 2001 visar
klart den stora skillnaden i torskbeståndets ålder och storleksstruktur
som finns i Öresund jämfört med Kattegatt. Orsaken är främst det
bottentrålningsförbud som funnits i Öresund i över 60 år. Skillnaderna
i täthet och storleksfördelning mellan Öresund och Kattegatt återfinns
även i andra fiskarter som vitling, kolja och rödspätta.

Öresunds egna bestånd av torsk leker i de djupa delarna av Öresund.
Torsken leker i havsvatten som har en salthalt på minst 10 promille
och hanarna håller revir som besöks av honorna. De genomskinliga
befruktade äggen flyter sedan upp till ytvattnet där de flyter omkring
tills de kläcks efter 10-40 dagar. När larverna är 30-60 mm långa söker
de sig ned mot havsbotten igen. Ynglen växer upp på grunt vatten, bland
annat i ålgräsängar och på stenrev.		
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Figur 5. Fångad torsk vid provtrålningar i Kattegatt och Öresund i november 2001.
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Fiskeundersökningar

Svart smörbult Gobius niger

Förändringar i fiskpopulationers storlek kan studeras med hjälp av data
från provfiske eller från yrkesfiskets journalföring. Fiskeriverkets data
på fångster från yrkesfisket på den svenska sidan visar att det landas
mellan 100-170 ton fisk i Lomma hamn varje år. Nästan 80 % av
fångsten är dock sill och skarpsill som fångats utanför Öresund. Av den
fisk som fångas i Öresund dominerar torsken, se figur 5. Till skillnad
från de flesta andra svenska fiskevatten bedrivs fisket i Öresund nästan
enbart av traktens egna kustfiskare. Orsaken är förbudet mot trålfiske.

4%

12%

4%
7%

Rödspätta
Skrubbskädda
Sjurygg, stenbit, kvabbso
Torsk
Övriga arter

73%

Figur 6. Fördelning av fångst från yrkesfisket som landats i Lomma hamn 2007. Fångst
av sill och skarpsill är borträknad då den ej är fångad i Öresund.

I Lommabukten har endast ett fåtal fiskundersökningar skett och det
är svårt att studera hur förändringar i havsmiljön i Lommabukten
har påverkat arter som torsk och skrubbskädda då de flesta fiskarter
inte tillbringar hela sitt liv i bukten. Men rekrytering av fisk påverkas
starkt av kvaliteten på miljön i de grunda havsområdena i Öresund
då detta är uppväxtområden för de flesta fiskarterna. Den biologiska
recepientkontrollen vid kärnkraftsverket Barsebäck, som pågått sedan
1969, är en av de bästa källorna för tillståndet på de grunda havsområdena
vid svenska Öresundskusten. Förhoppningsvis kommer dessa
undersökningar att fortsätta även efter kärnkraftsverkets nedläggning, då
i Länsstyrelsens regi. Under 1970-talet noterades drastiska minskningar
av fångsten av ål, torsk och skrubbskädda i provfisken med ålbottengarn
i Öresund. Slutsatsen var att torskens nedgång berodde på ett för hårt
fiske som försämrat rekryteringen av torsk i Öresundspopulationen.
För skrubbskädda däremot var nedgången troligen naturligt betingad,
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främst beroende på varma vintertemperaturer. I samband med byggandet
av Öresundsbron gjordes flera undersökningar av fiskbeståndens
sammansättning och åldersstruktur för att studera hur byggandet av
bron påverkade fisket. I dessa undersökningar ingick en provpunkt för
gulål samt en provpunkt för bomtrål för juvenila individer av flatfisk i
Lommabukten.

Fåglar

Södra Öresund är en viktig rast- och övervintringsplats för
våtmarksberoende fågelarter. Lommabukten utgör ett nationellt
betydelsefullt område för dessa arter och betraktas som ett internationellt
värdefullt område för rastande flyttfåglar. Det är ett av Sveriges utvalda
IBA-områden (Important Bird Areas) utsett av BirdLife International1.
Norra delen av Lommabukten är sedan länge känd som en viktig nattplats
för gäss (grågås, sädgås men även kanadagäss och vitkindade gäss).
Gässen tillbringar dagarna på jordbruksmarker och kommer till bukten
för att övernatta. Lommabukten har också stor betydelse som rastplats för
vadare under flyttningsperioderna. Bukten är känd för det stora antalet
ljungpipare som vilar på sandbankarna i bukten efter att ha sökt föda
på fälten. Antalet rastande och övervintrande sjöfåglar i Lommabukten
är störst under vinterhalvåret (upp till 10-15 000 individer). Det finns
dock stor variation mellan åren i antal sjöfåglar, midvinteräkningen i
Lommabukten under 1967-2003 visar på variation mellan 2 000 och 14
000 individer.2 Gräsand, bläsand, vigg, knopa, storskrak och salskrake
är sjöfågelarter som tillbringar vintern i Lommabukten.

Havstrandängarna längs västra Skånes kust har stora kultur- och
naturvärden, bl.a. som viktiga häcknings- och rastplatser för änder och
vadarfåglar. Ofta hyser strandängarna flera arter som finns på rödlistan
över hotade arter (ArtDatabanken). Under 2007 gjorde länsstyrelsen
i Skåne och Hallands län en inventering av strandängsfåglar i västra
Skåne och Halland. Denna inventering visar att flertalet strandängsfåglar
minskat under de senaste fem åren som gått mellan inventeringarna 2002
och 2007, tabell 1. Orsakerna till minskningen är inte helt klarlagda.
Viktiga faktorer är hävden och övrig skötsel av ängarna. Betestryck
och tidpunkt för påsläpp av betesdjur påverkar häckningsframgången
hos de flesta strandängsarter. Störningar från allmänheten är också
en faktor som påverkar häckningen negativt, beträdnadsförbudet
på strandängarna inom naturreservaten i södra och norra delarna av
Lommabukten hjälper till att minska störningarna för häckfågelsfaunan
på strandängarna.
Gravand, Tardona tardona
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Tabell. 1. Antal häckande par på strandängarna i norr (Löddeåns mynning) samt söder
(Tågarps hed och Alnarps ängar).

Löddeåns
mynning

Tågarps hed och Alnarps
ängar

Snatterand

2

0

Årta

2

0

Skedand

4

3

Trana

1

0

Skärfläcka

0

10

Strandskata

17

6

Större strandpipare

5

3

Tofsvipa

83

42

Rödbena

28

21

Gulärla

5

1

Däggdjur

Gråsäl, Halichoerus grypus, och knubbsäl, Phoca vitulina, förekommer
båda i Öresund med sin största koloni på Måkläppen. De kan
förekomma i bukten där de bland annat jagar laxfiskar i åmynningarna.
Den vanligast valen i Öresund är tumlaren, Phocoena phocoena. Det
är en liten ”delfin” som lever på fisk och små bläckfiskar. Den är inte
lika vanlig i Öresund som i Kattegatt men undersökningar tyder på att
antalet har ökat i norra Öresund. Ett annat tecken på att tumlaren har
blivit mer vanlig är de två tumlare som strandade i Lommabukten under
sommaren 2008. Periodvis kan även vanlig delfin, Delphinus delphis,
uppehålla sig i Öresund.

Under sommaren 2008 strandade två tumlare i Lommabukten. Orsaken till deras död
är fortfarande okänd.
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Hot mot den marina miljön
Buller och andra störningar

Motortrafik ger upphov till buller med störningar för både djurliv och
människor. Vattenskoter och jetski är motorfordon som kan köras
på grunt vatten och kan därför ha stor negativ inverkan på växt- och
djurlivet i Lommabukten. Det är också risk för att dessa fordon skadar
badande människor som kan befinna sig långt ut i den långgrunda
bukten. Det är tillåtet att köra med vattenskoter i allmänna farleder,
dock inte närmare än 100 meter från strandlinjen. Dessutom finns det
fyra havsområden där vattenskoter är tillåten i Skåne (närmaste området
ligger i Malmö kommun). Restriktionerna kring vattenskoter blev
debatterade då de antogs stå i konflikt med EU:s lagstiftning. Sveriges
Vattenskoterförordning överklagades till EU men EU-domstolen
beslutade i juni 2009 att denna förordning inte står i konflikt med EU:s
lagstiftning. Det innebär att det är förbjudet att köra vattenskoter i hela
Lommabukten. Trafik med vattenskoter och jetski kan också regleras
genom att utnyttja sjötrafikförordningen med förbud för motortrafik i
områden där vattenskoter och jetski kan utgöra en störning eller fara. Ett
annat alternativ för att undvika vattenskoter eller jetski inom ett område
är att endast tillåtet motortrafik under 5 knop i känsliga områden.
Artificiellt ljus utmed kusterna är ett tilltagande problem i vår
högexploaterade del av Skåne. Ett nytt begrepp är s.k. ljusföroreningar.
Ljusföroreningar kan sägas vara oönskat artificiellt ljus utomhus nattetid
som stör och/eller påverkar djur, natur och människor på ett negativt
sätt. Ljusföroreningar medför att natthimlen blir diffus, vilket gör att
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man inte kan uppleva natthimlen. Men det har även visat sig att djur
påverkas av alla artificiella ljuskällor nattetid. Exempelvis kan fåglar
förvirras i sin orientering och man har visat att reproduktionen hos
insekter försvåras när de måste konkurrera med elektriska lampor. Det
är därför viktigt att det, åtminstone de delar av kuststräckan som ligger
i närheten av de skyddade naturområdena, inte anläggs fler ljuskällor.
effekter av fartyg- och båttrafik

Båttrafik ger upphov till skador på vår havsmiljö på olika sätt. De
fysiska skadorna uppkommer exempelvis vid anläggning av hamnar
eller i samband med ankring. Men de kemiska utsläppen utgör ett större
hot mot havsmiljön. Både fritidsbåtar och yrkestrafik hotar havsmiljön
med utsläpp av exempelvis giftiga ämnen, olja och näringsämnen.

Bränslespill och båtbottenfärger på både yrkesfartyg och fritidsbåtar
ger upphov till utsläpp av ämnen som är giftiga för havsorganismer
och som kan lagras i bottensedimenten. Toalettavfall från fritidsbåtar
bidrar till övergödningen av Öresund. Alla fartyg, inklusive fritidsbåtar
och vattenskotrar, medför också utsläpp av kolväte- och kväveoxid.
Även om utsläppen inte är så stora från fritidsbåtarna så sker dessa
utsläpp ofta i känsliga områden, nära kusten. De olika typerna av
havsbottenmiljöer som finns i Öresund har varierande känslighet för
gifter och näringsämnen. Ålgräsängar och mjukbottnar är särskilt
känsliga för både ökad tillförsel av näringsämnen och miljögifter.
Oljeutsläpp/olyckor

Det finns en stor risk att en olycka med oljeutsläpp ska ske i Öresund.
Genom sundet går minst 25 000 fartyg om året och transporten av olja
beräknas öka genom sundet då det planeras flera nya raffinaderier och
oljeterminaler i Ryssland, Baltikum och Polen. Många fartyg uppfyller
inte de krav på sjösäkerhet som finns. Även om en oljeolycka med
internationella mått skulle bli liten kan den orsaka stora skador på vår
kust. De speciella ekologiska förhållandena i Öresund - brackvatten,
låg vattentemperatur, litet medeldjup och långsam vattenomsättning gör att även små oljeutsläpp kan få stora negativa miljöeffekter på vår
kustmiljö.

Vid ett oljeutsläpp samverkar många olika instanser. Sjöfartsverket
ingriper omedelbart och inspekterar skadans omfattning.
Kustbevakningen har till uppgift att övervaka oljeutsläppets utbredning,
beräkna hur oljan kommer att sprida sig, samt bekämpa oljeutsläppet till
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havs. När oljan når stranden är det kommunerna som tar över ansvar för
räddningsarbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer
sina resurser till kommunernas förfogande och detta ska komplettera
kommunens egna resurser. Det är ytterst viktigt att det finns en god
samverkan mellan alla olika instanser för att ett framgångsrikt arbete
mot oljeutsläpp ska fungera.

Plast i havet
Ett växande hot mot de havslevande däggdjuren och sjöfåglarna är
den nedskräpning som sker i våra hav. Stora mängder av plast, glas
och metall slängs i havet. Det är avfall från industrier, fiskebåtar och
fritidsbåtar. Plasten utgör ett hot mot havslevande däggdjur och fåglar
eftersom djuren snärjer in sig i skräpet eller äter det i tron att det är föda.
Djuren kvävs eller svälter till döds då magen är fylld av plastmaterial.
De stora mängderna skräp på havsbotten är också ett problem för
fiskenäringen.

Ett annat problem med plastavfall i haven uppmärksammades under
sommaren 2009. Forskare hade på västkusten uppmätt stora mängder
av mikroskopiska fibrer och plastpartiklar i vattenmassan. Man tror
att partiklarna kommer från syntetiska klädmaterial och slitage från
bildäck. Dessa små partiklar (upp till 10 000 fibrer och partiklar/m3),
är av samma storlek som den föda som zooplankton och bottenlevande
kräftdjur och maskar äter. När zooplankton äter plastpartiklar istället
för växtplankton kommer partiklarna in i havets näringsväv, och kan så
småningom hamna i fisk och människor. Mikroskopiska plastpartiklar
i havet medför också en risk för ett ökat intag av miljögifter eftersom
miljögifter ansamlas på plastbitarna.
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Försurning
Trots att försurningen har uppmärksammats som miljöproblem sedan
1960-talet är det först på senare år som man har börjat oroa sig för
hur försurningen påverkar våra hav. Orsaken är att man tidigare har
ansett att havets förmåga att neutralisera försurande ämnen har varit så
stor att det inte har varit något fara för havsmiljön. Men det har visat
sig att det tillförs mer försurande ämnen till havet än vad havet kan
neutralisera. Det är den ökande mängden koldioxid i atmosfären, som
kommer från vår förbränning av fossila bränslen, som löser sig i havet
och bildar kolsyra. Kolsyran sänker vattnets pH och ökar lösligheten
för kalciumkarbonat. Kunskaperna om effekterna av en försurning av
havet är än så länge knapphänta. Man vet dock att kolsyran löser upp
havsorganismernas kalkskelett, viket bland annat kan få förödande
effekter på världens korallrev. Studier av blåmusslor har också visar att
tillväxten försämras i försurat havsvatten.

Miljögifter

Miljögifter är ett samlingsnamn på kemiska ämnen som har skadlig
inverkan på miljön. Majoriteten av dessa ämnen är långlivade och
lagras i sediment och levande organismer. Många av miljögifterna är
dessutom fettlösliga och ackumuleras i fettvävnader hos organismer.
Det gör att halterna snabbt koncentreras i de djur som lever högt
upp i näringskedjan eller hos djur som blir gamla. Tungmetaller som
kvicksilver, bly och kadmium räknas som miljögifter liksom klorerade
aromatiska kolväten som PCB och DDT. PCB användes som mjukgörare
i plast, i fogmassor och transformatorer och DDT var ett mycket effektivt
och billigt bekämpningsmedel. Båda är sedan länge förbjudna, men
återfinns fortfarande i miljön. Vid sidan av dessa ”klassiska” miljögifter
tillkommer ständigt nya ämnen på listan över miljögifter, till exempel
PAH (polycykliska aromatiska kolväten), bromerade flamskyddsmedel
och TBT (tributyltenn, en grupp organiska tennföreningar som har
använts i båtbottenfärger).

Miljögifter sprids till havet på olika sätt. Förbränning, läckage och
spill är vanliga spridningsvägar. En del ämnen, sprids genom att de
används som bekämpningsmedel och därmed kommer ut i vattnet
från jordbruksmark. Belastning av tungmetaller är hög i Öresund via
avloppsverk, industrier, vattendrag och fartygstrafiken. I hamnarna i
Öresund finns ofta höga halter av tungmetaller, som koppar, kadmium
och kvicksilver. Belastningen av tungmetaller har dock minskat kraftigt
och är idag en tiondel av 1980-talets utsläpp.
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Kunskaperna om organiska miljögifter i Öresund är relativt
begränsad. Det finns endast ett fåtal undersökningar och långvariga
provtagningsserier saknas. Många av ämnena är sedan länge förbjudna,
som DDT och PCB, men kan ändå fortfarande påvisas i organismer.
Halten av TBT, som användes i båtfärger och som fungicid, är
fortfarande relativt hög i Öresund vilket troligen beror på den kraftiga
yrkestrafiken genom sundet.

Generellt kan man säga att belastningen av tungmetaller och organiska
miljögifter har minskat i sundet under de senaste tio åren. Det finns dock
grupper av miljögifter som visar en ökad belastning både i sediment och
levande organismer. Inom gruppen polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) finns det substanser, som exempelvis fenantren, där belastningen
i Lommabukten räknas som mycket hög. Den största källan till PAH-er
är förbränning av fossila bränslen. Anledningen till de höga halterna i
bukten är okänd, men en trolig källa är trafiken.
Miljögifter i sediment

Öresunds vattenvårdsförbund har gjort undersökningar av miljögifter i
sediment 1998-2005. I Lommabukten togs prover vid tre olika stationer.
Generellt visade 2005 års undersökning att miljögifter i sediment är
relativt låga, och inte förändrade sedan 1998.

Metallhalterna var låga med undantag för tenn. Det fanns en ökning av
halten av tenn både på djupare och grundare vatten. Eftersom tenn sällan
analyseras som ren metall bör analyser av tennorganiska föreningar ske
för att kunna göra jämförelse med andra undersökningar. Den djupare
provstationen har något högre halt av metaller än de grunda stationerna.
PCB-halterna är under detektionsnivån och har minskat jämfört med
1998. Däremot har PAH-halterna ökat jämfört med 1998, halten av
fenantren, en typ av PAH, vid den djupare provstationen var ”mycket
hög”.

Klassningen av miljögifter enligt Naturvårdsverkets grunder anger PAH
som låg halt. Dock klassas vissa av substanserna inom PAH som klass
3 – medelhög halt, och ämnet fenantren klassas i Lommabukten som
klass 5 – mycket hög halt. PCB och metaller bedömdes som låg halt.
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor grupp
organiska ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av
fossila bränslen, t ex diesel och bensin. Slitage av bildäck och
vägmaterial som innehåller högaromatiska oljor kan också
bilda PAH. En stor del av de luftburna föroreningarna hamnar
så småningom i vattenmiljön där de fäster vid partiklar
som faller till botten. Trots att en stor andel PAH sedimenteras i dammar kommer viss mängd ut i Lommabukten via
dagvattenutlopp och åarna. Ryggradslösa djur som musslor
kan inte bryta ned PAH utan musslorna lagrar PAH i kroppen.
PAH kan sedan föras vidare upp i födokedjan. Solljus kan
förstärka de negativa effekterna av miljögifter som PAH då
ultravioletta strålarna bryter ned PAH till andra substanser.
Dessa substanser bildar ämnen som kan ge allvarliga genetiska
skador på djur och växter. Grunda havsbottnar, som Lommabukten, har ett stort inflöde av solljus och ett rikt djur och
växtliv och därför kan riskerna med PAH vara extra stora i
Lommabukten.
Miljögifter i levande organismer

Undersökningar av miljögifter i djur har skett i Öresunds
vattenvårdsförbunds regi vid tre tillfällen; 1999, 2002 samt 2006.
Miljögifter i blåmussla samt skrubbskädda undersöktes vid fyra olika
lokaler i Öresund med en provstation i Lommabukten. Naturvårdsverket
har klassificerat tillståndet i havet med avseende på miljögifter i
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – kust och hav”. Liksom i andra
klassificeringar är det svårt att placera Öresund i rätt grupp, Östersjön
eller Västerhavet. I detta fall har Östersjöns kriterier använts eftersom
blåmussla och skrubbskädda lever på grunda vatten (<10 m) där
bräckt ytvatten från Östersjön dominerar. I Lommabukten undersöktes
miljögifter i blåmussla vid en provstation som ligger utanför Spillepeng
på 4-6 meters djup och skrubbskädda längre ut i bukten på 6-10 meters
djup.

Tungmetallsituationen har förbättrats i Lommabukten sedan 2002,
vilket är en generell trend för hela sundet. Halterna av kadmium, krom
och kvicksilver visar på tydliga minskningar medan arsenik, nickel och
bly ökat i skrubbskädda men minskat i blåmussla. Halterna av metall är
dock låga till moderata och halterna i blåmussla klassas som ”obetydlig
till liten avvikelse från bakgrundsbelastning”.
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De organiska miljögifterna (PCB, tennorganiska föreningar och
klorerade pesticider) har förmodligen också minskat sedan 2002, men
vid analys har proverna haft värden under detektionsgräns. Halterna
av PAH:er har däremot ökat i blåmussla. Sammantaget är halterna av
organiska miljögifter låga till moderata.

Övergödning

Kväve och fosfor är byggstenar i den marina näringskedjan. Marina
växter och alger tar upp näringsämnen som är lösta i vattnet och med
hjälp av solens energi bygger de upp sin biomassa. Dessa växter och
alger är sedan föda åt zooplankton och fisk.
I många kustnära områden finns det ett överskott av näringsämnen
och som följd bygger mikroalger och växter då upp stora mängder
med biomassa. Mikroalger gör vattnet grumligt och skuggar solljuset
som behövs för att tång och ålgräs ska trivas. Fintrådiga alger i stora
mängder sköljs upp på våra stränder. Hög tillväxt av alger och marina
växter gör att nedbrytningen av dött, organiskt material blir så stor att
syrefattiga bottnar skapas.
Jordbruket står för den största mängden kväve som belastar Öresund
medan avloppsreningsverken är den största källan när det gäller utsläpp
av fosfor. Det har gjorts stora insatser för att minska utsläppen på
båda sidor av sundet. Förbättring av reningsteknikerna har minskat
fosforhalten med 95 % (figur 7) medan det för kväve skett en reduktion
på cirka 65 % (figur 8). Lommabukten står för 50 % av utsläppen
av kväve från den svenska sidan till Öresund och den främsta källan
är Kävlingeån, se figur 8. Kävlingeån är också den största källan av
fosforutsläpp i Lommabukten, se figur 7.
Den största mängden näringsämnen når Öresund under november
till mars och är korrelerad till höga vattenflöden. På vintern är också
upptaget av näringsämnen av växter lägre. Näringsläckaget från våra
åar varierar med nederbördsmängd, under år med mycket regn förs mer
näringsämnen ut i havet.
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Det finns ungefär 20 reningsverk längs Öresunds kuster. De flesta ligger
på den danska sidan i Köpenhamnsregionen. I Lommabukten ligger
ett av de största svenska reningsverken längs Öresunds kust, Sjölunda
reningsverk, där renat avloppsvatten släpps ut cirka tre kilometer utanför
kusten. Anläggningen har under de senaste årtionden moderniserats
för att effektivisera reningen av avloppsvatten och kväveutsläppen har
minskat från 800 ton/år. Borgeby avloppsreningsverk är kommunens
enda reningsverk och är miljöcertifierat sedan 2001 (ISO 14001), hit
går ungefär hälften av kommunens spillvatten.

Total-fosfor

Ton/År

20
15
10
5
0
Sjölunda

Sege å

Alnarpsån

Höje å

Kävlingeån

Övrigt

Kävlingeån

Övrigt

Källor
Figur 7. Belastning av total-fosfor till Lommabukten 2005.
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Figur 8. Belastning av total-kväve till Lommabukten 2005.

Främmande arter

Alla djur- och växtarter som återfinns i Sverige har någon gång
invandrat till våra breddgrader, de flesta i samband med inlandsisens
tillbakadragande. De arter som brukar benämnas som främmande arter
är de arter som etablerar sig utanför sitt naturliga utbredningsområde
med människans hjälp, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt.
Främmande arter kan ha stor inverkan på ekosystemet, speciellt i
artfattiga eller störda ekosystem. I Öresund finns flera arter som har
kommit hit med människans hjälp.
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Hur näringsrik var Öresund för 200 år sedan?
Öresundsvattensamarbetet har genomfört datamodelleringar
av miljön i Öresund för hur undersöka hur olika belastning
av näringsämnen påverkar havsmiljön i sundet. Man har
jämfört den ”urtida” belastningen av kväve och fosfor med
dagens belastning och undersökt hur dessa nivåer påverkade
sundets miljö. Man behöver inte gå så långt tillbaka i
tiden för att nå denna ”urtidsbelastning”. Det räcker med
att gå tillbaka 150-200 år då befolkningen var mindre och
konstgödsel ännu inte var i bruk.
Fosfor- och kvävehalterna har ökat med 60-70 % i norra
Öresund och upp mot 150 % i södra delen under de senaste
150-200 åren. Siktdjupet var i den urtida miljön 11 meter på
sommaren och upp till 14 meter i Lommabukten på vintern.
Nutida siktdjup är 7-8 meter i Lommabukten. Siktdjupet
är den främsta orsaken till att utbredningen av ålgräs var
betydligt större i den ”urtida” miljön. Om man kan reducera
kväve och fosforhalter till hälften av dagens nivåer får man
flera positiva effekter. Algblomningen minskar vilket ökar
siktdjupet, vilket i sin tur gynnar ålgräset.

Sandmussla, Mya arenaria, som är en av de vanligaste musslorna i
Öresund kom till Sverige från Nordamerika under vikingatiden. En art
som kommit till våra kustnära hav under senare årtionde och som kan
vara ett hot mot havsekosystemet är den amerikanska kammaneten,
Mnemiopsis leidyi. Den upptäcktes på Västkusten, i Kattegatt och
Östersjön för första gången 2006. Den amerikanska kammaneten äter
djurplankton, fiskägg och fiskyngel och har stor reproduktionspotential.
Den räknas som en av världens 100 mest skadliga främmande arter.
Under sommaren 2008 hittades den amerikanska kammaneten i
Lommabukten i relativt stora antal. Havsbortsmasken, Marenzelleria
viridis, är en annan främmande art som bland annat hittats i Helsingborgs
kommun men som ännu inte verkar ha nått Lommabukten
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Fysisk störning

Stränderna längs Skånes kust utsätts ofta för ett hårt tryck från olika
intressen, t.ex. exploatering, båttrafik och friluftsliv. Vi saknar idag
detaljerad kunskap om hur fysisk störning kan påverka växt- och djurliv.
Det är dock värt att notera att fysiska störningar längs kuststräckan även
påverkar vår upplevelse av kusten och kan försvåra våra möjligheter att
ströva längs våra stränder.

Miljöproblem i samband med fysisk störning vid kustzonen kan vara
ökad eller förändrad erosion, ändrad vattengenomströmning med
förändringar i syrehalt, vågexponering och sedimentationshastighet,
ökade halter av gifter och näringsämnen. Fasta bryggor, som
stenfundamenten vid ”Betongbryggan” söder om Lomma hamn gör
att vattnet inte kan strömma fritt längs stranden och detta påverkar
växt- och djurlivet negativt samtidigt som det gör att vattenkvaliteten
försämras så vattnets omloppstid i strandzonen förlängs.

Länsstyrelsen i Skåne län gjorde 2003 en inventering av fysisk störning
längs Skånes kust. Det är främst tre grupper av fysisk störning som
undersökts; bryggor, byggnader och vägar. Klassningsgränserna för
bedömningsgrunder för miljökvalitet för områden som inte är tätort,
hårdgjord yta eller hamn går från 1. Ingen störningsindikation där det
inte finns några bryggor, byggnader eller vägar längs stranden till 5.
Mycket kraftig störningsindikation med >20 bryggor, > 25 byggnader
eller > 750 meter väg per kilometer strand.

I Lomma kommun sammanfaller störningsindikationerna mellan
brygga, byggnader och vägar vilket innebär att där det finns ett stort
antal bryggor finns det även många byggnader och vägar samt vice
versa. Stora delar av kuststräckan är klassad som ”Mycket kraftig
störningsindikation”. Undantag är naturreservaten i norr och söder där
ingen störning finns samt delområden kring Haboljung och söder om
Lomma hamn med ”Mindre störningsindikation”. Erosionsskydd på
stränderna bör också räknas in i fysisk störning (se nedan), vilket ökar
störningsindikationen på vissa delar av kuststräckan i Lommabukten.
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Erosion

Erosion vid våra kuster är en naturlig process – havet ger och
tar. Erosionen i Lommabukten har dock förändrats på grund av
utbyggnaden av Malmö hamn och Spillepeng. En höjning av havsnivån
på grund av klimatförändringar kommer dock att öka problemen med
stranderosion längs kustzonen i Lomma. Stranderosion i Lommabukten
sker inte kontinuerligt utan den största skadan av stranderosion sker
under höst- och vinterstormarna då höga vågor i kombination med högt
vattentillstånd transporterar ut sandmaterial från kusten. Den södra
delen av bukten är mer långgrund och flack vilket medför att erosionen
inte är lika stor som i norra delen av bukten.

Erosionsskydd vid Fyrkantsdammen efter stormen Per 2007.

Erosionsskydd av kullersten vid Hamnhusen efter stormen 2004.
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Stranderosion är därför starkt kopplat till vattenstånd och våghöjder i
Lommabukten. Vattenståndet i bukten är dock inte knutet till variation
i den lokala vinden. Kraftiga vindar och lågtryck i Skagerrak, Kattegatt
och södra Östersjön är de faktorer som styr vattenståndet i bukten.
Exempelvis kan vattenståndet i bukten höjas dramatiskt om kraftiga
västvindar och lågtryck har pressat ned vatten i Östersjön och vinden
sedan vrider mot norr. Medelvattenståndet förväntas för Lomma hamn att
höjas med 25-65 cm fram till år 2100. Det högst tänkbara vattenståndet
år 2100 blir därför det högsta vattenståndet hittills (julstormen 1902) +
65 cm vilket är 270 cm högre än normalvattenstånd idag.
Lomma kommun utarbetade i november 2001 ”Rapport över
erosionssituationen längs kusten i Lomma kommun” syftet med
rapporten var att redovisa den befintliga situationen där erosion
förekommer, kartlägga behov av erosionsskydd, visa exempel på olika
typer av erosionsskydd samt skapa underlag för beslut om investeringar
för nya erosionsskydd. Rapporten är fortfarande aktuell för fortsatta
åtgärder.
Idag är 3,3 km av kommunens 12 km långa kuststräcka erosionsskyddad.
De närmaste tio åren kommer ytterligare 1,8 km av stranden att behöva
skyddas genom erosionsskydd, se tabell 2. Områden där behovet
av erosionsskydd är som störst är stranden utanför Fyrkants- och
Trekantsdammarna, delar av Strandvägen i Bjärred samt stranden vid
Hamnhusen söder om Lomma hamn. Erosionen vid Lomma kommuns
badstränder har medfört att sandpåfyllnad har utförts de senaste åren
genom inköp av sand från olika platser i Skåne.

Tabell 2. Befintligt och planerat erosionsskydd i Lomma kommun.

Sträcka
(meter)

Kommunal mark

Privat mark

Statlig mark

Befintligt erosionsskydd

2670

2000

670

Badstränder

2700

2700

Planerat erosionsskydd 2010-2012

500

500

2013-2015

600

600

2016-2018

730

730

Övrig strand

5300

2810

390

2100

TOTAL strand

12500

9340

1060

2100
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Det finns behov av kontinuerlig tillsyn och underhåll av befintliga
erosionsskydd, speciellt efter stormar under vinterhalvåret. Figur 9 visar
hur de olika erosionsskydden skadas under stormar. På kommunägd
mark finns i huvudsak tre typer av erosionsskydd; nätkorgar med sten,
kullersten och betonghålsten. På privat mark förekommer erosionsskydd
med olika typer av murar och kullersten.

Släntskoning av gabioner

Gabioner är stenfyllda korgar av stål som läggs ut på stranden när
området har packats ihop till rätt lutning och hållfasthet. Fördelarna
med gabioner är att de har en lång livslängd, är tåliga mot kraftiga
vågor samt tillåter växtlighet som döljer gabionerna. Nackdelen med
gabioner är att de skyddar sluttningen ned mot havet men inte själva
strandplanet. Efter ett antal år finns det dessutom risk för rost som gör
att stålkorgarna kan ge skador på djur och människor.
Släntskoning av sten

Sten, kullersten och sprängsten kan användas för att skydda stranden
från erosion. Ju större stenarna är desto bättre skydd mot erosion. Det
är en metod som är enkel att genomföra men som ger en minskad
framkomlighet och ett relativt onaturligt utseende på stranden.
Släntskoning av flexplattor

Betongplattor som kopplar in i varandra, s.k. flexplattor har används på
x meter i kommunen, främst i norra delarna av bukten. Fördelen med
denna metod är att den har en lång livslängd och att den tål kraftiga
vågor. Men konstruktionen ger ett onaturligt utseende på stranden och
det finns små möjligheter för vegetation att få fäste mellan plattorna.
Sandfodring

Strandfodring, där ny sand förs på, är en teknik som i övriga Europa
används alltmer som ett alternativ till hårda erosionsskydd av sten
och betong. Tillsammans med etablering av strandvegetation som ger
ett skydd mot vinderosion kan strandfordring skydda och reparera
badstränder som är påverkade av kusterosion. För närvarande sker
sandfodring på badstränderna vid Lomma Beach, Habo Ljung och
Långa Bryggan. Vid Lomma Beach hämtas sand på de närmaste
sandbankarna utanför stranden medan det tillförs extern sand på
stränderna vid Habo Ljung och Långa Bryggan. Vid sandfordring i
Lommabukten är det viktigt att sand inte hämtas från havsområden som
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Erosion

Befintligt skydd

Erosionsskydd fas 1

Kommunägd mark

Inga planerade skydd

Erosionsskydd fas 2

Privat och statlig mark
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Bjärred

Önnerup

Haboljung

Höje
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Lomma

Lommabukten
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Karta 3. Befintliga erosionsskydd samt plan över utbyggnad och restaurering av
erosionsskydd i Lomma kommun.
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ligger just utanför kuststräckan eftersom det då finns risk att sandrevlar
försvinner. Det skulle medföra att erosionen ökar då revlarnas funktion
som vågdämpare försvinner.

Sandutfyllnad kan ses som en enkel och naturlig metod där man återför
sandmassor som eroderas bort. Men det är en omdiskuterad metod då
effekterna på havsbottnar av sandsugning inte är kända. Det är ingen
långsiktig lösning för stora kuststräckor men kan eventuellt användas i
områden där rekreationsvärden är stora, exempelvis badstränder.
Friliggande vågbrytare

Friliggande vågbrytare placeras parallellt med kusten en bit ut i vattnet.
De har till uppgift att bryta de infallande vågornas kraft. Vågbrytare kan
döljas under vattenytan vid medelvattenstånd och minska transporten
av sand ut från stranden. Nackdelarna med dessa friliggande vågbrytare
är dock att de kan förändra vattentransport i bukten vilket medför att
havsbotten blir fylld med sediment och inte lämplig för bad. Vågbrytarna
utgör också ett hinder för vattensporter som segling, vind- och kitesurfing.

Sanddyner med strandråg och kokosnät. Fotot till höger visar samma yta ett år
senare.
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Vegetation som skydd mot erosion
Det naturliga skyddet mot vågornas och vindens krafter
längs våra stränder är sanddyner. De stoppar stormarnas
höga vågor och lindrar översvämningar. Sanddyner med
vegetation fungerar även som sandlagringsplatser som
fångar upp omkringflygande sand. De människopåverkade
sandstränderna har inte samma möjligheter att reparera sig
själv som den naturliga stranden. Byggnader eller skog som
ligger strax bakom stranden hindrar vindarna att bygga upp
sand på dynerna, de förhindrar vindarna att passera över
sandstranden och omöjliggör förflyttningar av sanddyner
inåt land vid eventuella havsnivåhöjningar. Den naturliga
dynamiken i dynlandskap innehåller vandrande dyner där
öppen sand varieras med strandvegetation. Tät grässvål är inte
lämpligt på sanddynerna eftersom det gör att vågorna gröper
ur sanddynerna då grässvålen håller fast det översta lagret och
förhindrar att dynerna byggs på.
Sandrör och strandråg är de gräs i Sverige som naturligt
har störst betydelse på grund av sin sandbindande förmåga.
Sandrör anses som bättre sandbindare än strandråg, främst för
att de har rotskott som växer upp som en kvast och binder
dynerna.
Vid nyetablering av växter på sanddyner eller sandstränder
kan man kombinera plantering med en stadgande väv. Om
sanden är artificiellt tillförd saknas ofta mykorrhiza, , dvs.
de svamphyferna som hjälper växten att ta upp näring och
som växtens rötter lever i symbios med. Då kan man plantera
sandrör eller strandråg med inympad mykorrhiza.

Utfiske och fiskeförvaltning

Fisket i Öresund är unikt då det sedan 1932 endast är tillåtet för danska
och svenska fiskebåtar att fiska i sundet och det är förbjudet med trålfiske.
Fisket delas gemensamt av Danmark och Sverige med undantag av
vattenområden grundare än sju meter där det andra landet enbart får
fiska med krok och sillgarn. Trålfiskeförbudet som gäller i nästan hela
Öresund kom till av säkerhetsmässiga skäl eftersom fartygstrafiken är
så intensiv i sundet. Det är dock tillåtet att trålfiska norr om en linje från
Ellekilde Hage och Lerberget, 4 sjömil utanför svenska kusten och tre
sjömil utanför danska kusten, den så kallade ”Kilen”. Fångst av torsk
1997 fördelat på redskapstyp visar att det är stora skillnader mellan
Öresund och andra områden som Kattegatt och Skagerack i användning
av torskgarn, se tabell (infoga tabell från .) Fångsterna av torsk med
trålning kommer i Öresund från ”Kilen”.
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Förbudet mot trålfiske har gjort att de lokala stammarna av torsk, sill
och flatfisk har skyddats. Fiske med nät ger en större storleksselektivitet
och havsbottnarna förblir orörda. Torsken har en livskraftig population
i Öresund och trålfiskeförbudet har säkert varit en starkt bidragande
orsak till detta. En gemensam fiskepolitik mellan Danmark och Sverige
skulle ytterligare säkra ett hållbart fiske i Öresund.
Öresund saknar en specifik fiskeriförvaltning och räknas administrativt
som en del av västra Östersjön (allt väster om Bornholm). Trots det
gemensamma fisket har Sverige och Danmark olika nationella
föreskrifter för fisket i sundet. Länsstyrelsen i Skåne ansökte 2004
om ett försök till samförvaltning av fisket i sundet men fick anslag av
Fiskeriverket.
Till skillnad från de flesta andra svenska fiskevatten bedrivs fisket i
Öresund nästan enbart av traktens egna kustfiskare. Den tillgängliga
fiskekvoten är därför begränsande i Öresund. Nätfiske har en
större storleksselektion än bottentrålning vilket gynnar en stabil
population av torsk. Det finns risk att sportfiske kan ha en effekt på
fiskbeståndet eftersom det är en stor andel ”större” fiskar som fiskas
upp av sportfiskare. En framtida förvaltning av Öresunds fisktillgångar
bör därför inbegripa både yrkes- och fritidsfiskets olika aktörer.
EU fastställer varje år de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) för
olika fiskbestånd. Dessa fångstmängder bestäms utifrån data från
ICES och varje land får därefter en specifik kvot av TAC. EU har även
utarbetat återhämtningsplaner för exempelvis torsk (EG 1098/2007).
Det finns även möjligheter för medlemsstater att tillfälligt stänga
områden för fiske. Sverige och Danmarks regeringar enades 2008 om
att införa fredade områden i sydöstra Kattegatt för torsken. I Öresund
gäller därför förbud mot allt torskfiske under 1 februari – 31 mars i
nordöstra Öresund. I västra Östersjön, inklusive Öresund, gäller under
april månad bestämmelser i enlighet med torskåterhämtningsplanen för
Östersjön. Planen innebär att fiske endast är tillåtet med garn som har
en maskstorlek större än 90 mm, bottensatta linor eller fiske med pilk.

Bulefiske är en metod som går ut på att lokalisera fiskstim med ekolod.
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Under 2008 blev bulefisket i Öresund intensivt omdebatterat efter
ett program i svensk TV. Det bulefiske som flertalet människor hade
invändningar mot, däribland många sportfiskare, är det fiske som skett
i Öresund på vintern där torsken samlas i stora stim på botten för att
leka. Här kombinerades metoden att hitta fiskstim med ekolod med
ryckfiske av torsk just under lekperioden då torskhonorna är fulla med
rom. Fiske med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken
på fisken blev dock förbjudet i Sverige 1 juli 2008. Förbud mot fiske
av lekmogen torsk, med tidsbegränsade förbud liknande de förbud som
finns för laxfiskar, skulle ge torsken ytterligare skydd.

Intressenter

Sport- och yrkesfiskare

Öresundsområdet hyser också goda förutsättningar för att utveckla en
näring kring sportfiske. Här finns ett av de bästa havsfiskena efter torsk
och flatfisk i norra Europa samt ett mycket bra kustfiske efter öring,
näbbgädda och multe. Sportfiske kan antingen ske längs kusten eller
ute i bukten från båt. Det finns ett stort antal turbåtar som anordnar
fisketurer i Öresund, men ännu har ingen turbåt Lomma hamn som bas.
Inom Öresundsområdet finns ett tiotal svenska fiskehamnarna som utgör
hemmahamnar för ett fyrtiotal licensierade yrkesfiskare. Småskaligt
fiske efter torsk med nät är det dominerande fisket med fångsterna av
flatfisk och sjurygg som viktiga komplement. I Lomma kommun finns
ett fåtal licensierade yrkesfiskare.
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Den totala fångsten i Öresund av svenska fiskare var under åren
1998-2006 mellan 827 och 1140 ton fisk (med sill och skarpsill
borträknade). Torsken är den dominerade arten, över 75 % av fångsten
i vikt består av torsk (se tabell). Fångsten från yrkesfiskare stationerade
i Lomma 1998-2007 varierade mellan 102 och 160 ton/år vilket
motsvarar ungefär 15 % av fångsten (sill och skarpsill borträknad).
Badliv

Lomma kommun har fyra allmänna badplatser längs kuststräckan;
•

Långa Bryggan intill Bjärreds Saltsjöbad, med ett modernt
kallbadhus längst ut på bryggan

•

Badplatsen vid Habo Ljungs camping

•

Lomma norra badplats

•

Badplatsen vid Hamnhusen (T-bryggan)

Dessa fyra badplatser är EU-bad - badplatser med mer än 75-100 badare
i snitt per dag under badsäsongen. Här sker kontroller av badvattnets
kvalitet var fjortonde dag under sommarmånaderna.

Vid badplatserna utförs tångrensning under perioden slutet av maj –
mitten av augusti. Sanderosion gör att det finns ett behov av att tillföra
sand till stränderna, speciellt Haboljungs camping och Långa Bryggan
är utsatta för stranderosion. Stränderna är långgrunda och revlar bildas
spontant i det grunda vattnet. Viss maskinell förflyttning av sand i
strandzonen förekommer för att undvika att platser med stillastående
vatten bildas vid badplatserna.
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Båtliv

Lomma Seglarklubb har avtal med kommunen om kajplatser samt
uppläggningsplatser till båtar. De har också en gästhamn som sedan
2003 innehar Blå Flagg, en internationell utmärkelse som föreningen
Håll Sverige rent ger gästhamnar som uppnår till vissa kriterier när det
gäller vattenkvalitet, säkerhet och miljöinformation. I Lomma finns
också Svenska kryssareklubben och i Bjärred finns Bjärreds båtklubb
och en aktiv optimistjolleklubb (BOJK).

Wind- och kitesurfing

I kommunen finns en av Sveriges äldsta windsurfingsföreningar
– Lommabuktens Windsurfingssällskap (LBWS). Föreningen
bedriver surfskola på Lomma norra strand (Lomma beach) under
sommarmånaderna där de också har sitt klubbhus. Kitesurfing är en
snabbt ökande vattensport. De långgrunda stränderna, tillsammans med
den övervägande sydvästliga vinden i Lommabukten gör att bukten
är väl lämpade för kitesurfing och windsurfing, och antalet utövare,
speciellt i kitesurfing förväntas öka.

Vid Grönhögarna finns möjlighet för windsurfing och i viss mån
kitesurfing. Kite-surfing behöver använda en öppen yta, helst gräsklädd,
vid stranden för att lägga upp draken med linorna vid start, vilket
saknas vid Grönhögarna. De flesta kite-surfare har hållit till vid Habo
Ljungs camping där även privata företag håller kurser i kite-surfing
under sommaren. Vid Habo Ljungs camping kommer möjligheterna
för kitesurfing att minska då campingen expanderar och det finns
behov av att ha framförhållning vad gäller planering av vattensporter.
Kitesurfing kan utgöra en störning framförallt på fågellivet då de stora
seglen förmodligen uppfattas som rovfåglar och i stora vattenområden
i bl. a. Vellinge kommun har Länsstyrelsen infört både wind- och
kitesurfingförbud för att skydda fågellivet.
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Möjligheter till friluftsliv och fågelskådning

Kommunen arbetar för att ge allmänheten möjlighet att njuta av den
långa kuststräckan längs Lommabukten. Strandstråket är ett gång- och
promenadstråk som ska erbjuda möjlighet att vandra längs hela kusten
från fritidsområdet Spillepeng i söder till Lödde ås mynning i norr.
Tillgängligheten längs stråket varierar, från partier med lättillgängliga,
hårdgjorda stigar till partier med enkla stigar. Tillgängligheten är god
för rörelsehindrade på vissa platser och sträckor. Strandremsan erbjuder
även ridmöjligheter på särskilda markerade vägar och i övrigt vad som
är tillåtet enligt allemansrätten.

Lommabukten har mycket att erbjuda den fågelintresserade. Minst 280
arter har observerats i kommunen och bukten utgör ett mycket viktigt
rast- och övervintringsplats, vilket ger en mycket varierad och högklassig
havsfågelskådning. Södra Lommabukten (bästa utkikspunkten är
från T-bryggan), Öresundsparken, Löddesnäs och Haboljung är bra
utgångspunkter för fågelskådning.
ÖVRIGA INTRESSENTER

Viktiga intressenter är naturligtvis också de som bor och har tomter
i anslutning till vattenområdet i bukten. Här har kommunen både ett
tillsyns- och informationsansvar kring strandskyddsreglerna, men de
boende är också viktiga samrådspartners och möjliga medlemmar i ett
kustvattenråd.
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