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Sege å – ett grumligt vattendrag 

Många av vattendragen i Skåne har de senaste 150 åren blivit allt grumligare och 
innehåller en högre halt lösta partiklar. Detta är särskilt vanligt i jordbruksområden 
där vattendragen har rätats, kulverterats och dikats. Resultatet av detta är både en 
större avrinning av vatten och partiklar från marken men även ett ökat flöde i själva 
vattendraget, vilket ger en ökad erosion av kantmaterial. Även läckaget av 
näringsämnen som fosfor och kväve till vattendragen har ökat, vilket resulterar i 
övergödning och ökad produktion av alger. Partiklarna som påverkar grumligheten är 
både organiska (alger) och oorganiska (lera, sand etc.). 

Segeå flyter genom sydvästra Skåne och har sitt utlopp i 
Öresund. Avrinningsområdet domineras av jordbruksmark 
och ån har ett grumligt vatten. Syftet med examensarbetet 
var att undersöka ifall grumligheten i ån till största del 
beror på Börringesjön, där ån tar sin början, eller på 
tillflödande dike. Vattenprov togs under åtta veckor i april 
och maj på den första sträckan av ån, både i å och 
tillflödande dike. Analyser som inkluderades var 
grumlighet (turbiditet), suspenderat material (organiskt 
och oorganiskt material), klorofyll-a, näringsämnen 
(fosfor och kväve) och vattenflöde.  

Segeå är starkt grumlad redan vid första provpunkten, strax nedströms Börringesjön. Dikena 
har lägre grumlighet samt lägre halt av suspenderat material, klorofyll-a och näringsämne än 
ån. Resultaten visar att Börringesjön är den viktigaste källan till det grumliga vattnet i Segeå 
på den undersökta sträckan. Den organiska fraktionen av det suspenderade materialet kommer 
främst från sjön och avtar längs den undersökta sträckan i ån medan den oorganiska halten 
behålls på samma nivå. Detta är eventuellt ett resultat av att oorganiskt material eroderar längs 
ån samt läcker från jordbruksmark. Klorofyll-a avtar precis som den organiska halten längs ån 
medan näringsämneskoncentrationen ökar.  

Det grumliga vattnet i Segeå ger konsekvenser för hela ekosystemet. Ljusinsläppet i vattnet 
minskar, vilket gör det svårare för växter att överleva och för fiskar som använder synen i sitt 
födosökande. Lerpartiklar kan bland annat lägga sig som en hinna runt ägg från lax och hindra 
utbytet av syre mellan ägget och omgivningen. Övergödning av näringsämne kan leda till 
syrefria bottnar, vilket försämrar livsbetingelserna för bottenlevande organismer. Det höga 
innehållet av partiklar och näringsämne följer med vattnet ut till Öresunds kust och bidrar till 
att grumla vattnet även där.  
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Segeå – a turbid watercourse 
 

Many streams in Scania have been regulated to increase the agricultural potential. Erosion of 
suspended particles and leakage of nutrients have increased, which gives a higher turbidity in 
streams. Water samples have been taken in Stream Segeå which has very turbid water. 
Samples have been taken both in the stream and inflowing ditches, to investigate where 
particles come from. The stream is very turbid from the beginning, directly after Lake 
Börringesjön, and has a high concentration of suspended particles. Ditches have lower 
turbidity and lower concentration of suspended particles. The concentration of nutrients and 
chlorophyll-a are also lower in the ditches than in the stream. The results show that Lake 
Börringesjön have a higher impact on the stream than ditches have, however more ditches 
have to be investigated. It is also important to take samples during other periods in the year, 
not only for some weeks in the spring. 
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