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Vad händer i Lommabukten? 
 

Transporten av näringsämnen från land ut i havet leder till övergödning och är ett stort 
miljöproblem. Under 1800-talet torrlades många våtmarker för att marken skulle kunna 
användas till jordbruk. Detta var en av orsakerna till att transporten av näringsämnen till havet 
ökade och problemet med övergödning var ett faktum. Idag genomförs åtgärder för att minska 
näringsämnestransporten i åar i hela landet. Detta görs till exempel genom att återanlägga 
våtmarker, där näringsämnen bland annat tas upp av växter eller faller ner till botten, vilket 
fördröjer transporten ut till havet. Höje å i sydvästra Skåne har ett avrinningsområde på 316 
kvadratkilometer som består till 60 procent av jordbruksmark. Kväve och fosfor läcker från 
marken ut till ån och transporteras sedan vidare ut i havet. Höjeå-projektet har tagit fram en 
landskapsvårdsplan för Höjeåns avrinningsområde där man bland annat planerar att anlägga 
30 nya våtmarker. Målet är framför allt att minska transporten av näringsämnen via ån till 
havet. 
 
Syftet med mitt examensarbete har varit att beräkna retentionen av näringsämnen i de 30 
planerade våtmarkerna. Retentionen är de processer som sker i en våtmark som minskar 
transporten av näringsämnen. Syftet var också att bedöma effekterna i Lommabukten som 
följer av en minskning i näringsämnestransport. I studien presenteras även ett nytt 
övervakningsprogram för Lommabukten. 
 
Resultaten visar att retentionen i de 30 planerade våtmarkerna minskar transporten av kväve 
från ån med runt 5 procent och av fosfor med ca 14 procent. Detta motsvarar en minskning av 
näringsämnestransporten till Lommabukten, från de tre större åar som mynnar här 
(Kävlingeån, Höje å, Segeån), med någon procent för kväve och ca 3 procent för fosfor. 
Kostnadseffektiviteten för de 30 våtmarkerna var dålig; i medel 270 kronor per kilo borttaget 
kväve per hektar och år. Om man bortser från de två våtmarker som har sämst 
kostnadseffektivitet sjunker kostnaden istället till en fjärdedel. Minskningen i 
näringsämnestransport har troligtvis ingen större ekologisk effekt i Lommabukten. I nuläget 
pågår dock projekt för att minska näringsämnestransporten även i de två andra stora åarna 
som mynnar i Lommabukten. Dessa projekt, i kombination med Höjeå-projektet, kan ge en 
minskning i koncentrationerna av näringsämnen och leda till en positiv ekologisk effekt i 
Lommabukten. De ekologiska effekterna innefattar en större täthet och djuputbredning av 
ålgräs, Zostera marina. Ålgräset fungerar som levnadsområde för olika sorters fisk och många 
andra djur. När ålgräsets utbredning ökar kan följden bli en uppgång av bestånden av fisk (till 
exempel torsk) och andra djur. Lommabuktens status, enligt de krav som ställts upp av EU i 
ramdirektivet för vatten, kan efter en minskning av näringsämnestransporten även kunna 
höjas från måttlig till god status.  
 
I förslaget till nytt övervakningsprogram rekommenderas en utökad provtagning av 
näringsämnen och en ökning av antalet provtagningslokaler jämfört med dagens 
övervakningsprogram. En årlig inventering (av både växter och djur) i området 
rekommenderas också, för att se vilka förändringar som sker efter anläggningen av de 
planerade våtmarkerna. 
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Constructed wetlands in the catchment area of the river Höje å 
- How effective will they be, and what are the future effects in the 

bay of Lomma? 
 
The river Höje å is located in south-western Skåne, Sweden, and has a catchment area of 316 
km2. The catchment area is heavily cultivated; approximately 60 % is used for agriculture. 
The river flows into the bay of Lomma, in Öresund (the Sound). The nutrient transport in the 
river is high and contributes to the eutrophication of the Sound and Östersjön. The Höjeå-
project is a project that primarily aims to decrease the transport of nutrients from the river to 
the sea, and thus increase the water quality in the area. The plan is to construct 30 wetlands in 
the catchment area of Höje å. 
 
The purpose of this study is to calculate the retention of nutrients in the 30 wetlands and 
estimate the subsequent effects in the bay of Lomma. This study also proposes a new 
environmental program for the bay of Lomma. 
 
The results show that the total retention in the wetlands will be 18.6-29.4 tons of nitrogen, and 
1.23 tons of phosphorus per year. This retention corresponds to a decrease of 3.6-5.8 % of the 
nitrogen transport, and a decrease of 14.3 % of the phosphorus transport from Höje å into the 
bay of Lomma. The total transport of nutrients from the three major rivers (including Höje å) 
that flows into the bay of Lomma will decrease 0.7-1.1 % for nitrogen and 2.9 % for 
phosphorus. The wetlands has a bad cost efficiency; in average 270 SEK per kg nitrogen 
removed per hectare and year. If you disregard the two wetlands with the worst cost 
efficiency the average lands on 67 SEK per kg nitrogen removed per hectare and year. 
 
The decrease in nitrogen transport to the bay of Lomma is probably too small to have an 
ecological effect in the bay. In combination with other measures that are about to be taken, 
both in the catchment area of Höje å, and in the catchment areas of the other major rivers 
flowing into the bay of Lomma, the combined results could have positive effects on the bay. 
These effects would include a greater depth distribution of sea grass, Zostera marina, 
increasing the habitats for fish and other species that live in the beds of sea grass. The 
decrease in the transport of nutrients could in the future lead to an increase in the status 
(according to the EU Water Frame Directive) of the bay.  
 
The proposed environmental monitoring program include a more extensive sampling of 
nitrogen and phosphorus, a higher number of sampling sites and a yearly inventory of the 
species present in the bay of Lomma.  
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