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Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera problematik 

med kusterosion i Skåne. Målet är att fastställa vilka alternativ som finns vid val av erosionsskydd och hur de olika 

typerna fungerar. För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie av böcker, artiklar och elektroniska källor. 

Denna kompletterades med fältstudier vid Löderup strandbad, för exemplifiering av en verklig tillämpning.  

 Resultatet visar att erosionsskydd traditionellt delas in i kategorierna hårda och mjuka erosionsskydd. De hårda 

erosionsskydden stoppar eller reducerar erosionen i ett område och utgörs av bland annat hövder. Till de mjuka 

erosionsskydden hör exempelvis strandfodring. Denna typ av skydd förhindrar inte erosionen, utan återställer 

strandlinjens utseende temporärt.   

 En viktig slutsats är att det inte finns ett allmängiltigt svar på vilken typ av erosionsskydd som bör användas för 

att behandla kusterosion i Skåne. Det är många faktorer, såsom geologiska och topografiska förutsättningar, 

orsakerna bakom erosionen, önskvärda effekter och ekonomiska aspekter som spelar roll. Detta gör valet av skydd 

till en komplex fråga. Vidare konstateras att kusterosion i Skåne sannolikt kommer öka i framtiden till följd av en 

stigande havsnivå. Därför dras även slutsatsen att det är betydelsefullt att satsa mer på kartläggning av potentiellt 

utsatta områden, i syfte att minimera både risker och kostnader.  
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electronic sources, was conducted. This was complemented with a field study at Löderup strandbad, for an example 
of a real-world application.  
 The results show that erosion protection measures are traditionally classified into hard and soft types. Hard 
types fully prevent or reduce erosion in an area and consists of for example groynes. Beach nourishment is an 
example of a defense that belongs to the soft protection type. This type of protection do not stop the erosion. 
Instead, it temporarily restores the appearance of the shoreline. 
 An important conclusion is that there is no universal answer to which type of erosion protection that should be 
used to treat coastal erosion in Scania. There are many factors, such as geologic and topographic conditions, the 
cause of the erosion, desirable effects and economic aspects that are important. This makes it a complex task to 
choose the right protection. Furthermore, the conclusions establish that coastal erosion in Scania will likely increase 
in the future as a result of an increasing sea level. Because of this, it is important to invest more in mapping  
potentially exposed areas, to minimize both risks and costs.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning  
Begreppet kust definierar strandlinjens läge och direkt 
angränsade områden innanför och utanför (Andréasson 
2015). I denna dynamiska miljö sker deposition och 
erosion av sediment. Kusterosion medför att sediment 
transporteras bort med rörelsen av vågor, strömmar 
och vindar (Malmberg Persson et al. 2016). Förloppet 
är en naturlig geologisk process som alltid funnits och 
påverkat landskapets utformning genom historien 
(European Commission 2004). Under vinterhalvåret 
kan kusterosionen vara intensiv, till följd av att starka 
vågor uppkommer i samband med stormar. Denna typ 
av erosion är tillfällig och benämns akut erosion. En 
annan variant är kronisk erosion, vilket innebär att det 
sker en kontinuerlig borttransport av sediment. Om 
detta sker utan uppehåll, skapas inga möjligheter för 
kusten att återhämta sig. Detta är en generell indelning 
av kusterosion och Skånes stränder visar exempel på 
båda typer (Malmberg Persson et al. 2016). Det finns 
många faktorer som påverkar hur benägen en strand är 
att eroderas. I bakgrunden, i denna uppsats, redogörs 
först för geologiska och topografiska förhållanden. 
Vidare beskrivs hur vågor och strömmar inverkar på 
erosionsprocessen. Slutligen behandlas relationen mel-
lan den globala havsnivån och den regionala landhöj-
ningen.                  
 Samtliga kustområden i Europa påverkas i varie-
rande grad av erosion. Tidigare har detta varit mindre 
problematiskt, men i samband med urbanisering av 
kusten har erosionens framfart blivit en allt större an-
gelägenhet. Ett exempel från åren 1999-2002 visar på 
ödesdigra konsekvenser i Europa. Närmare 300 hus 

fick överges och 3000 bostäder tappade marknads-
värde under denna period. Problemen förväntas öka 
och år 2020 uppskattas årligen 158 000 personer falla 
offer för kusterosion och översvämningar (European 
Commission 2004).                                     
 Av Sveriges 10,1 miljoner invånare (Statistiska 
centralbyrån 2018) är 1,3 miljoner bosatta i Skåne län 
(Länsstyrelsen Skåne u.åa). Många människor sökte 
sig till södra Sveriges kustområden tidigt under histo-
rien. Anledningen var det goda jordbruket samt möj-
ligheterna till handel med utlandet (Länsstyrelsen 
Skåne u.åb). Trenden höll i sig och idag bor närmare 
hälften av Sveriges befolkning inom ett avstånd på tio 
kilometer från kusten (Svanström 2013). Naturliga 
processer längs kusten kan därför ha stor påverkan på 
samhället.                                    
 Idag förekommer erosion längs 12 % av kust-
sträckan i Skåne (Fig. 1). Detta är en del av en uppåt-
gående trend, då den globala havsnivån stiger mer än 
vad den regionala landhöjningen i Skåne kan kompen-
sera för (Malmberg Persson et al. 2016). För att be-
gränsa risken att detta medför negativa effekter på 
samhället, kan erosionsskydd upprättas. Uppsatsen 
fokuserar på att diskutera olika valmöjligheter av åt-
gärder.  
 

1.2 Syfte 
I denna studie har jag kartlagt vilka lösningar för ero-
sionsskydd som finns och hur de olika typerna fun-
gerar. Syftet var att studera vilka åtgärder som kan 
användas för att hantera kusterosion i Skåne. En 
fallstudie om Löderup strandbad, Ystad kommun, 
används som ett exempel på hur problemen har hanter-
ats samt effekterna av åtgärderna i ett verkligt sam-
manhang.  

Fig. 1. I projektet Skånestrand har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) studerat förutsättningarna för erosion längs Skånes 

kustområden. Genom att använda historiska flygbilder har man kunnat jämföra dagens strandlinje med 1940-talets. För att visa 

fördelningen av erosion och ackumulation har förändringarna klassificerats i sju grupper. En förändring som varit mindre än 15 

meter anses vara svårbedömd och klassificeras därför som ”ingen förändring”. Längs Skånes kust sker erosion på 12 % av 

sträckan (Malmberg Persson et al. 2016). På kartan finns även Löderup markerat, vilket är undersökningsområdet för fallstudien 

i denna uppsats. 
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2 Bakgrund - kusterosionens  
orsaker och effekter 

 

2.1 Geologiska förhållanden 
För att bedöma hur benägen en strand är att eroderas, 
finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Det rör 
sig främst om jordartens fraktion, varav fin- och mel-
lansand är mest lätteroderad. I jämförelse med sand är 
finare fraktioner, såsom lera, mindre känsligt för ero-
sion eftersom partiklarna binds ihop av starka ko-
hesionskrafter. Likaså är även grövre partiklar, ex-
empelvis grus, svåreroderat i förhållande till sand. Den 
bakomliggande orsaken är att de kräver en större 
mängd energi för att sättas i rörelse av havets vågor 
och avsätts snabbt när energin minskar. En annan 
faktor som är viktig för bedömningsunderlag är sedi-
mentdynamiken, alltså i vilken skala området kän-
netecknas av erosion eller ackumulation av sediment. 
Ytterligare är det även viktigt att ta hänsyn till topo-
grafi och havsbottens batymetri (Malmberg Persson et 
al. 2016). Vid en flack lutning på havsbotten tar det 
längre tid för vågorna att brytas än vid en brant lut-
ning. Detta innebär att vågorna som färdas över en 
flack havsbotten kommer ha mer energi kvar när de 
når stranden. I sin tur leder detta till att dessa stränder 
har större risk att utsättas för erosion (The open uni-
versity 1999).   

 

2.2 Sedimenttransport med vågor 
När vattenmolekyler i havet kommer i kontakt med 
luftmolekyler från vinden uppstår friktion mellan skik-
ten, på grund av en variation i hastighet. Detta resulter-
ar i transport av energi som huvudsakligen uttrycks i 
form av vågor, men vinddrivna strömmar uppstår 
delvis också (The open university 1999). Forskare har 
testat detta samband genom att tillföra olja i vatten, 
vilket ger en minskad friktion. Resultatet visar att olja 
utgör ett hinder för fortplantning av vågor (Marshak 
2015).                            
  Vattenpartiklarna i havet rör sig i en nästintill 
vertikal cirkulär bana och följer samma riktning som 
vågrörelsen (Fig. 2). Att cirkeln inte är helt cirkulär 
beror på vågdrift, det vill säga att den framåtriktade 
rörelsen av vattnet ofta blir något större än den 
bakåtriktade för vågor med hög amplitud. Storleken på 

vågorna beror av vinden; det handlar om vindens 
hastighet och under vilken tidsrymd hastigheten varit 
oförändrad. En ytterligare faktor är stryklängden, det 
vill säga över det avstånd på havet som vinden haft 
möjlighet att bygga upp vågen (The open university 
1999).                       
 Vid kusten blir vattendjupet successivt mindre och 
vågbasen, det vill säga djupet där påverkan från vat-
tenvågorna helt upphör, ligger en bit utanför strand-
linjen. Av denna anledning övergår den cirkulära 
rörelsen först till en mer elliptisk form, för att sedan ta 
formen av en ström som går fram och tillbaka (Fig. 2). 
Vågens kontakt med havsbotten kommer att sätta sedi-
ment i transport och i sin tur även påverka strand-
linjens form (Andréasson 2015).                  
 Längre ut från kusten kommer cirkelns diameter 
vara som störst precis under vattenytan. Därefter avtar 
rörelsen sedan successivt med djupet, för att sedan helt 
upphöra vid vågbasen (Fig. 2). Detta innebär att den 
vattenmassa som befinner sig under vågbasen är 
opåverkad av den turbulens som vågorna skapar. Nor-
malt befinner sig vågbasen på ett avstånd motsvarande 
halva våglängden (The open university 1999), men 
eftersom våglängden varierar med avseende på 
rådande vädersituation, kan det faktiska djupet för 
vågbasen skifta (Andréasson 2015).                         
 

 
2.3 Sedimenttransport med strömmar 

 
2.3.1 Transport med kustparallella strömmar 

En kustparallell ström uppkommer på följande sätt. En 
vinddriven våg närmar sig kusten med en vinkel på 
exempelvis 45 grader (Fig. 3a). När vattnet blir grund-
are kommer den ände av vågen som är närmast strand-
linjen att bromsas upp. Den andra änden av vågen, i 
dess längdriktning, fortsätter i samma hastighet som 
tidigare (Fig. 3b). Hastighetsvariationen ger upphov 
till vågrefraktion, det vill säga att vågen böjs av och 
får en mindre vinkel när den bryter mot stranden (Fig. 
3c). Detta genererar en ström som rör sig parallellt 
med kusten (Fig. 3d), därav namnet kustparallell ström 
(Marshak 2015). Strömmen har stor kapacitet att trans-
portera sediment och är den typ av ström som främst 
orsakar kusterosion (Malmberg Persson et al. 

Fig. 2. Bilden visar en förenklad modell av vattenpartiklarnas cirkulära rörelse i vattenrymden. Mot djupet avtar vågrörelsens 

hastighet successivt, för att helt upphöra vid vågbasen. Vid kusten möter vågbasen havsbotten en bit utanför strandlinjen. Detta 

gör att vågrörelsen kommer påverka havsbotten och sätta sediment i transport. Illustration: Nathalie Jancsak. 
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2016).                   
 Den kustparallella transporten inkluderar även den 
förflyttning av sediment som sker på stranden. När 
vågen bryter snett mot stranden, spolas strandsediment 
upp i samma riktning. I sin transport tillbaka, följer 
vattnet istället gravitationen och rinner rakt ut i havet. 
Processen skapar ett slags  sågtandsliknande 
transportmönster utmed strandlinjen  (Marshak 2015). 

                                  
2.3.2 Transport med ripströmmar 

Vinddrivna vågor medför ständigt en intransport av 
vatten till kusten. För att det ska bli balans i systemet, 
måste till slut överskottsvattnet flöda tillbaka ut i havet 
igen (The open university 1999). Vattnet transporteras 
längs med kusten av kustparallella strömmar 
(Lindberg och Nilsson 2017).  Slutligen sker en viss 
konvergens, där den kustparallella strömmen bryts av 
en stark undervattensström, kallad ripström (Fig. 4) 
(MacMahan, Thornton och Reniers 2006). Denna 
ström förflyttar en stor volym vatten från stranden ut 
till havet och kompenserar därmed för överskottet 
(Fig. 4) (Lindberg och Nilsson 2017).                           
 Grova beräkningar visar att en ripströms hastighet 
normalt varierar i ett intervall mellan 0–1 m/s, men 
uppgår ibland även till 2 m/s. Detta medför att 
strömmen har en stor kapacitet att transportera sedi-
ment och spelar därför en betydelsefull roll vid for-
mandet av strandlinjen (MacMahan, Thornton och 
Reniers 2006). För samhället innebär strömmens styr-
ka fördelar för surfare och fiskare, men är även 
livsfarlig då den innebär en drunkningsrisk för 
badgäster (The open university 1999).  

 
 

 
 

2.4 Klimatförändringar 
 
2.4.1 Havsnivåns betydelse 

Förändringar i havsnivå går att studera ur ett 
världsomspännande perspektiv, där mätstationer indik-
erar att den globala havsnivån för närvarande stiger i 
genomsnitt 3,2 mm per år (IPCC 2013). Transgressio-
nen är främst ett resultat av klimatförändringar. För det 
första innebär smältningen av inlandsisar och 
glaciärer, i en process kallad glacio-eustasi, en ökning 
av volymen vatten i havet (Andréasson 2015). Ex-
empelvis skulle havsnivån höjas med sju meter om 
hela istäcket på Grönland skulle smälta (IPCC 2014). 
Vidare sker termal expansion, vilket innebär en ökning  
av vattenvolymen till följd av en förhöjd vattentemper-
atur i oceanerna (Andréasson 2015).                           
 I den senaste istidens slutskede låg stora delar av 
Sverige nedpressat under inlandsis. Avsmältningen 
påbörjades i de södra delarna av landet, och när trycket 
från isen avtog började landhöjningen successivt att ta 
fart. Med tiden fortsatte avsmältningen uppåt mot de 
mer nordliga partierna av landet och då landhöjning är 
en långsam process pågår den fortfarande idag 
(Malmberg Persson et al. 2016). I söder höjer sig 
landet cirka 1 mm/år, motsvarande i norra Sverige 10 
mm/år (Lantmäteriet u.å.). Den regionala  landhöjning-
en motverkar alltså den globalt stigande havsnivån till 
större del i norr relativt söder. Detta gör att prob-
lematiken med kusterosion är mer aktuell i Skåne än i 
Norrland (SGI 2018). Beräkningar för år 2100 visar att 
problematiken längs Skånes kust kan komma att bli av 
svårare karaktär. Prognosen visar att vattenståndet 
kommer vara mellan 2,15–2,6 meter över dagens vat-
tenyta vid den tidpunkten (Persson et al. 2012).  

 
 

 
 

 

Fig. 3. Bildserien illustrerar hur en kustparallell ström bildas. 

Den visar hur en våg närmar sig kusten med sned infallsvin-

kel (45° ). I takt med att vattnet blir grundare (det lila streck-

et), bromsas vågen in. Hastighetsvariation mellan inre och 

yttre änden, i vågens längdriktning, ger upphov till 

vågrefraktion. Detta innebär att vågen böjs av och närmar sig 

kusten med en mindre vinkel än den ursprungliga. Processen 

genererar en kustparallell ström som transporterar sediment 

(de bruna prickarna). Illustration: Nathalie Jancsak. 

Fig. 4. Illustration över hur en ripström bildas. När vågor rör 

sig mot kusten (gröna pilar) sker ständigt en intransport av 

vatten, vilket leder till ett överskott. Vattnet transporteras 

med kustparallella strömmar. Slutligen sker en viss konver-

gens (gula pilar) när den kustparallella strömmen bryts av en 

ripström (röd pil). Ripströmmen transporterar över-

skottsvattnet tillbaka ut i havet igen och skapar balans i sys-

temet. Illustration: Nathalie Jancsak. 
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3  Effekter på samhället 
I vissa områden innebär kusterosion inte stora negativa 
konsekvenser för samhället. När det inte finns några 
samhällsekonomiska intressen som hotas, vidtas gene-
rellt ingen åtgärd för att begränsa erosionen (Fig. 5a). 
För kommunen är det, åtminstone på kort sikt, 
ekonomiskt gynnsamt att inte vidta åtgärder i dessa 
områden (Johansson 2003).                                
 Om det istället finns ett fåtal objekt som bör 
skyddas, kan istället reträtt övervägas. Detta innebär 
att dessa objekt förflyttas inåt land (Fig. 5b), under 
förutsättning att det inte är alltför kostsamt. En alterna-
tiv åtgärd är anpassning. Detta innebär att ero-
sionsskydd placeras där det är akut, medan resten av 
området kontrolleras genom föreskrifter (Fig. 5c) 
(Johansson 2003).                         
 I visa situationer är emellertid erosionens effekt på 
samhället påtaglig och det är då nödvändigt att anvä-
nda erosionsskydd. Detta alternativ väljs exempelvis 
när erosionen utgör en risk för förstörelse av infra-
struktur eller utgör en potentiell fara för människor 
(Fig. 5d). Dessutom kan även hot mot naturområden 
eller ökad risk för föroreningsspridning vara en 
anledning till varför erosionsskydd används 
(Johansson 2003). Genom att utvärdera vilka områden 
som riskerar att påverkas av kusterosion, får man un-
derlag för en långsiktig planering av en stads ut-
formning. Detta är viktigt för att kunna värna om 
platser och tillgångar genom uppförande av ero-
sionsskydd (SGI 2017). Svårigheten är dock att de 
ström- och vindriktningar som råder idag kan komma 
att ändras i framtiden. Detta kan medföra att områden 
som tidigare ansetts som stabila, riskerar att utsättas 
för erosion. En annan osäkerhet med att upprätta ero-
sionsskydd, är att erosionen kan starta på en annan 
plats istället. Man flyttar alltså bara problemet 
(Johansson 2003). 

4 Metodik 
4.1 Begränsningar 
Eftersom kusterosion är ett brett ämnesområde som 
kan studeras ur många olika perspektiv har jag med 
avseende på uppgiftens omfattning varit tvungen att 
göra vissa begränsningar. Geografiskt begränsades 
studien till att omfatta Skåne län. Detta grundades 
primärt i ett personligt intresse för lokala förhållanden, 
men innebar samtidigt en flexibilitet vid utförandet av 
fältarbetet. Fältarbetets omfattning begränsades också  
till ett område: Löderup strandbad, Ystad kom-
mun.                       
 Vidare presenteras endast ett urval av de ero-
sionsskydd som finns på marknaden I uppsatsens re-
sultatdel. Det finns många olika typer av skydd, under-
kategorier inom respektive samt skydd som är under 
utveckling. Av denna anledning speglar resultatdelen 
inte samtliga alternativ inom branschen, utan har 
avgränsats till att fokusera på de mest förekommande 
åtgärderna.  
 

4.2 Litteraturstudie 
Arbetet utfördes huvudsakligen som en litteraturstudie, 
det vill säga en sammanställning av andras observa-
tioner inom ämnet. Avsikten med uppsatsens 
bakgrundsdel är att ge en grundläggande förståelse för 
kusterosion och de mekanismer som är involverade i 
processen, för att därefter kunna diskutera olika typer 
av erosionsskydd. Kvalitativ data erhölls genom stud-
ier av relevanta böcker och artiklar; där det sistnämnda 
söktes fram genom Google samt databaserna Web of 
Science och Google Scholar. Vid användning av Web 
of Science kunde ett urval av artiklar göras genom 
filtrering. Detta gjorde det möjligt att först använda 
grundläggande termer som sökord, exempelvis 
“coastal erosion”, för att sedan specificera ytterligare 
inom ämnet genom att tillägga bland annat “southern 
sweden”. Genom att använda Google som sökmotor, 
kunde data hämtas från bland annat Sveriges geolo-
giska undersökning (SGU) och Statens geotekniska 
institut (SGI).                                                          
 
Sökord: Coastal erosion (southern sweden, protection), 
rip current (formation, introduction, dynamics, field 
observations), longshore drift, kusterosion (skåne, 
transport, skydd), groyne, beach nourishment, seawall, 
breakwaters  

 

4.3 Fältarbete 
Under en dags fältarbete (18-04-25) studerade jag ero-
sionsskydden som finns placerade längs kuststräckan 
vid Löderup strandbad, Ystad (Fig. 1). Undersökning-
sområdet är ungefär 1,3 kilometer långt och 
avgränsades efter erosionsskyddens placering. Innan 
besöket sökte jag information om de historiska och 
nuvarande förhållandena på platsen. En stor del av 
detta underlag baserades på kommunens dokument 
“Bakgrundsmaterial - Policy för förvaltning och skydd 
av kusten” (Ohlsson 2008).                                     
 Först skapade jag mig en översikt över området, 
för att få ett allmänt intryck av platsen. Exempelvis 
studerades antalet byggnader och deras position rela-
tivt havet. Vidare definierades befintliga ero-
sionsskydd samt observerades även variation i topo-

Fig. 5. De finns olika tillvägagångssätt för att hantera kuster-

osion i ett område. Vilket alternativ som väljs, beror på vilka 

potentiella risker som finns. I exempel a) hotas inga sam-

hällsekonomiska intressen. Av denna anledning vidtas inga 

åtgärder. I exempel b), har man valt att göra reträtt av värde-

fulla anläggningar. Exempel c) illustrerar anpassning. Den 

betydelsefulla byggnaden har förflyttats inåt land och området 

med sommarstugor kontrolleras genom restriktioner. I ex-

empel d) finns ett naturområde, bostäder och en strand som är 

viktig för kommunens turism. Av denna anledning har man 

utformat erosionsskydd, i detta fallet strandskoning (se avsnitt 

5.1.2), längs sträckan. Illustration: Nathalie Jancsak. 
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grafi och vegetation.                       
 Därefter gjordes en mer djupgående undersökning 
av området. Inventeringen påbörjades i den västra 
delen, i anslutning till den första hövden (se avsnitt 
5.1.1). Erosionsskydden observerades utifrån storlek, 
byggnadsmaterial och placering i förhållande till 
stranden. I syfte att undersöka eventuella effekter av 
erosionsskydden, observerade jag var erosion och dep-
osition sker i området. För att identifiera erosion, 
letade jag efter spår av ras, erosionsbranter och 
kornströmmar. Gällande deposition noterades de 
platser där sediment ansamlades och där tendenser till 
påbyggnad av stranden uppvisades. Därutöver analyse-
rades stranden med avseende på bredd, gradient samt 
jordart och kornstorlek. Resterande delen av 
kuststräckan undersöktes successivt vidare, med sam-
ma parametrar som utgångspunkt.                              
 För att få bättre mått på både under-
sökningsområdets och erosionsskyddens storlek, kom-
pletterades uppskattningar i fält med flygbildsdata från 
Google Earth i efterhand. Resultatet redovisas i avsnitt 
6.  
 

5 Resultat 
En konstruktion vars främsta syfte är att förhindra eller 
begränsa erosion betraktas som ett erosionsskydd. 
Vilken typ som används avgörs av en sammanvägning 
av ett flertal faktorer. Det handlar till stor del om or-
saken bakom erosionen och önskat resultat av insatsen. 
Dessutom är även kvantiteten dataunderlag samt den 
ekonomiska aspekten väsentliga faktorer vid 
beslutsfattande (Johansson 2003). För att uppnå största 
möjliga effekt utförs vanligen en kombination av olika 
åtgärder (SGI 2015a).                                             
 De åtgärder som kan tillämpas för att hantera 
svårigheter med erosion delas traditionellt in i kate-
gorierna hårda respektive mjuka skydd. De hårda 
skydden används mest frekvent ur ett globalt perspek-
tiv. Exempel på dessa är hövder, vilka förklaras när-
mare i avsnitt 5.1.1. Syftet med de hårda skydden är att 
helt förhindra eller begränsa erosionen på ett utsatt 
område (Ohlsson 2008). Eftersom sedimenttransporten 
hindras är en möjlig sekundär effekt att erosionen flyt-
tas och påbörjas på ett annat avsnitt av kuststräckan. 
Detta problem kan undvikas genom att använda mjuka 
erosionsskydd istället (Hanson et al. 2006). Dessa bör-
jar bli allt vanligare och innefattar bland annat strand-
fodring, se avsnitt 5.2.1. Mjuka erosionsskydd hindrar 
inte erosionens gång som hårda konstruktioner gör. 
Istället kompenserar de för erosionens framfart med 
ändamål att återskapa strandens ursprungliga utseende 
(Ohlsson 2008). Nedan presenteras ett urval av de ero-
sionsskydd som finns.  
 

5.1 Hårda erosionsskydd 
 
5.1.1 Hövder 

Hövder är erosionsskydd som monteras rakt ut i havet, 
vinkelrätt mot stranden (Fig. 6). Ibland byggs de dock 
i form av ett T eller Y, med syfte att begränsa påver-
kan från ripströmmar som eventuellt kan uppkomma 
under vinterhalvåret. För att undvika att sediment 
sköljs genom hövden tillverkas den av täta material, 
exempelvis trä, betong och sten. Om man under en 

promenad på stranden upplever att kustlinjen har en 
tandad form, är det sannolikt ett resultat av att ett 
flertal hövder finns placerade längs sträckan (Fig. 6). I 
en serie hövder är avståndet mellan dessa viktigt för att 
de ska kunna fungera tillfredsställande i samverkan. 
Enligt riktlinjer är ett avstånd motsvarande 2–3 gånger 
hövdens längd det optimala avståndet (Johansson 
2003).  
 Uppströms konstruktionen sker ansamling av sedi-
ment som uteslutande transporteras med kustparallella 
strömmar. Resultatet blir efterhand att en strand byggs 
upp vinkelrätt mot vågornas infallsvinkel (Fig. 6). Eft-
ersom hövder hindrar sedimenttransporten kan en 
sekundär effekt bli att områden nedströms riskerar att 
utsättas för erosionsangrepp (Kristensen et al. 2016). 
Men om de sista hövderna, i transportriktningen, kon-
strueras med en kortare längd (Fig. 6) än resterande 
hövder i uppsättningen, kan risken för negativa 
konsekvenser minskas. Anledningen är att en kortare 
hövd medför en mindre effektiv sedimentuppsamling 
och att mer sediment kommer att röra sig nedströms. 
En övergångszon till successivt kortare hövder ger 
mindre påtagliga effekter av erosion nedströms 
(French 2001).  

5.1.2 Strandskoning 

En metod som effektivt begränsar erosion av stränder 
som utsätts för kraftiga vågangrepp är strandskoning. 
Erosionsskyddet kan utformas av olika slags material, 
där beslutet grundas på ekonomiska och logistiska om-
ständigheter. För att fylla sin funktion är huvudsaken 
att formationen är tät (Coastal Engineering Research 
Center 1984) och därför är exempelvis stenblock och 
cement vanligt förekommande (Bulleri och Chapman 
2010).                                      
 Strandskoningen löper parallellt med stranden och 
fungerar som en skiljevägg mellan land och hav 
(Bulleri och Chapman 2010). Från marknivå kröker sig 
strandskoningen, med en konkav form, ner mot havet. 
Ytan kan antingen vara slät (Fig. 7a) eller ha en 
trappstegsliknande utformning (Fig. 7b) (Coastal Engi-
neering Research Center 1984). Det tillförda materialet 
genererar en belastning på havsbotten, vilket innebär 

Fig. 6. Bilden visar en serie av tre hövder ovanifrån. Sedi-

ment har ansamlats uppströms hövderna och skapat den typ-

iska tandade formen på kustlinjen. Den sista hövden, i 

transportriktningen, är kortare än övriga. Syftet är att släppa 

förbi mer sediment som transporteras med den kustparallella 

strömmen, för att reducera risken för erosion nedströms 

hövderna. Illustration: Nathalie Jancsak. 
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att strandskoningen potentiellt kan sjunka ner i under-
laget. För att undvika detta är det viktigt att vara nog-
grann när skyddet utformas (Johansson 2003). 
Avskärmande väggar kan användas för att skydda 
strandskoningen mot kraften från inkommande vågor. 
Dessa kan placeras som en del av eller under 
strukturen och kan i långa loppet vara en förebyggande 
åtgärd för skapandet av sättningar (Coastal Engineer-
ing Research Center 1984).                                             
 Erosion förhindras fullständigt på området där 
strandskoningarna är placerade (Johansson 2003). Det 
är dock vanligt att större stenblock placeras vid foten 
av formationen som en kompletterande åtgärd (Coastal 
Engineering Research Center 1984). Detta motverkar 
bottenerosion och bidrar på så sätt ytterligare till att 
stabilisera formationen. Nackdelen med att erosionen 
helt avstannar inom aktuellt område är att problemen 
ofta flyttas nedströms istället. Detta är en effekt av att 
transporten av sediment blir reducerad på grund av 
strandskoningarna.   
 Vidare reflekteras inkommande vågor mot strand-
skoningen. Detta ger upphov till vågor som rör sig i ett 
annorlunda mönster, relativt de primära vågorna, ut i 
havet. Denna avvikande förflyttning kan resultera i att 
partiklar får höga hastigheter, med erosion på andra 
platser som följd. Dessa komplikationer kan undvikas 
om konstruktionen utformas med en flack lutning 
(Johansson 2003). 

5.1.3 Vågbrytare 

Ett erosionsskydd som kan användas i områden där 
kusten utsätts för kraftiga vågangrepp är vågbrytare. 
Konstruktionen fungerar som en barriär för att skapa 
lugnare vågförhållanden och används främst i syfte att 
skydda hamnar. De byggs parallellt med stranden 
(Bulleri och Chapman 2009) i varierande typ av mate-
rial, där sten och betong är vanligast (FAO u.å.). Eft-
ersom de anläggs till havs, är det en dyrare åtgärd att 
vidta än de konstruktioner som byggs med sam-
mankoppling till kusten (Johansson 2003).  
 Ett fysikaliskt fenomen, kallat diffraktion, medför 
att de intensiva vågorna böjs av mot konstruktionens 
kanter. I takt med att vågorna rör sig in bakom 
vågbrytaren, minskar deras styrka och därmed 
förmågan att transportera sediment. Av denna 
anledning sker avlagring av sediment på botten bakom 
vågbrytaren, vilket resulterar i en successiv utbyggnad 
av kustlinjen. Om stranden inte sträcker sig ända ut till 
konstruktionen, kallas landformen salient (Fig. 8). I ett 
omvänt scenario, sträcker sig stranden ända ut till 
vågbrytaren. Den bildade landformen kallas då 
tombolo (Fig. 8). En tombolo är inte eftersträvansvärd 

eftersom den skulle innebära ett hinder för den kust-
parallella strömmen. Denna blockering av sedi-
menttransporten skapar förutsättningar för områden 
nedströms konstruktionen att börja eroderas (Bricio, 
Negro och Diez 2008). 

5.2 Mjuka erosionsskydd 
 

5.2.1 Strandfodring 

Den åtgärd som tillämpas mest frekvent globalt som 
ett skydd mot erosion, är strandfodring (SGI 2015b). 
Principiellt bygger metoden på att stora mängder sand 
hämtas från en täkt för att sedan placeras på en 
eroderande strand (Dean 2002). Syftet är att försöka 
modifiera stranden till ett önskat utseende - vilket ofta 
är ekvivalent med dess ursprungliga utformning 
(Johansson 2003). Metoden är lämplig på stränder där 
erosionen är av liten eller måttlig omfattning och inte 
kräver stora resurser för att återställas (Dean 2002).  
 När stranden är fodrad, kommer även det nya 
materialet att påverkas av naturliga processer och 
efterhand eroderas till havet (Dean 2002). Med andra 
ord innebär strandfodring som fristående åtgärd att den 
pågående erosionen motverkas tillfälligt. Men 
eftersom det ursprungliga problemet med vågornas 
inverkan kvarstår, kommer sanden fortsätta erodera 
(Johansson 2003). Detta har positiva konsekvenser för 
intilliggande kuststräckor som kommer att tillföras 
med mer sand (Dean 2002). Men för att uppnå 
maximal effekt av skyddet bör det kombineras med 
andra åtgärder, exempelvis hövder (Johansson 2003).  
 Utvinning av sand kan ske ur täkter på såväl land 
som i vatten, dock med fördel i nära anslutning till det 
erosionsdrabbade området. Eftersträvansvärt är att 
mineralsammansättningen och kornstorleken på san-
den i täkten matchar den som finns på den eroderade 
sandstranden. Många täkter på land innehåller mörka 
mineral, bland annat fältspat. Detta gör dessa källor 
problematiska för utvinning, då överensstämmelsen 
med strandsediment, som vanligen domineras av 
kvarts, är låg (Hanson, Rydell och Andersson 2006). 
Vidare innebär utvinning på land ofta långa transporter 
med lastbil och är dyrt vid stor volym (Dean 2002). 
Om förutsättningarna är lämpliga kan dock 
exploatering ske på land.                            
 För täkter till havs överensstämmer däremot både 
kornstorlek och sammansättning i hög grad med det 
sediment som finns på stranden. Eftersom sanden på 

Fig. 8. Bilden visar fyra stycken vågbrytare ovanifrån. Sand 

deponeras bakom erosionsskyddet, vilket successivt bygger 

ut stranden. Beroende på om stranden når ända fram till 

vågbrytaren eller inte, kallas landformen antingen för salient 

eller tombolo. Illustration: Nathalie Jancsak. 

Fig. 7. Genomskärning av en strandskoning. Det finns olika 

typer av utformning på erosionsskyddet. Bild a) visar en slät 

yta, medan bild b) visar en trappstegsliknande yta. Illustra-

tion: Nathalie Jancsak  
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stranden ursprungligen kommer från havet, eller 
tvärtom. Dessa täkter är därför mer lämpliga för utvin-
ning av material för strandfodring (Hanson, Rydell och 
Andersson 2006) och hela 95% av exploateringen av 
sand sker från havsbottnar (Dean 2002).  
 Genom att använda en stillastående pråm kan sand 
och vatten sugas upp från havsbotten. Efterhand som 
upptagningen fullbordats vid ett läge, förflyttas 
lastfartyget successivt över bottnen för ett fortsatt 
upptag. Med hjälp av en pump transporteras sedan 
materialet vidare till stranden via ett rörsystem. En 
alternativ metod är självgående fartyg med ett inre 
lastutrymme för sanden. Slutstationen för fartyget kan 
vara en pråm med tillhörande rörledningar. Andra var-
ianter är att sanden deponeras på grunt vatten genom 
botten på fartyget eller att det placeras ett munstycke i 
båtens främre del från vilken sanden sprutas ut 
(Hanson, Rydell och Andersson 2006).                      
 Att ta sand från havsbotten kan dock medföra neg-
ativa effekter på den biologiska mångfalden. Exempel-
vis har strandfodring skadat naturlivet och fisket i Öre-
sund. Det har därför föreslagits att göra Öresund till ett 
marint reservat, vilket hade inneburit att strandsugning 
blev en omöjlighet (Svensson Smith 2017). Exploat-
ering av sand från havsbotten är en bidragande faktor 
till döda havsbottnar (Miljöaktuellt 2014). Detta är ett 
växande problem eftersom det hotar det marina livet 
och kan  resultera i utslagna ekosystem (WWF 2008). 
Ur ett internationellt perspektiv, försämras livsmiljöer 
genom att det försvårar för havssköldpaddor att bygga 
bo. Vidare kan det resultera i att rev täcks över 
(Bishop och Peterson 2005).                                     
 
5.2.2 Vegetationsetablering 

Det har blivit allt vanligare att använda vegetation som 
erosionsskydd, både globalt och i Sverige (Johansson 
2003). I jämförelse med andra typer av åtgärder mot 
erosion är det en billig metod (Costanza et al. 2008). 
 Det kan dock ta lång tid för växterna att etableras 
på platsen. Under denna period är skyddet extra 
mottagligt för skador. Skyddet bör därför inte använ-
das på platser som berörs av kronisk erosion, då 
vegetationstäcket inte hinner återhämta sig. Det är 
dock möjligt att använda inhägnader för att begränsa 
påverkan från externa faktorer (Johansson 2003).  
 Växternas stammar och stjälkar fungerar som hin-
der, vilka minskar vattnets hastighet och fångar upp 
sediment (Christiansen et al. 2000). Det går att 
använda gräs och örter, exempelvis sandrör, strandråg 
och havssäv. Vidare är även buskar, såsom havtorn 
och vresros väl anpassade att använda som 
växtmaterial (Persson 2001). Beroende på vilken typ 
av vegetation som väljs, får erosionsskyddet en 
varierande effekt (Feagin et al. 2009). För att få en så 
optimal barriär som möjligt, rekommenderas att 
variera och kombinera olika typer av växter 
(Johansson 2003). Vidare reduceras erosionens 
hastighet till följd av att växternas rötter stabiliserar 
jorden under marken (Micheli och Kirchner 2002). 

 

6 Fallstudie 
I denna fallstudie har erosionsskydden vid Löderup 
strandbad, Ystad kommun, studerats närmare.  

6.1 Skånes sydkust - Ystad kommun 
och Löderup 

Längs den fyra mil långa kuststräckan i Ystad kom-
mun är flera områden utsatta för erosion i varierande 
omfattning (Ohlsson 2008). Sandstränderna är av stor 
betydelse för turismen och för utövandet av friluftsak-
tiviteter (Räddningsverket 2008). Statistik från år 2004 
visar att besökare sammanlagt spenderade 434 
miljoner kronor under sin vistelse i kommunen 
(Ohlsson 2008). Vidare finns det ett riksintresse för 
friluftslivet i de Natura 2000-områdena som finns i 
kommunen (Räddningsverket 2008).                       
 Ett exempel på ett område som är utsatt för kraftig 
erosion är Löderup (Fig. 1). Vanligt förekommande 
syd/sydvästliga vindar medför att vågorna får en sned 
infallsvinkel mot Löderups strand. Vågorna trans-
porterar sediment i östlig riktning mot Sandhammaren. 
Som mest försvann närmare 200 meter strand under 
åren 1971–2007. Det ansamlas inte mycket sediment i 
Löderup, eftersom sedimentet som potentiellt hade 
kunnat tillföras från väst är för grovt för att trans-
porteras med vågorna (Malmberg Persson et al. 2016). 
  Erosionen i Löderup tog fart på 1850-talet och har 
därefter accelererat. Innan dess tillfördes troligen mer 
sand till området, möjligen på grund av att en annan 
vindriktning dominerade (Malmberg Persson et al. 
2016). Det har genomförts många försök att åtgärda 
problemen med kusterosion vid Löderup strandbad. I 
slutet av 1950-talet gjordes det första ingreppet och 
träpålar placerades i havet för att fungera som 
vågbrytare. I samband med detta började man även 
fylla på med sten, vilket man successivt fortsatte med 
fram till 1980-talet. Detta lade grunden till de strand-
skoningar som idag finns längs kuststräckan. Försöket 
med träpålarna misslyckades, varvid kommunen senare 
har konstruerat andra typer av hårda erosionsskydd. 
Under 1970-talet provade man att anlägga hövder samt 
på nytt även vågbrytare. År 1994 påbörjades det arbete 
som skulle resultera i sex nya hövder på platsen 
(Sweco 2013). Utöver detta har kommunen utfört 
strandfodring år 2001 (Ohlsson 2008), samt år 2011, 
2014 och 2017 (Ystad kommun u.å.). Genom artificiell 
sandtillförsel har man även skapat en konstgjord 
strand, det vill säga en tröskelinvallning, i området. Att 
uppföra erosionsskydden har kostat kommunen 
omkring 40–50 miljoner kronor (Ohlsson 2008).  
 

6.2 Områdesbeskrivning - Löderup 
strandbad 

Löderup strandbad är beläget i den sydöstra delen av 
Ystad kommun. Undersökningsområdet är totalt 1,3 
km långt och sträcker sig längs med kusten (Fig. 9). 
Inom hela området finns hus och sommarstugor, varav 
en del ligger så nära havet som ungefär 20 meter. I 
väster finns en kiosk med tillhörande minigolfbana och 
i öster ligger en campingplats (Fig. 9).                            
 Inom området identifierades sammanlagt sex 
hövder. För att underlätta förståelsen kommer 
hövderna fortsättningsvis hänvisas till det nummer i 
ordningen efter vilket de är placerade i riktning från 
väster mot öster (Fig. 9). Ytterligare erosionsskydd 
som påträffades i området är strandskoningar och en 
tröskelinvallning.                       
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6.2.1 Löderup strandbad - västra delen 

I västra delen av undersökningsområdet, vid hövd 1 
och 2, är sandstranden cirka 20 meter bred. Jag 
bedömde att jordarten är en dåligt sorterad grovkornig 
sand. Den har inslag av grovgrus med en genomsnittlig 
diameter på tre centimeter.                      
  Topografiskt är platsen relativt flack, men i anslut-
ning till havet sluttar sandstranden svagt mot vattnet. 
Två hövder är förankrade i stranden (Fig. 9). Hövd 1 
är ungefär 65 meter lång och består av stora stenblock. 
Väster om konstruktionen finns strandskoning som 
täcker det tidigare strandavsnittet samt västra lång-
sidan av hövden (Fig. 9). Strandskoningen består av 
stora stenblock och är placerade som en vall längs med 
kusten. På östra delen av hövd 1 är sandstranden u-
formad (Fig. 10). Intill hövdens östra långsida hade det 
skett ett litet ras.                               
 Hövd 2 är placerad ungefär 180 meter från hövd 1. 
Den är tillverkad i någon form av plåt och för 
närvarande under konstruktion. Hövden sträcker sig 
från strandkanten och cirka 70 meter ut i havet. På 
konstruktionens västra sida, ungefär tio meter från 
dess ytterände, börjar en triangelformad 
tröskelinvallning av stenblock (Fig. 11). I detta lugna 
och grunda vatten finns sediment ansamlat. Öster om 
hövd 2 övergår terrängen från sandstrand till att ersät-
tas av gräsbeklädd mark. Topografin blir markant 
högre och markytan är cirka tre meter över havet. 
Längs den 250 meter långa kuststräckan, mellan hövd 
2 och 3, utgörs kustlinjen av strandskoningar (Fig. 9). 
 
 

 

 

6.2.2 Löderup strandbad - centrala delen 

Vid hövd 3 börjar ett avsnitt i terrängen med tilltagan-
de växtlighet (Fig. 9). Detta sträcker sig cirka 275 me-
ter bort till hövd 4. Partiet har buskar samt en spo-
radisk förekomst av olika träd, där björk är särskilt 
förekommande. Jag upplevde att topografin var den-
samma som tidigare, med markytan ungefär tre meter 
över havet. Vidare växlar markförhållandena mellan 
gräs och sand, varav det förstnämnda dominerar om-
rådet. Både hövd 3 och 4 utgörs av stora stenblock och 
sträcker sig ungefär 70 meter ut i havet. Dock finns ett 
mindre hålrum i yttre änden av hövd 4, där det verkar 
saknas stenblock (Fig. 9).                              
 Mellan hövderna förekommer strandskoning (Fig. 
9). Erosionsskyddet avbryts endast utmed ett kort 
avsnitt omedelbart öster om hövd 3. Där blir strand-
linjen kraftigt u-formad och bildar en vik (Fig. 12), på 
denna plats sker erosion. Strandskoningen är i princip 
byggd efter viken, men lämnar ett oskyddat gap utmed  
ett parti (Fig. 9, Fig. 12). På denna plats kunde jag se 
erosionsbranter och kornströmmar (Fig. 13).                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Öster om hövd 1 är stranden u-formad. På bilden ser 

man även en av de flertalet bostäder som finns placerade 

längs kuststräckan. Foto: Nathalie Jancsak. 

Fig. 11. Bilden visar den tröskelinvallning som finns i an-

slutning till hövd 2. Foto: Nathalie Jancsak. 

Fig. 9. En konceptuell modell över Löderup strandbad. Bilden är baserad på de observationer som gjordes under en dags fältar-

bete på platsen. Det gröna området visar en vegetationstäckt yta och gult område en vegetationsfri yta. För att underlätta 

förståelsen är hövderna numrerade (1-6) efter vilken ordning de är placerade, i riktning från väst till öst. Illustration: Nathalie 

Jancsak. 
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6.2.3 Löderup strandbad - östra delen 

Den cirka 260 meter långa kuststräckan, mellan hövd 
4 och 5 domineras av strandskoningar. I nära anslut-
ning till hövd 5 finns dock ett sandavsnitt (Fig. 9). Det 
är cirka tio meter brett och utgörs av mellansand. På 
den västra delen av strandområdet kunde jag observera 
en erosionsbrant (Fig. 14). Längre österut övergick 
stranden från att vara flack till att vara uppdelad i två 
etager (Fig. 15). Under fältbesöket kunde jag se 
kornströmmar längs denna sluttning.                   
 Hövd 5 är cirka 75 meter lång och består av stora 
stenblock. Längs långsidan av hövdens västra sida 
gick det att se en antydan till ansamling av sand (Fig. 
9). Avståndet mellan hövd 5 och hövd 6 är ungefär 
260 meter. Detta område utgörs av en approximativt 
30 meter flack sandstrand, bestående av finsand. Pre-
cis intill den östra sidan av hövd 5 gick det återigen att 
se en mindre erosionsbrant (Fig. 9).                             
 I likhet med hövd 5, är även hövd 6 byggd av stora 
stenblock. Hövden är cirka 55 meter lång och därmed 
den kortaste av hövderna i undersökningsområdet. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Val av erosionsskydd 
En stor del av Sveriges befolkning är bosatt längs 
kusterna i Skåne län, vilket gör det högst relevant att 
lyfta frågan om skydd mot kusterosion. Eftersom ero-
sion är en naturlig process som alltid pågår (se avsnitt 
1.1), måste initialt de problematiska områdena identifi-
eras. Det finns till exempel ingen särskild anledning att 
vidta åtgärder i områden där erosionen inte utgör ett 
hot. Detta eftersom en möjlig påföljd skulle kunna 
innebära att erosion istället startar nedströms i ett be-
folkningstätt område och skapar större komplikationer 
än de ursprungliga. Med andra ord bör placeringen av 
erosionsskydd väljas med omsorg och efter den ak-
tuella hotbilden. Men det finns ingen universell lö-
sning på vilken åtgärd som är mest lämplig att vidta, 
utan beslutet bör anpassas till den specifika situa-
tionen. Vilket skydd som väljs beror exempelvis på 
orsaken bakom erosionen. Om det exempelvis är stor-
mar som vid enstaka tillfällen ger upphov till erosion, 
tycker jag det är bättre att strandfodra snarare än att 
placera en permanent hövd i systemet. Motiveringen är 
att stranden kan återhämta sig från akut erosion mellan 

Fig. 12. Sträckan mellan hövd 3 och 4 domineras av strand-

skoningar. På ett parti är strandlinjen kraftigt u-formad och 

en vik uppenbarar sig i terrängen. Detta bildar ett gap i ero-

sionsskyddet. Foto: Nathalie Jancsak. 

Fig. 13. I det oskyddade partiet, mellan hövd 3 och 4, går det 

att se erosionsbranter och kornströmmar. Foto: Nathalie 

Jancsak. 

Fig. 14. På stranden, väster om hövd 5, var det möjligt att se 

den effekt vågorna har på strandsedimentet. Bilden visar den 

erosionsbrant som identifierades på platsen. Foto: Nathalie 

Jancsak. 

Fig. 15. Längre österut på sandstranden, fortfarande väster 

om hövd 5, är stranden uppdelad i två etager. Under fält-

besöket observerades kornströmning från det övre partiet, 

ner mot den flacka sandstranden. I bakre delen av bilden, 

syns början på hövd 5. Foto: Nathalie Jancsak. 
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stormarna och att artificiell sandtillförsel kan gynna 

detta förlopp.                     

 Eftersom erosionsskydden fyller olika funktion, 
bör önskat resultat av insatsen vägas in som en faktor i 
beslutsfattandet. Om syftet är att skydda byggnader 
och naturområden bör investeringen gälla ett skydd 
som garanterat förhindrar erosionen, såsom strand-
skoningar. När ändamålet är att bygga ut stränder är 
hövder mer lämpliga och vid önskan om att återskapa 
landskapets tidigare utformning är strandfodring ak-
tuellt. Således är alltså valet av erosionsskydd är situa-
tionsberoende.                 
 Dynamiken i havet är också av betydelse, närmare 
bestämt sedimentdynamiken, vågangreppens karaktär 
och batymetrin. Hårda erosionsskydd kan i många fall 
kännas som en säker och långsiktig lösning. Det är 
dock vanligt att dessa medför negativa konsekvenser 
nedströms. Vidare anser jag att dessa brister i flexi-
bilitet eftersom att det inte är lätt att anpassa en perma-
nent konstruktion efter ändrade vind- och/eller strömn-
ingsriktningar. Genom att använda ett mjukt ero-
sionsskydd, såsom strandfodring, är det möjligt att se 
hur stranden reagerar och senare göra anpassningar i 
tillförsel om förhållanden skulle ändras. Men jag anser 
inte att mjuka erosionsskydd överlag är bättre. Ex-
empelvis kan det ta lång tid att få vegetation att funge-
ra tillfredsställande i systemet. I ett område med krafti-
ga vågangrepp finns det risk för att skyddet går sönder 
innan det hinner byggas upp, se avsnitt 5.2.2. Därför är 
denna metod mer tillämpbar i områden med mindre 
erosion eller som en förebyggande åtgärd i områden 
där man beräknar att erosionen kommer öka.            
 Kostnaden är också avgörande i valet av ero-
sionsskydd. Inledningsvis handlar det om vilka sorters 
skydd som faller inom ramen för kommunens budget.  
Vidare måste det beslutas huruvida åtgärderna ska 
kombineras eller vara fristående. När detta är fastställt 
finns det fortfarande ekonomiska frågor gällande 
kvantitet och material. Jag kan tänka mig att ett alter-
nativ som skulle varit optimalt för att minimera risken 
för stranderosion, skulle kunna prioriteras bort av kost-
nadsskäl.                  
 Slutligen anser jag en stor investering vara 
ogynnsam ifall data- och informationsunderlaget är 
begränsat. Främst eftersom det inte skulle innebära en 
garanti att problemet åtgärdas. Vidare innebär avsak-

nad av bedömningsunderlag att det finns en risk att 
utfallet inte blir som förväntat, exempelvis att prob-
lematiken förvärras eller flyttas till annat område.  
 Under arbetets gång har jag insett att det finns ot-
roligt mycket information att tillgå om erosionsskydd. 
Jag hann hitta det underlag jag behövde för studien, 
men upplever ändå att jag bara har skrapat på ytan av 
ämnet. Om jag hade haft mer tid hade jag gjort en mer 
djupgående analys om hur varje typ av erosionsskydd 
fungerar. Detta hade underlättat att avgöra vid vilka 
situationer respektive åtgärd är mest lämplig.  

 
7.2 Löderup strandbad 
Vågor transporterar ständigt bort sediment från Lö-
derup, vilket gör att platsen är drabbad av kronisk ero-
sion. Tidigare försök att stoppa erosionen har miss-
lyckats på grund av att skydden varit för svaga, vilket 
indikerar på kraftiga vågangrepp. Då området präglas 
av mänsklig aktivitet och omfattar såväl anläggning-
stillgångar som naturområden, utgör erosionen ett hot 
mot många intressen. Att säkerställa ett effektivt och 
hållbart skydd är alltså fundamentalt i detta område, 
vilket troligen är orsaken till varför huvudsakligen 
hårda erosionsskydd använts. Hövder och strandskon-
ingar återfinns upprepade gånger längs hela 
kuststräckan. Tillsammans förhindrar de erosionen och 
skapar förutsättning för återuppbyggnad av stranden.  
 Hövderna tar hand om sediment som transporteras 
med kustparallella strömmar (5.1.1), varför de sannol-
ikt placerats där kommunen bedömer det finnas poten-
tial att rädda en redan existerande strand eller där man 
vill bygga ut kustlinjen. Eftersom hövd 4 har 
strandskoning på ömse sidor av konstruktionen (Fig. 
9), blockeras åtkomsten till att studera den på nära 
håll. Detta utgjorde ett hinder i mitt försök att observ-
era sedimentdynamiken kring hövden under fält-
besöket. I övrigt kunde ansamling av sediment i an-
slutning till hövderna enbart identifieras uppströms 
hövd 5 (Fig. 9). Jag upplevde inte att hövderna gett 
upphov till den karaktäristiska tandade utformningen 
av kustlinjen. Däremot visar data från Google Earth en 
antydan till detta mönster (Fig. 16). Jag tolkar detta 
som att erosionsskyddet gett resultat och att sediment 
ansamlats uppströms hövderna, vilket skapat en varia-
tion i batymetrin. Möjligen har processen inte 
fortskridit i den utsträckning att effekter, såsom en 

Fig. 16. Bilden är tagen från Google Earth och visar Löderup strandbad ovanifrån. I havet, vinkelrätt mot stranden, går det att 

se sex stycken hövder. Sand har ansamlats uppströms  majoriteten av hövderna och gett upphov till det typiska tandade mönst-

ret på kustlinjen. Vidare användes bilden som underlag för att underlätta uppskattningen av undersökningsområdets och höv-

dernas storlek.  
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utbyggd strand, kan beskådas i verkligheten. Jag anser 
inte att detta nödvändigtvis återspeglar ett negativt 
resultat, då Malmberg Persson et al. (2016) beskriver 
att tillförseln av sand till Löderup strandbad är be-
gränsad. Spår av erosion identifierades nedströms 
samtliga hövder som var placerade i anslutning till en 
sandstrand, vilket överensstämmer med teorin. I 
samtliga fall rörde det sig främst om erosionsbranter 
och kornströmmar, även om ras också förekom i om-
rådet.                  
 Hövd 6 är kortare än resterande hövder i serien 
(Fig. 9). Jag förmodar att man alternativt hade kunnat 
minska längden på dem successivt istället, i syfte att 
minska risken för erosion nedströms. Men eftersom 
erosionen i Löderup är stor, är det sannolikt att detta 
alternativ inte valts i syfte att samla upp så mycket 
sediment som möjligt med hövderna. Dessutom an-
samlas sediment öster om Löderup, vid Sandhamma-
ren (SGU 2016). Därför är det möjligen inte kritiskt 
ifall följden potentiellt skulle vara erosion nedströms.  
 Överlag såg hövderna stabila ut, men med två 
undantag. Hövd 2 var under konstruktion vid besöket 
och vidare fanns det ett hålrum i hövd 4 till följd av 
avsaknad av stenblock. Eftersom dessa hövder inte är 
täta, kan konsekvensen eventuellt bli att sediment som 
ansamlas uppströms hövden kommer kunna läcka ige-
nom konstruktionen. Ifall hövden ska kunna fylla sin 
funktion bör detta korrigeras.                   
 Jordarten blev desto mer finkornig ju längre österut 
i området jag befann mig. Min hypotes är att det 
finkorniga materialet sköljts bort av vågorna i västra 
delen av området, för att successivt avlagras österut i 
sin transport mot Sandhammaren. Det är troligen av 
denna anledning som stranden mellan hövd 1 och 2 är 
grovkornig med inslag av grus och sten. Eftersom 
kuststräckan väster om hövd 1 saknar synliga strand-
stränder och präglas av strandskoningar, är sedi-
menttillförseln till denna strand be-

gränsad.                   
 Strandskoningarna är placerade med en brant lut-
ning, vilket innebär ökad risk för erosion till följd av 
att vågorna reflekteras mot väggen (se avsnitt 5.1.2). 
Jag skulle säga att placeringen är ett medvetet val och 
anpassad till den höga topografin i området. Om 
strandskoningarna skulle ha utformats med flack lut-
ning i förhållande till den tilltagna topografin, skulle 
de ha upptagit större utrymme i havet. I detta fall 
skulle det vara större risk att de brister i stabilitet då 
det borde vara svårare att kontrollera att de hålls täta 
och att inte sättningar uppstår. Eftersom strandskon-
ingarna är placerade där landskapet är som mest erode-
rat, känns det äventyrligt att ta den risken.               
 Överlag är strandskoningarna täta, men på en plats 
är skyddet skört och övergår i att forma sig som en 
halvmåne omkring en mindre strand (Fig. 12) Placer-
ing och utformning kan bero på att skyddsvärdet inte 
innefattar stranden utan området bakom. Jag menar 
alltså att stranden redan eroderat i så pass stor 
utsträckning att den inte är värdefull att bevara. 
Strandskoningarna syftar möjligen istället till att 
skydda bostäderna som ligger i anslutning till 
stranden. Eftersom det finns intilliggande bostäder kan 
alternativt en privatperson ha placerat stenblock där 
för egen vinst, i syfte att skydda sin tomt.                   
 Även om Löderup strandbad är ett verkligt ex-

empel, anser jag inte att det är representativt för hela 
Skåne. Tillsammans med Falsterbo utmärker sig Lö-
derup med att strandlinjen flyttats inåt land mellan 60–
250 meter till följd av erosion mellan år 1940–2010 
(Fig. 1). Detta är en stor förändring jämfört med andra 
platser i Skåne. Av den anledningen tycker jag Lö-
derup är ett extremt exempel på hur kusterosion kan 
påverka skånska stränder.                    
 Åtgärderna man vidtagit i Löderup är inte nödvä-
ndigtvis unika för det området. Det kan mycket väl 
finnas andra platser i Skåne där dessa erosionsskydd 
skulle vara lämpliga. Men eftersom olika platser har 
varierande förutsättningar, finns det dock ingen garanti 
för att resultatet hade blivit densamma någon annan-
stans. Jag menar exempelvis på att problemen i Fal-
sterbo inte tvunget borde hanteras på samma sätt som i 
Löderup. Även om båda platserna är drabbade av 
kraftig erosion (Fig. 1), kan exempelvis vind - och 
strömmingsriktningar skilja dem åt.                
 Studien brister i att jag inte kan jämföra mina ob-
servationer från Löderup med ett annat verkligt ex-
empel. Om jag hade haft mer tid, hade jag exempelvis 
gjort ytterligare en fallstudie för att kunna diskutera 
likheter och skillnader. Alternativt hade jag utökat 
omfattningen för litteraturstudien. Förslagsvis hade jag 
kompletterat den med att undersöka olika platser som 
karaktäriseras av erosion i Skåne. Därefter hade man 
kunnat korrelera den nya informationen med resultatet 
från fallstudien om Löderup. Detta hade underlättat att 
sätta Löderup i ett större perspektiv, istället för att 
enbart göra allmänna antaganden.  

 
8 Slutsats 
Det finns många typer av erosionsskydd, vilka regel-
mässigt delas in i kategorierna mjuka- respektive hårda 
erosionsskydd. De hårda erosionsskydden, exempelvis 
hövder, strandskoningar och vågbrytare, kan antingen 
reducera eller helt stoppa erosionen. Till kategorin 
mjuka erosionsskydd tillhör exempelvis strandfodring 
och vegetationsetablering. Dessa varianter av erosions-
skydd försöker återskapa strandens ursprungliga 
utformning.  
 Vilken av åtgärderna som är bäst tillämpbar för att 
hantera kusterosion i Skåne beror på sammanhanget. 
Det handlar om tekniska aspekter, såsom orsakerna 
bakom erosionen samt önskvärda effekter av åtgärd. 
Men även socioekonomiska aspekter, den rådande 
hotbilden och dataunderlag spelar roll vid besluts-
fattandet.  

Vid Löderup strandbad i Ystads kommun har man 
främst valt att använda hårda erosionsskydd, såsom 
hövder och strandskoningar. Detta har resulterat i att 
man lyckats skydda socioekonomiska värden och 
påbörjat en utbyggnad av stränderna.                      
 Med en stigande havsnivå ökar problematiken och 
eftersom det är många faktorer som måste vägas in i 
beslutsfattandet bör man redan nu satsa på framtidens 
arbete. Det handlar om att analysera vilka områden 
som potentiellt blir utsatta, vilka intressen som är ho-
tade och hur detta bör hanteras på bästa sätt. Genom 
att göra efterforskning i tidigt skede erhålls ett 
bedömningsunderlag för långsiktig planering av en 
stads utformning. Resultatet blir att både risker och 
kostnad hålls nere.  
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