
Burlövs kommuns
MILJÖBOKSLUT 2007

VATTENTTeemmaa



Miljöbokslut för Burlövs kommun 2007

Burlövs kommun 
Box 53
232 21 ARLÖV

Besöksadress: Kärleksgatan 6
Telefon vxl: 040-43 90 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Område Miljö 
Telefon exp: 040-43 94 42
Fax: 040-43 77 79
e-post: samhallsbyggnad@burlov.se

Miljöbokslut 2007 har producerats på uppdrag av Miljö- och byggnämnden,
Burlövs kommun. Projektansvarig är Linda Hellberg, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, område Miljö. Texterna har skrivits av Johan Rönnborg,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö.     

Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen om inget annat anges.

Kartor, diagram och tabeller: Samhällsbyggnadsförvaltningen om inget annat
anges.

Miljömålsillustrationer: Tobias Flygar

Copyright: Innehållet i denna rapport får gärna citeras, refereras eller kopieras om
källan anges. 

Upplaga: 300 ex

Formgivning: Nino Simic, Ordkonst i Lund, 070-517 07 58

Tryckeri: KFS AB, Sölvegatan 22 F, Lund, 046-32 98 50



3

Förord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Nämndernas arbete 2007 i riktning mot miljömålen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Vatten – en förutsättning för liv!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  

Tillståndet i våra vattendrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Havet och Lommabukten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Alnarpsströmmen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Våtmarken vid Sege å  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Oljeutsläppet i Kalineån vid midsommar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Sommarens 50-årsregn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Fåglar och natur vid våra vatten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Linné-året vid Kronetorps mölla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Miljörelaterad hälsoenkät i Burlövs kommun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Luftmätningar 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kan Burlövs kommun nå miljömålen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

IINNNNEEHHÅÅLLLLSSFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG



4

MILJÖFRÅGORNA är mer aktuella än någonsin. I tidningarna läser vi dagligen
om växthusgaser, översvämningar, algblomningar och torskens försvinnande.
Som privatperson och företagare finns det mycket man i vardagen kan göra för
att bidra till en bättre miljö.Att köpa miljömärkta livsmedel, källsortera sopor-
na och cykla istället för att ta bilen är bara några exempel.

ÄVEN vi som verkar inom den kommunala organisationen har ett stort och vik-
tigt ansvar för utvecklingen i miljön. Ett viktigt verktyg är vårt miljöprogram
där vi ställt oss bakom 14 miljömål och ett folkhälsomål. Målen ska vi uppnå
genom konkreta åtgärder och kloka beslut. Många exempel på detta finner ni i
detta miljöbokslut för år 2007.Vilka miljömålen är och huruvida vi tror att vi
kan uppnå dem, har vi sammanfattat längst bak i bokslutet.

ÄVEN i år har miljöbokslutet ett tema. I år är temat Vatten.Vi fördjupar oss i
miljötillståndet i våra åar, vårt grundvatten och kustvatten. Man kan även läsa
om de olyckliga följderna av sommarens extrema regnande som ledde till käl-
laröversvämningar och ett oljeutsläpp i Kalineån. Men vi blickar också framåt
och gläds åt att vi kommer få ytterligare en viktig våtmark utefter Sege å och
att nya fågelarter hittat till kommunen tack vare de våtmarker som redan an-
lagts! 

FFÖÖRROORRDD

JJaann  HHaannssssoonn
Ordförande
Miljö- och byggnämnden
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VARJE år tas ett miljöbokslut fram som en uppföljning av Burlövs kommuns
Miljöprogram 2003-2008. Detta miljöbokslut är det fjärde i ordningen. Likt
föregående miljöbokslut redovisas kommunens pågående och fortlöpande
miljöarbete och de åtgärder som är utförda under 2007, för att nå miljömålen
inom ramen för miljöprogrammet. I miljöbokslutet ges även en bedömning om
de lokala miljömålen kommer att nås inom uppsatt tid.

TEMAT för årets miljöbokslut är Vatten.Anledningen till varför just vatten valts
som tema är dels med tanke på att vatten av god kvalitet är livsviktigt för oss
och alla andra livsformer på jorden, men även med tanke på alla vattenrelatera-
de händelser under förra året.Vi drabbades av skyfall och översvämningar, men
vi gjorde också undersökningar av hur kvaliteten är i våra vattendrag och pla-
nerade för förbättrande åtgärder. Mer om detta och Burlövs vattenförekomster
i övrigt, kan man läsa längre fram i detta bokslut.

VATTENFÖREKOMSTERNA i kommunen, Sege å, Alnarpsån, Kalineån,
Alnarpsströmmen och Öresund har alla olika förutsättningar. De är direkt
kopplade till olika miljömål men också till varandra genom vattnets naturliga
kretslopp. De miljömål som direkt berörs är Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Hav i balans samt levan-
de kust (och skärgård). Det är emellertid viktigt att komma ihåg det stora per-
spektivet och se kopplingarna till andra miljömål eftersom många av målen är
beroende av varandra för att kunna lösas. Burlövs kommuns miljöprogram är
ett verktyg där vi med mål och åtgärder arbetar för att få en bättre miljö.

MILJÖPROGRAMMET i sin helhet och tidigare års miljöbokslut (2004 med
samtliga miljömål och 2005 tema God bebyggd miljö och 2006 tema Klimat)
finns för nedladdning på kommunens hemsida www.burlov.se/miljo och kan
beställas från

● Samhällsbyggnadsförvaltningen, Område Miljö, telefon: 040-43 94 42,
e-post: samhallsbyggnad@burlov.se
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Barn- och utbildningsnämnden
UNDER 2007 blev källsorteringen av avfall fullt uppbyggd på Tågarpsskolan och
nu sorteras även matavfallet ut.Tågarpsskolan är den skola som har bäst förut-
sättningar när det gäller utrymmen för källsortering och har därför blivit den
första skolan med källsortering. På Dalslundsskolan började planeringen med
att källsortera matavfallet 2007. Under början av 2008 har detta visat sig sänka
avfallskostnaderna.

TILLSAMMANS med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Energikontoret i
Skåne har ett energisparprojekt, som syftar till att skapa beteendeförändringar
genomförts på skolorna. Energiprojektet utmynnar i att hälften av pengarna
skolan sparar i energikostnader går tillbaka till skolan i form av trivselåtgärder.
Ett av kraven är dock att skolan har ett nytt energisystem. Under 2007 deltog
10 skolenheter och fler kommer att delta framöver efter övergång till nya ener-
gisystem.

UNDER 2007 utreddes huruvida dagcentralen skulle börja med inköp av eko-
logiska varor och under 2008 kommer dagcentralen att servera ekologiska livs-
medel.

I ETT samarbetsprojekt mellan Kaliningrad, Litauen och Burlöv, som heter
”Miljövänner och Miljöfrämjare”, har femte- till niondeklassare engagerats i
miljöfrågor. Under 2007 studerades de havsnära miljöerna som en del i pro-
jektet.

UNDER 2007 tilldelades återigen Humlemadskolan Grön Flagg av stiftelsen
Håll Sverige Rent för deras miljöarbete. Grön Flagg är ett bevis på att man
prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete. Burlöv kom på tredje plats av de
skånska kommunerna i kampanjen ”Städa Sverige”, tack vare skolornas insat-
ser att gå ut och samla skräp i sin närmiljö. Klass 4 b på Humlemadskolan vann
också nationellt tredjepris för en miljöposter som de tillverkat.

■■■ Här följer en redovisning av de viktigaste åtgärderna
som utfördes av kommunens nämnder under 2007, inom
ramen för Burlövs Miljöprogram 2003-2008.
Redovisningen avser såväl de konkreta åtgärder som står
inskrivna i programmet, samt sådana som leder i riktning
att nå våra 13 miljömål och folkhälsomålet.   

Symbolerna…
… i marginalen anger vilka miljömål
som påverkas av åtgärden. En list-
ning av miljömålen finner ni på mil-
jöbokslutets baksida.
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Kommunstyrelsen

KLASS 3 på Svanetorpsskolan vann Barnens miljöpris som årligen delas ut av
Miljö- och byggnämnden. Klassen vann för sitt fantasifulla och kreativa sätt att
samla och sprida kunskap om vår miljö.

ENERGIRÅDGIVNING sker i samarbete med Energikontoret i Skåne där allmän-
het och företag erbjuds gratis energirådgivning.Arbetet med framtagande av en
kommunövergripande energiplan påbörjades under 2007 i vilket
Energikontoret Skåne deltar som konsult. Ett nära samarbete och informations-
utbyte sker med E.ON och Burlövsbostäder i utarbetandet av energiplanen,
som även inrymmer klimataspekter. I arbetet ska verksamheter, transportföre-
tag och enskilda fastighetsägare informeras om energibesparingsåtgärder.

ARBETET med den fördjupade översiktsplanen för Arlöv pågick under 2007.
Under hösten antogs ett första samrådsförslag av kommunstyrelsen som sedan
skickades på samrådsbehandling. Ett fokusområde i den fördjupade över-
siktsplanen är grönområden och landskapsstråk. Planen inkluderar förslag på
bostadsnära grönytor med hög tillgänglighet vilket har fått en positiv respons.

KONKRETA åtgärder för att öka kollektivtrafiken i kommunen var att busslinje
7 från Malmö förlängdes från och med sommaren 2007 och går nu ända till
Stora Bernstorpsområdet. Från och med tidtabellskiftet 2008 förlängs busslinjen
ytterligare och ny busshållplats anläggs vid det nya handelsområdet i Stora
Bernstorp. Under sommaren 2007 förlängdes också busslinje 35 från Malmö så
att denna når fjärrbussterminalen Öresundsterminalen i Flansbjer.

KOMMUNEN var representerad i Region Skånes samarbetsorganisation
Strukturbild för Skåne där bland annat frågor om markanvändning för hög till-
gänglighet och effektiv infrastruktur diskuteras.

JÄRNVÄGSTUNNELN i Åkarp har tagit mycket av kommunstyrelsens tid under
2007, då det ses som en av kommunens viktigaste miljöfråga. Det beslutades
bland annat att pengar skall sökas från regeringens projekt ”Klimatmiljarden”
för att finansiera den önskade tunneln.

BURLÖVS KOMMUN har tillsammans med Alnarp deltagit i ett större projekt
som heter ”Landskapet som resurs för hälsa och utveckling”
(www.sundskap.se). Den tredje etappen av projektet avslutades 2007. Etappen
handlade om att använda Internet som kommunikationsväg för medborgarin-
flytande. Informationen som erhålls skall fungera som en kunskapsgrund och
användas i den fysiska planeringen.
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MILJÖARBETET på skolorna har getts stöd genom internationella samar-
betsprojekt där även Kommunledningskontoret deltagit, exempelvis
”Miljövänner och Miljöfrämjare”. Burlövs kommun samt ett antal andra kom-
muner i Sydsverige deltar också i ett samarbetsprojekt med Kaliningrad som
heter BEE (Baltic Environment and Energy, www.beeproject.eu).

KOMMUNEN har initierat ett arbete med att ta fram samt titta på nyttan av ett
miljöledningssystem för skolor. Ambitionen är att ett miljöledningssystem för
Arlövs rektorsområde skall tas i bruk under 2008.

INOM ramen för hälsobefrämjande åtgärder inom målet Hälsa på lika villkor
erbjöds de kommunanställda att utnyttja badets friskvårdsutbud för 200 kr per
år. Projektet påbörjades under 2007.

INFORMATIONSSATSNINGAR om kultur, kost och motion görs fortlöpande
genom utställningar, utskick och annonser i bland annat Burlövstidningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnämnden

EN STÖRRE utställning på Kronetorps mölla har genomförts med inslag av
information om natur- och kulturvärden, med anledning av firandet av Linné-
året.

UNDER ÅRET har inventeringar av naturvärden i kommunen genomförts.
Fågelinventeringar gjordes vid Bernstorps mosse och vid natur- och kultur-
stråket av Skånes Ornitologiska Förening. I oktober genomfördes botten-
faunaundersökningar i Kalineån och Alnarpsån. Vattenanalyser gjordes med
avseende på näringsämnen, tungmetaller, bekämpningsmedel och andra miljö-
farliga ämnen i åarna. Resultaten ska utgöra underlag för ett åtgärdsprogram för
Kalineån och Alnarpsån.

ARBETET med åtgärder för enskilda avlopp har under 2007 bedrivits genom
samverkan mellan område Miljö och Kommunteknik. Målsättningen är att så
gott som alla enskilda avlopp i kommunen ska kopplas till det kommunala
nätet.
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UNDER 2007 skedde en länsomfattande provtagning av grundvattnet. Bland
annat tog man prover efter bekämpningsmedel och tungmetaller i djupborrade
brunnar vilket vanligen inte görs.Till detta bidrog Burlövs kommun i egenskap
av medlem i Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

EFTERSOM kommunen har problem med höga partikelhalter i luften är vi skyl-
diga att kontinuerligt övervaka och mäta halterna. Luftmätningar har därför
genomförts i gaturum på Lundavägen vid PROs hus. Åtgärdsförslag mot luft-
problemen kommer att presenteras som en del av kommunens framtida mil-
jöprogram.

UNDER 2007 genomfördes en miljörelaterad enkätundersökning i kommunen.
Syftet var att få en bild av var i kommunen invånarna upplever störst problem
med bland annat buller och luftföroreningar. I enkäten undersöktes också hur
invånarna ställer sig till viktiga lokala frågor som är relaterade till miljön.

UNDER Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden deltog under året i
projektet BEE (Baltic Environment and Energy, www.beeproject.eu). BEE är
ett samarbete mellan ett antal sydsvenska kommuner och representanter från
Kaliningradregionen. Det har inneburit ett informationsutbyte om bland annat
miljölagstiftning och myndighetsutövning, miljömålsarbete samt undervisning

UNDER 2007 sanerades delar av Herman Gotthardområdet. Marken saneras allt
eftersom husen byggs. Banverket har sanerat sitt spårområde i samband nybygg-
naden av spårväxeln. Marksanering har även skett löpande när man stött på
föroreningar i samband med byggnationer.

BURLÖVS kommun arbetar tillsammans med övriga västskånska kommuner
med en ny sträckning av Skåneleden. Under året togs en lämplig sträckning av
vandringsleden fram.

ARBETET med informationsprojektet ”Naturpunkt strandäng” har fortlöpt.
Under sommaren 2008 kommer informationstavlor om regionens strandängar
och dess rika växt- och djurliv att sättas upp vid bl.a. Spillepengen.

MILJÖPRIS delades under året ut till Sven Olsson för skötseln av Bernstorps
mosse som bidrar till bevarandet av växt- och djurlivet på mossen. Miljöpris
delades även ut till elever på Vårboskolan för arbete med energi- och miljö-
frågor. Barnens miljöpris tilldelades klass 3 på Svanetorpskolan.
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om miljöfrågor i skolorna. Projektet har lett till att miljöfrågorna hamnat högre
upp på agendan i Kaliningrad och att man fått konkreta verktyg för miljöarbe-
tet. Goda exempel, som Burlövs kommuns miljöprogram har lyfts fram.

INFORMATION om olika miljöfrågor till kommunens invånare och företagare
har skett fortlöpande genom artiklar i Burlövstidningen om bland annat
vedeldning och bekämpningsmedel samt genom utökad information på kom-
munens hemsida.

SOCIALNÄMNDENS arbete med miljöprogrammet syftar i första hand att nå
folkhälsomålet – Hälsa på lika villkor. Socialförvaltningen deltar tillsammans
med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och region Skåne i samarbetsorga-
nisationen BURSAM. Inom ramen för BURSAM arbetades det under 2007
med att söka medel från EU:s socialfond. Pengarna skall användas till att finan-
siera en förstudie där man med individuellt anpassat stöd ska hjälpa arbetslösa
och långtidssjukskrivna att åter komma i arbete.

MED HJÄLP av stimulansmedel från Socialstyrelsen håller sinnenas trädgård på
att anläggas på demensboendena Harakärrsgården i Åkarp och Svenshögs äldre-
boende i Arlöv. En hortonom har anställts för att leda arbetet med att anlägga
trädgårdarna. Invigningen av trädgårdarna är planerad till sommaren 2008.

ETT ANHÖRIGSTÖD för de som vårdar sjuka i hemmet startades under 2007
med stöd från länsstyrelsen i Skåne Län.

INFORMATION om buller, orsakat av tomgångskörning, har gått ut till berörda
åkerifirmor, vilket har förbättrat bullersituationen för de boende vid Burlövs
center.

INFORMATION om krav på PCB-inventering har också skickats ut till alla fas-
tighetsägare som kan tänkas vara berörda.

Socialnämnden
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PLANER för en ny våtmark vid Sege å togs fram av Segeåns Vattendragsförbund
och geologiska undersökningar genomfördes för att se om de rätta förutsätt-
ningarna fanns. Beslut togs av kommunfullmäktige att anlägga våtmarken intill
Sege by.

I SAMARBETE med område Miljö påbörjades arbetet med ett egenkon-
trollprogram för det kommunala dricksvattnet, vilket ska förbättra kommunens
rutiner.

DEN MILDA vintern, i kombination med aktiva åtgärder som energisparprojek-
tet i skolorna, ledde till minskade energikostnader med 800 000 kr jämfört med
2006. Installationen av datoriserad styr- och övervakning av energiförbruk-
ningen har fortsatt med konvertering till ett modernare, webbaserat system, vil-
ket även det lett till effektiviseringar och minskad energianvändning. Energi-

FÖR ATT främja gång- och cykeltrafiken, som ett led i arbetet att nå miljömålet
”Frisk luft” har gång- och cykelpassagen över Lundavägen vid Byvägen i Åkarp
förbättrats under 2007. I samband med att gatunätet byggts upp i Stora
Bernstorp har även gång- och cykelvägar anlagts i området. Under året har
också en utredning om gång- och cykeltrafiken på Lundavägen genom Arlöv
blivit klar. Utredningen har lett fram till ett paket av åtgärdsförslag för att främ-
ja gång- och cykeltrafiken. Bland annat finns förslag på förändringar av kors-
ningar, bättre hållplatser och breddning av gång- och cykelbanorna på delar av
sträckan. Utredningen tar även delmålet om tillgänglighet för funktions-
hindrade i beaktning.

UNDER 2007 har arbetet med den efterfrågade järnvägstunneln i Åkarp fort-
skridit. Kommunen besökte under året Länsstyrelsen i Skåne, Boverket,
Naturvårdsverket och SSSV för att informera om kommunens önskemål om att
få tågtunnel i Åkarp.Vidare deltog kommunen i ett möte i Stockholm arran-
gerat av landshövdingen i Skåne, där Banverkets och Vägverkets general-
direktörer samt deras regionchefer, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län
deltog.

MED ANLEDNING av ny lagstiftning, som trädde ikraft den 1 januari 2007, måste
man vid nybyggnationer se till så att man inte släpper ut dagvatten som kan
skada miljön. Förorenat dagvatten från vägar och parkeringar måste därmed
framöver renas. Arbete pågår med att ta fram en dagvattenpolicy innehållande
bland annat miljöförbättrande hantering. I samband med nybyggnadsprojekt ses
också spillvattennätet över i närliggande områden för att minska belastningen
på nätet och förhindra att ovidkommande vatten ska förorena. Under 2007
påbörjades projekteringen av påkoppling av avloppsvatten från Sunnanå by till
det kommunala spillvattennätet. Dagvatten kommer att omhändertas och renas
lokalt.

Tekniska nämnden
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besiktning har genomförts på Harakärrsgården och Dalslundsskolan. Samarbete
med energikontoret i form av bl. a informationsträffar på skolorna har också
genomförts.

UNDER 2007 invigdes finparken Boklunden. Under året togs skötselplaner
fram för den yttre miljön vid kommunens fastigheter. Digitalisering av kom-
munens grönytor genomfördes också för att förenkla arbetet med skötseln.

UNDER 2007 blev upprustningen av Harakärrsparken klar. Upprustningen
genomfördes i samband med byggandet av det nya bostadsområdet.Vid bygg-
andet exploaterades delar av parken till bostäder och resten rustades upp.

EN HANDLINGSPLAN för återplantering av träd påbörjades, vilket innebär att
sjuka och döda träd skall ersättas med nya. Framförallt almarna har varit i behov
av att ersättas då de varit hårt drabbade av almsjukan och tvingats tas ner.

HÄLSORÅDET har arbetat vidare med folkhälsorelaterade frågor som motion,
alkohol- och drogmissbruk m.m. även under 2007. Rådet består förutom av
politiskt tillsatt ordförande resp. medborgarrepresentant bl.a. av representanter
från flera av kommunens förvaltningar, Vårdcentralen, Försäkringskassan,
Burlövs Bostäder och Polisen. Rådet förfogar inte över några egna budgetera-
de medel utöver den arbetstid som deltagarna bidrar med.

UNDER året avslutades projektet Attraktiv Arbetsplats Burlöv som var ett pro-
jekt för att minska sjukfrånvaron i kommunen.

Alla nämnder
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EN VUXEN man består till 60 % och
en kvinna till 55 % av vatten. För alla
kända livsformer är vattnet en livs-

nödvändighet och man tror att livet
uppstod ur processer i vattnet. Man
brukar säga att vatten är människans

Mer vatten än land

Vatten av god kvalitet är livsviktigt

TVÅ TREDJEDELAR av jordens yta är
täckt av vatten. Procentuellt är nästan
allt vatten havsvatten. I sjöar och
floder finns endast 0,004 % av jordens
totala mängd vatten. I Skåne län
använder vi motsvarande knappt 8 %
av det totala vattenuttaget Sverige.
Mest vatten i Skåne förbrukar
industrin.

VATTNET som vi dricker idag är fak-
tiskt detsamma som våra förfäder
drack under deras levnadstid. Man
kan därför säga att vattnet vi dricker
idag är lånat av framtida generationer.
Vattnet går nämligen runt i ett evigt
kretslopp. Det dunstar ifrån havet och
transporteras med väder och vind tills
dess att de omgivande förutsättning-
arna är rätt och det regnar ner.
Beroende på var regnet landar händer
olika saker. Hamnar det på
genomsläpplig mark infiltreras det
och bildar grundvatten. Annars blir
det ytvatten och rinner till bäckar,
floder, sjöar och så vidare. Från sjöar
och floder transporteras sedan vattnet
tillbaka till havet och kretsloppet är
slutet.

VVAATTTTEENN  --  EENN  FFÖÖRRUUTTSSÄÄTTTTNNIINNGG  FFÖÖRR  LLIIVV!!

■■■ Eftersom vatten är en förutsättning för liv är det vik-
tigt att vi värnar om det. Vattnet är inte bara vårt viktigas-
te livsmedel. Det hyser också några av våra rikaste och
mest produktiva livsmiljöer. Utan tjänligt vatten – inget liv.  

FAKTA

VVaatttteennaannvväännddnniinngg  ii  SSkkåånnee  22000055..
Sektorernas förbrukning av vatten 2005 i
Skåne.

Vattnets kretslopp.
BBiilldd:: Kristianstads kommun
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viktigaste livsmedel. Om man ser till
sin egen vardag använder vi vatten
varje dag och ser rent vatten som en
självklarhet. Vi dricker det, vi lagar
mat med det, vi tvättar oss i det, vi
diskar i det och så vidare.

Att vattnet är av god kvalitet är livs-
viktigt. Globalt sett är bristen på rent
vatten en av de vanligaste dödsorsa-
kerna i många utvecklingsländer.
Med ett förändrat klimat kan även vi

få problem med vattenresurserna, vil-
ket ger oss ytterligare anledning att
vara rädda om och sparsamma med
vårt vatten! Vid 1900-talets början
dog över 25 000 människor bara i
Sverige på grund av kolera som är
relaterat till vattenhygien.
Fortfarande hör man alltför ofta larm
om bakterier, virus och andra förore-
ningar i våra vatten.

ÅAR, SJÖAR och hav påverkas av våra
verksamheter. Ett av de största miljö-
problemen i våra vatten är övergöd-
ning. Övergödningen beror på att
näringsämnena kväve och fosfor
läcker ut från bland annat jordbruk
och avlopp till vattendrag och hav.
Följderna av övergödningen är en

ökad mängd växtplankton och alg-
blomningar vilka kan vara giftiga.
När växtplanktonen sedan dör och
faller till botten skall de brytas ned.
Nedbrytningen kräver mycket syre
och till slut kan syret ta slut och livet
på bottnen dör.

GENOM BURLÖVS kommun rinner
Sege å, Kalineån och Alnarpsån. Här
finns inga sjöar men det finns ett

mindre antal dammar och våtmarker.
Under 2007 genomfördes undersök-
ningar av både Kalineån och

För mycket av det goda

Vad finns det för vatten i Burlövs kommun?

Kalineån från sin vackraste sida.
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Alnarpsån. Bland annat genomfördes
bottenfaunaundersökningar. I en
bottenfaunaundersökning tittar man
på djuren (inte fiskar) som lever på
botten i ån och bestämmer därefter
vilken vattenkvalitet som råder. Mer
om undersökningarna och resultatet
kan man läsa om längre fram i detta
miljöbokslut.

Kommunen har också en väldigt
liten men samtidigt vacker och spän-
nande kuststräcka. Kuststräckan
utgörs av Tågarps hed och
Spillepengen. Tågarps hed är en
strandäng som har en speciell flora på
grund av att den regelbundet över-
svämmas av saltvatten och att den
under årtusenden betats av kor.
Området är klassat som Natura 2000-
område vilket innebär att det av EU
är utpekat som ett område med höga
naturvärden. Länsstyrelsen håller för
närvarande på att bilda naturreservat
för hela Lommabukten inklusive
Tågarps hed, vilket beräknas bli klart
under 2008.

Under året som gått har ålgräsinven-
teringar genomförts i Lommabukten
utanför Burlövs kuststräcka. Även
detta kan man läsa mer om längre
fram i bokslutet.

Under kommunen löper ett av
Skånes största grundvattenmagasin -
Alnarpsströmmen. Men vi tar inte
vårt dricksvatten härifrån. Vattnet
som de flesta i kommunen dricker
och tvättar sig i kommer ifrån
Vombsjön och levereras till invånarna
av det kommunägda företaget
Sydvatten AB. Det är ändå viktigt att
man värnar om Alnarpsströmmen
eftersom det är en viktig reserv-
vattentäkt.Tidigare har man hittat en
del föroreningar i de ytligare delarna
av Alnarpsströmmen. Grundvatten av
god kvalitet visade sig vara ett av de
miljömålen som invånarna i Burlöv
prioriterade högst enligt den miljöre-
laterade hälsoenkätsundersökningen
som genomfördes 2007/2008.
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TTIILLLLSSTTÅÅNNDDEETT  II  VVÅÅRRAA  VVAATTTTEENNDDRRAAGG

■■■ För att få en uppfattning om hur miljötillståndet är i
våra åar tas regelbundet vattenprov. Under 2007 gjordes
utökade analyser av kemikalier och bottenlevande djur.  

GENOM provtagning varannan månad
har vattnet i Alnarpsån och Kalineån
regelbundet övervakats sedan år
2000. Precis som i så många andra åar
i det Skånska odlingslandskapet visar
undersökningarna att halterna av

näringsämnena fosfor och kväve är
höga till extremt höga, vilket bidrar
till övergödning i åarna och Öre-
sund. De höga halterna har varit mer
eller mindre konstanta sedan början
av 2000-talet.

Kontinuerlig provtagning under 2000-talet

FÖR ATT få en bredare bild av miljö-
tillståndet i åarna gjordes på hösten
2007 utökade provtagningar inom
ramen för miljöprogrammet. I
Kalineån och Alnarpsån studerades
förekomsten av giftiga kemikalier

som bekämpningsmedel, tungmetal-
ler och organiska miljögifter. Under-
sökningar gjordes även av bottenfau-
nan, d.v.s. de djur som lever på och i
sedimenten på åbotten.

Kompletterade provtagningar 2007

MED HJÄLP av konsulterna Medins
Biologi AB undersöktes de botten-
levande djuren i åarna. Djuren
bestämdes till art och olika typer av
index beräknades för att uppskatta
kvaliteten och graden av påverkan på

vattendraget.

Undersökningen visade att antalet
arter i Alnarpsån och Kalineån var
lågt eller mycket lågt, samtidigt som
antalet individer var relativt högt. Det

Bottendjuren få till art men många till antal

Jungfrusländelarven Calopteryx virgo som
är snarlik den ovanliga Calopteryx splen-
dens som hittades i Alnarpsån.

BBiillddeerr från Medins Biologi AB.

Snäckan Physa fontinalis sittandes på
näckmossan Fontinalis antipyretica hitta-
des i Alnarpsån. 

BBiillddeerr från Medins Biologi AB.
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fanns med andra ord få antal arter,
men många djur av varje art. Detta är
typiskt för övergödda vatten. Några
exempel på ”övergödningsarter” som
påträffades är sötvattengråsuggan
Asellus aquaticus och nattsländan
Glyphotaelius pellucidus 

Men man hittade även några arter
som är ovanliga i södra Sverige. Igeln
Erpobdella lineata, blåbandad jung-

fruslända Calopteryx splendens och
mindre navlad skivsnäcka Gyraulus
crista fann man i Alnarpsån.

Konsulternas slutsats är att botten-
djuren i åarna är kraftigt påverkade av
den höga näringstillförseln från
omgivningen, men troligen även
lokalt av orent dagvatten från tätor-
ten och utsläpp från industri.

RESTER AV bekämpningsmedlet
Round-up återfanns i ganska höga
halter i samtliga vattenprov som togs
i Alnarpsån och Kalineån. Detta trots
att proverna tagits under senhösten
då inga bekämpningar förväntas
utföras, vilket visar på hur svår-

nedbrytbart ämnet är. I Kalineån var
halterna av bly, koppar och zink för-
höjda vid Wennerts väg. Metaller
detekterades även i Alnarpsåns vat-
ten, men halterna var låga. I övrigt
påträffades inga föroreningar.

Rester av bekämpningsmedel

MED UTGÅNGSPUNKT i de under-
sökningar som gjorts ska nu ett
åtgärdsprogram tas fram för
Alnarpsån och Kalineån. Exempel på
tänkbara åtgärder är att anlägga våt-

marker, inventera och åtgärda utsläpp
och att ha mer lokalt omhänder-
tagande av dagvattnet i avrinnings-
området.

Åtgärdsprogram för Alnarpsån och Kalineån

Sege å kontrolleras genom vattendragsförbundet

Sege åns avrinningsområde
BBiillddeenn från årsrapport 2006, Ekologgruppen.
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I SÖDRA DELEN av kommunen rin-
ner Sege å som är 4,6 mil lång och
sträcker sig från Börringesjön ut till
Öresund. Burlövs kommun är med-
lem i Segeåns Vattendragsförbund
som arbetar med att övervaka och
vårda ån. Förbundet representeras av
olika intressenter som till exempel
kommuner, industrier och diknings-
företag.

Varje år tas i förbundets regi prover på
vattenkemin och bottenfaunan i
bestämda punkter. Elfiske görs också
på 4-6 platser varje år. Halterna av
fosfor och kväve i Sege å är höga,
men halterna tenderar glädjande nog
att minska. Vanligt förekommande
fiskar är öring och den tidigare rödlis-
tade arten grönling. Man hittar även
gädda, mört, ål och signalkräfta i ån.

Trender för näringsämnena fosfor och kväve i Sege å.
KKäällllaa:: Årsrapport 2006, Ekologgruppen

FÖR ATT förbättra miljöförhållandena
i Sege å har vattendragsförbundet
upprättat Segeå-projektet. Syftet är
att arbeta med konkreta åtgärder för
att förbättra vattenkvaliteten, öka den
biologiska mångfalden och arealen
allemansrättslig mark. I detta arbete

är anläggande av våtmarker en central
del. För Burlövs kommuns del har
projektet hittills inneburit att två våt-
marker anlagt vid Natur och kultur-
stråket.Ytterligare en våtmark kom-
mer att anläggas vid Sege by under
2008.

Förbättrande åtgärder inom Segeå-projektet 

Segeåns Vattendragsförbund:
www.segea.se 

På kommunens miljösidor,
www.burlov.se/miljo kan man under rubri-
ken ”Vatten” läsa mer och ladda hem rap-
porten om bottenfaunainventeringen.

VILL DU VETA MER?

�

�

µg/l

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Trend fosfor mynnigen

04 05 06
0

20

40
60

80
100
120
140

160
180

µg/l

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Trend kväve mynnigen

04 05 06
0

2000

4000

6000

8000

10000



19

Provpunkterna runt Lommabukten.
Punkt ÖVF 4:11 ligger utanför
Spillepengen.

BBiilldd från Öresunds vattenvårdsförbund, 

Vy över strandängarna tagen från Spillepengen.

BURLÖVS KOMMUN är medlemmar i
Öresunds vattenvårdsförbund, som
har till uppgift att kontrollera miljö-
förhållandena i den svenska delen av
Öresund. Förbundet har flera prov-
tagningsstationer för bottenlevande
djur och vatten- och sedimentanalys-

er runt om i Öresund. En av statio-
nerna ligger i Lommabukten utanför
Spillepengen, se karta punkt ÖVF
4:11. Provtagningen har skett på
samma ställe under många år vilket
gör det möjligt att se förändringar i
havsmiljön.

Botten i Lommabukten

I DEN GRUNDA delen av Lomma-
bukten vid Spillpengen har det gene-
rellt varit goda syreförhållande på
botten under hela mätserien och så

även 2007. Tidigare har antalet
påträffade arter legat relativt stabilt
mellan 22 och 25 st. Vid 2007 års
undersökning hittades dock ännu fler

Fler arter än tidigare

HHAAVVEETT  OOCCHH  LLOOMMMMAABBUUKKTTEENN

■■■ Öresunds vattenvårdsförbund genomförde under
2007 undersökningar av de bottenlevande djuren.
Undersökningen visade på god vattenkvalitet.
Lomma kommuns ålgräsinventeringar visade också på
positiva resultat i Lommabukten. Kanske är vi på väg åt
rätt håll! 
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arter, 28 st, vilket är toppnotering för
provtagningsstationen. Nio arter var
nya för stationen.

Bo Leander, tekniskt sakkunnig och
sekreterare i Öresunds vattenvårds-
förbund, har arbetat med provtag-
ningar i havet under en längre tid.

– När det gäller de bottenlevande
djuren varierar de mycket mellan
åren.Vi kan inte säga att vi sett några
trender, som visar på att situationen
förändrats till 2007 års undersök-
ningar, anser Bo.

Bo berättar att bottendjuren i havet
till stora delar är beroende av syre -
och saltsituationen. När saltvatten
från Kattegatt pressas in i Öresund tar
det med sig syre till botten.
Omblandningen av saltare (Kattegatt)
och sötare (Östersjö) vatten är viktig
för syresättningen. Den är också vik-
tig då djuren som lever i
Lommabukten behöver både syre
och salt för att överleva. Den låga
salthalten i vattnet är på gränsen till
vad flera av de bottenlevande djuren
i Lommabukten klarar av.

ÄVEN individtätheten ökade betyd-
ligt i 2007 års undersökning. Detta
berodde till största del på en ökning
av tusensnäckan, som förekom i
mycket höga antal, men man kunde
se en generell ökning av antalet djur
även inom andra arter.

– Ibland ser vi att det blir en väldigt

stor tillväxt av tusensnäckor. De är
vanligt förekommande och visar på
att vattnet passar dem bra. Snäckan
trivs i starkt strömmande vatten, vil-
ket det är i Öresund generellt, säger
Bo.

Sammantaget bedömdes lokalen ha
en god status!

God status

UNDER 2007 utfördes på uppdrag av
Lomma kommun inventeringar av
ålgräsängarna i Lommabukten. Ålgräs
är en havslevande fröväxt som vanlig-
en växer på mellan 1 och 6 meters
djup. När de växer i täta bestånd kal-
lar man det för ålgräsängar. Dessa
miljöer fyller en viktig funktion i
havet eftersom de fungerar som
skydd och matförråd för många hav-
slevande djur. De utgör också lekplats
för fiskar som horngädda och sjurygg
och uppväxtplats för torskens yngel.
Under 2000 utfördes i WWF:s regi
undersökningar i fem västsvenska
kommuner, som visade på att ålgrä-
sängarna minskat i utbredning med
58 % sedan 1980-talet.

I Lomma kommuns regi undersöktes
totalt 26 km2 av botten. I hela områ-

det mellan 1 och 8,6 meters djup
hittades ålgräs. Ansvarig för projektet
är Maria Sandell, miljöutredare i
Lomma kommun. Hur tycker du
ålgräsinventeringen gick?

– Jag tycker den gick bra. Den blev
heltäckande och vi är nöjda materia-
let.Vi har även fått positiv respons på
vår kartläggning från andra myndig-
heter som till exempel Länsstyrelsen,
säger Maria.

Vad kom ni fram till och vad skall
resultatet användas till?

- Resultaten visar att det är viktigt att
låta skyddsområden, som exempelvis
marina naturreservat, sträcka sig till 6
meters djup och inte bara ta med
områden inom 3-metersgränsen, för-
klarar Maria.

Ålgräsinventering i Lommabukten

Ålgräs ingår i gruppen fröväxter. Alla
fröväxter som lever i havet kallas
sjögräs.
www.vattenkikaren.gu.se

FAKTA
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DE STÖRSTA ålgräsängarna ligger i
buktens norra och södra delar.
Området i norr är viktigt att skydda
då det ingår i Riksintresset för yrkes-
fiske medan de södra delarna ligger i
anslutning till Natura 2000-området
med rika fågelbiotoper.

– Vi är glada att det var så pass stor
utbredning av ålgräs som det faktiskt

var i Lommabukten. Speciellt med
tanke på att bukten är ganska över-
gödd. Det stora arbetet som lagts ner
på att kartlägga ålgräsängarna gör
också att vi i framtiden kan välja ut
delar av bukten som vi sedan kan
följa upp till exempel vart femte år,
säger Maria.

Flera skyddsvärda områden

MARIA berättar vidare om att arbetet
är en del av en större naturvärdes-
kartering i kommunen.

– I den nya översiktplanen som tas
fram i kommunen skall även de
marina miljöerna tas med. Tidigare

har havet mest varit ett ”vitt område”
på kartan men fler och fler kommu-
ner börjar ta med havet i sina över-
siktsplaner. Det är viktigt att även
skydda miljöerna i havet, avslutar
Maria.

Havet, inte längre ett vitt område

Öresunds vattenvårdsförbund:
www.oresunds-vvf.se

Vattenkikaren: www.vattenkikaren.gu.se

Öresunds vattenvårdsförbunds rapport
”Undersökningar i Öresund 2007 –
Bottenfauna och sediment” hittar man på:
http://www.oresunds-vvf.se/. 

VILL DU VETA MER?
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AALLNNAARRPPSSSSTTRRÖÖMMMMEENN

■■■ Alnarpsströmmen är ett av de större grundvatten-
magasinen i Skåne. Burlövs kommun är medlem i
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen. Historiskt
sett har organisationen haft till uppgift att övervaka
grundvattennivåerna i Alnarpsströmmen så att överuttag
inte skett. 

EWA ROMBERG är sekreterare i
samarbetskommittén och miljö-
inspektör i Burlövs kommun.Vad är
egentligen Alnarpsströmmen för
något?

– Alnarpsströmmen är en sänka i
berggrunden som blev till när två
kontinentalplattor krockade med
varandra någon gång i urtiden. I
”gångjärnet” som blev mellan plat-
torna blev det en sänkning. Sänkan
fylldes sedan med sand och det är här
vi hittar de bästa grundvattenföre-
komsterna, säger Ewa.

Ewa berättar och pekar på olika kar-
tor för att visa hur stor
Alnarpsströmmen egentligen är.

– Den sträcker sig ända in under
Danmark. Det finns också många
olika fickor i magasinet. Eftersom det
finns olika fickor har man ibland stött
på relikt vatten. Relikt vatten är vat-
ten som är mycket, mycket gammalt
och innehåller salter och det smakar
illa. I samband med undersökningar
har man titt som tätt stött på relikt-
vatten, säger Ewa.

Alnarpsströmmens tillrinningsområde och utbredning.
BBiilldd från Samarbetskommittén  för Alnarpsströmmen. 
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FÖR ATT KOMMA ner till de riktigt
bra grundvattenförekomsterna borrar
man sig ner till 60 meters djup.
Kvaliteten på vattnet varierar med
djupet.

– Man försöker att borra sig ner till
djup där man hittar sand. I sand är det

ofta mycket bra vattentillgångar.
Sanden hittar man säkrast precis
ovanför berggrunden, men man kan
hitta den på olika djup.
Vattentillgången varierar också med
vart man borrar, berättar Ewa.

Där det finns sand finns vatten

KVALITÉN på vattnet är lite speciell i
Alnarpsströmmen. Rent innehålls-
mässigt, med avseende på salter, ligger
kvaliteten någonstans mellan grund-
vatten och havsvatten. Speciellt i när-
heten av havet där salthalterna när-
mar sig havsvattnets nivå.

– På 70-talet hade man ett kraftigt
överuttag av grundvatten från
Alnarpsströmmen vilket i sin tur
ledde till att salt havsvatten trängde

in. I samband med detta bestämde
man sig för att öppna
Bolmentunneln som går från Bolmen
i Småland ner till Ringsjöverket och
försörjer stora dela av sydvästra Skåne
med dricksvatten. Numera är det
bara Malmö stad, Svedala kommun
och en del hushåll och industrier
som tar vatten ur Alnarpsströmmen,
berättar Ewa.

Varierande kvalitet

UNDER 2007 genomförde Länsstyrel-
sen ett regionalt projekt för övervak-
ning av grundvattnet. Samarbets-
kommittén bidrog med att finansiera
en utökad provtagning i hela
Alnarpsströmmens tillrinningsområ-
de. Rapporten kommer att bli klar
under 2008.

– Det är viktigt och skydda de områ-

den där vattnet infiltrerar, det vill säga
rinner ner genom marken, och inte
bara områden där man tar upp vat-
ten.Vattnet rör ju på sig och så även
föroreningarna om de skulle hamna
på ett olyckligt ställe. Det krävs väl-
digt lite av ett förorenande ämne i
vattnet för att det ska bli otjänligt
som dricksvatten, säger Ewa.

Skydda mot föroreningar

VAD SER du för framtid för Alnarps-
strömmen som resurs?

– Främst som en dricksvattenresurs.
Det är inte en fråga om vi behöver
öppna den igen utan när. Kanske blir
det torrare med klimatförändringar-
na, kanske blötare, vi vet inte riktigt.
Det är dumt att bara förlita sig på
Bolmentunneln, menar Ewa.

– Man kan också få problem med en

för hög grundvattennivå. Detta kan
få områden som nu är torra att bli
fuktiga, vilket kan skapa fuktproblem
i till exempel källare. De senaste 10
åren har grundvattennivån höjts med
7 m. Ju mindre vatten man tar ut
desto mer kommer nivån att höjas,
säger Ewa.

Ett lagom uttag är alltså tillsynes det
bästa!

Alnarpsströmmen är en resurs

Maximala möjliga uttaget av grund-
vatten är 25 miljoner m3 per år. De
största uttagen gjordes 1948 och
1971 då drygt 18 miljoner m3 per år
togs ut. www.alnarpsstrommen.nu

Cirka 80 % av vattnet i sjöarna och
vattendragen i Sverige kommer ifrån
utströmmande grundvatten.
www.sgu.se

FAKTA

Samarbetskommittén för
Alnarpsströmmen:
http://www.alnarpsstrommen.nu/

Sveriges Geologiska Undersökning:
www.sgu.se

VILL DU VETA MER?
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VVÅÅTTMMAARRKKEENN  VVIIDD  SSEEGGEE  ÅÅ

■■■ Under 2007 fattades beslut om att en våtmark ska
anläggas vid Sege by i nära anslutning till Sege å. Syftet
med våtmarken är att skapa en närsaltsfälla och öka den
biologiska mångfalden. Projektet kommer också att inne-
bära ökade möjligheterna till rekreation. 

UR REKREATIONSSYNPUNKT är det
viktigt med tillgänglighet. Det är
meningen att den planerade vand-
ringsleden Skåneleden skall gå förbi
våtmarken.

Eva Aquarin är landskapsingenjör
och kommunens representant i
Segeå-projektet.

– Våtmarker är viktiga för att minska
näringsbelastningen. Med mindre
näringsbelastning ökar förutsättning-
arna för att skapa en bra miljö i havet
såväl som i ån i sig.Våtmarken kom-
mer också att öka den biologiska
mångfalden och den allemansrättsliga
arealen vilket också är viktigt, säger
Eva.

Förenar nytta och nöje

DRÄNERINGSVATTNET som våtmar-
ken ska ta emot går idag i kulvertar
från jordbruksmark. Näringsämnena
fosfor och kväve följer med dräner-
ingsvattnet och praktiskt taget ingen

naturlig rening av vattnet sker innan
det når Sege å. Generellt brukar en
våtmark rena cirka 500 kg kväve per
år och hektar våtmark.

Renar dräneringsvatten

VÅTMARKSPROJEKTET är inne i den
sista planerade etappen. I skrivandets
stund är ett förfrågningsunderlag
utskickat vilket betyder att upphand-
lingen av själva anläggandet är på-
börjat. Anläggandet av våtmarken
förväntas att påbörjas under våren
eller sommaren 2008 och vara färdigt
under hösten 2008. Finansieringen
sker till 90 % genom en typ av pro-
jektstöd som administreras av
Länsstyrelsen i Skåne län samt till
10 % genom avgifter som bland

andra kommunen betalar till Segeå-
projektet.Våtmarken kommer att bli
ca 2,7 hektar stor.

– Våtmarken kommer inte att ligga i
själva åfåran, utan bredvid ån och ta
emot dräneringsvatten från åker-
mark. Efter att vattnet passerat och
renats genom våtmarken leds det ut i
Sege å. Området som våtmarken
kommer att avvattna är 84 hektar
stort och ligger i Sege-området norr
om ån, berättar Eva.

Många jobbar för våtmarker

Eva Aquarin, Landskapsingenjör Burlövs
kommun.
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EVA BERÄTTAR att anläggningen av
andra dammar och våtmarker inom
projektet har betytt en del för den
biologiska mångfalden. Bland annat
tror hon att en hel del vadarfåglar,
men kanske främst änder, kommer att
häcka i området.

Hur kommer etableringen av växter
att ske?

– Växterna kommer att utgöras av en
naturligt invandrad våtmarksflora
eftersom att inget kommer att plan-
teras in, säger Eva.

Ökar den biologiska mångfalden

HUR SKA MAN hitta till våtmarken
när den väl är färdigställd?

– Skåneleden! Det är tänkt att
Skåneleden skall gå förbi våtmarken
och förbinda den med staden och

därigenom öka tillgängligheten. Det
är inte tänkt att det skall byggas par-
keringsplatser i närheten utan vill
man uppleva naturen vid våtmarken
så får man knata till fots, avslutar Eva.

Det är promenad som gäller
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OOLLJJEEUUTTSSLLÄÄPPPPEETT  II  KKAALLIINNEEÅÅNN  VVIIDD  MMIIDDSSOOMMMMAARR

■■■ Utsläpp till vatten kan ha många orsaker och inträffa
när som helst. I det här fallet kom den första rapporten
till polisen om utsläppet i Kalineån på midsommarafton,
fredagen den 22 juni 2007.

PÅ MIDSOMMARDAGENS kväll fick
Dan Zimmergren, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen område Miljö,
kännedom om utsläppet.

– Det var lite olyckligt att jag fick

reda på det så pass sent. Länsor lades
visserligen ut av räddningstjänsten
men fler hade behövts tidigare för att
inte utsläppet skulle spridas vidare
ner mot havet, säger Dan.

EN STOR del av föroreningarna lyck-
ades sugas upp. Det är ingen som vet
exakt hur mycket olja som läckte ut i
Kalineån, men tillräckligt mycket för
att orsaka skador på fåglarna. Under
de tre första dagarna hittades ca 30
oljeskadade gravandungar ute på

strandängen vid Tågarps hed. Detta
motsvarar en tredjedel av det totala
antalet gravandungar på stranden.Två
skärfläckor var också så pass skadade
att de bedömdes ha mycket små
chanser att överleva.

En tredjedel av gravandungarna blev skadade

DAN BERÄTTAR att länsorna vid
Arlövsvägen stoppade stora delar av
utsläppet. Man lät också länsorna
ligga kvar en längre tid för att försäk-
ra sig om att inget mer skulle riskera
att läcka ut till havet. Efter utsläppet
har botten och kanterna i Kalineån
rensats för att bli av med de oljerester

som fanns kvar i ån. PULS besökte
regelbundet ån för att suga upp oljan
som ansamlats vid länsorna.

– Tyvärr innebar rensningen att det
har blivit svårare att se exakt var
utsläppet skett vilket försvårat
bevisfrågan, menar Dan.

Länsor och uppsugning

BLAND ANNAT gjorde Malmö stad en
åtalsanmälan mot en verksamhet för
brott mot miljöbalken. Var ligger
ärendet idag och hur har det gått?

– Det ligger hos kommunerna. Åkla-
garen lade ner förundersökningen för
att man inte kunde styrka brott mot
miljöbalken.Vår roll just nu är att se

till att verksamheterna vidtar åtgärder
så att det inte ska ske igen. Eftersom
ån delas av Malmö och Burlöv har vi
ett gott samarbete i frågan. Ärendet
om vem som bär ansvar för utsläppet
är fortfarande under utredning, säger
Dan.

Vad hände sen?

Olja som samlats upp vid länsor.

PULS arbetar med att suga upp förore-
ningarna.
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DAN BERÄTTAR att Burlövs kom-
mun ingår i en miljöberedskapsgrupp
i Malmö för att olyckor som den här
ska kunna begränsas i framtiden. I
gruppen ingår även räddningstjänsten
och polisen.

– I gruppen gör vi bland annat lat-
hundar så att alla vet vilka roller de
har och hur man ska agera i initial-
skedet. De tidiga insatserna är myck-
et viktiga för att begränsa omfatt-
ningen av den här typen av olyckor,
menar Dan.

Rutiner och tidiga insatser viktiga!

Miljöbalken, 26 kap, 2 §
Tillsynsmyndigheten skall anmäla
överträdelser av bestämmelser i bal-
ken eller i föreskrifter som har med-
delats med stöd av balken till polis-
eller åklagarmyndigheten, om det
finns misstanke om brott.

FAKTA
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SSOOMMMMAARREENNSS  5500--ÅÅRRSSRREEGGNN

■■■ Under juli månad 2007 tog kommunen emot över 100
översvämningsärenden. Seid Kabil, VA-ingenjör på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, fick med andra ord en
hel del att arbeta med.

– DET VAR ett så kallat 50-årsregn
som drog in över kommunen. Under
ett dygn regnade det 115 mm. Som
jämförelse regnar det i genomsnitt
650 mm på ett år i Skåne. Med andra

ord fick vi en sjättedel av vad det reg-
nar under ett helt år på ett dygn. Det
är otroligt mycket vatten för vårt
vattennät att svälja, säger Seid.

PÅ GRUND AV de stora översväm-
ningarna drogs ett projekt igång att
analysera ledningsnätet. Avancerade
hydrauliska analyser med data-
program och modeller där man tittar
på hur mycket vatten som däms upp
genomfördes.

– Kraven som ställs på kommunen
enligt lagen är att ledningsnätet ska
klara ett 10-årsregn. Med modellen

kan vi se vilka ställen och fastigheter
som blir drabbade, säger Seid.

Modellen har också blivit viktig i
ersättningsfrågor för dem som drab-
bats av översvämningarna. Om det
visar sig att kommunens nät inte
klarar ett 10-årsregn och t ex källar-
na ligger under uppdämningsnivån
blir kommunen ersättningsskyldig till
dem som drabbats.

Datamodeller visar var problemen finns
och vilka som skall ersättas

HUR TROR du det blir i framtiden
med tanke på klimatfrågan?

– Antagligen kommer det att bli fler
översvämningar. Det är viktigt att
arbeta med analysen så vi kan förbe-
reda oss. Rapporter visar på att vi får

högre temperatur och att vi fått 10
till 20 % mer regn, säger Seid.

Hur blir det i sommar, blir det nya
översvämningar?

– Det vet man aldrig men jag hoppas
på en fin sommar, avslutar Seid.

Mer översvämningar att vänta?

Krisberedskapsmyndigheten, Hot- och ris-
krapport 2006: www.krisberedskapsmyn-
digheten.se

SMHI: www.smhi.se

VILL DU VETA MER?

�

�

Översvämning under tunnel vid
Kronetorpsvägen. I vattnet står en bil som
är helt under ytan. 

Cykelväg avskuren av vattenmassorna vid
stationen i Åkarp. 
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FFÅÅGGLLAARR  OOCCHH  NNAATTUURR  VVIIDD  VVÅÅRRAA  VVAATTTTEENN

■■■ Natur- och kulturstråket är ett 4 km långt promenad-
stråk som löper mellan Sege å och Kronetorps mölla
som kommunen anlade 2004. Längs promenadstråket
finns bland annat kulturlämningar i åkerlandskapet, ängar
och dammar. Under 2007 utfördes fågelinventeringar vid
de fyra dammarna som ligger utefter natur- och kultur-
stråket som uppföljning på hur fågellivet tagit sig.

TYVÄRR VISADE också inventering
att antalet häckningarna var få och att
många av de försök som gjordes
misslyckades, exempelvis noteras
endast en lyckad kull av sex försök
för sothönan. Anledningen till detta
är främst att det finns för få skyddade
platser i form av frodig kantvegeta-
tion och öar. Detta gör att rovdjur
som kråkor och andra djur får lättare

att hitta bona. Bristen på gömställen
gör även att förbipasserande, barn
och hundar ofrivilligt kan störa häck-
ningarna. Förhoppningsvis blir situa-
tionen bättre när vegetationen runt
dammarna växt till sig, men man kan
även tänka sig stödåtgärder. För
hundägare är det viktigt att hålla
hundarna kopplade vid dammarna så
man inte stör fågellivet.

INVENTERINGEN visade glädjande
nog på att många fågelarter uppehöll
sig i området. Detta visar också på
småvattnens betydelse för den biolo-
giska mångfalden i odlingslandska-

pet. Några av arterna som påträffades
var smådopping, sothöna, knipa och
vigg. Man fann även ett häckande
tornfalkspar i en holk på en av kraft-
ledningsstolparna.

Gömställen är viktiga

KENNETH BENGTSSON, verksam i
Skånes ornitologiska förening och
bosatt i kommunen, inventerade
under 2007 dammarna längs natur-
och kulturstråket.

Hur tycker du att inventeringen
gick?

– Under året fram till september för-
sökte jag gå natur- och kulturstråket
en gång i veckan och studera fåglar-
na vid dammarna. Det är i nuläget
inga jättebra lokaler ur fågelskådar-

synvinkel men de fungerar bra som
rekreationsområde då tillgänglighe-
ten för Arlövsborna är stor. Det är
främst de vanliga arterna som till
exempel sothöna och gräsand som
häckar vid dammarna men dammar-
na är också viktiga rastplatser för de
lite mer ovanliga fåglarna, säger
Kenneth.

Även om majoriteten av fåglarna
som hittades var de vanliga så hittade
Kenneth några lite mer ovanliga
arter.

Dammarna är häcknings- och rastplatser
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– En svarthalsad dopping rastade vid
en av dammarna i april. Förmodligen
har den tidigare inte skådats i kom-
munen. En kniphona som häckade
hittade jag också vid en av dammar-
na. Mig veterligen har den inte häck-
at tidigare i kommunen. Det är lite
speciellt att kniphonan var med sina
fem ungar just här. Normalt häckar

kniphonorna i ihåliga träd och lik-
nande. Det är lite av ett mysterium
varifrån kniphonan med sina ungar
kom ifrån, jag har inte kommit på det
än men jag funderar på det. Ungarna
överlevde i alla fall.Att ungarna över-
lever tyder på att det är bra födotill-
gång i dammarna, annars hade de
dött, säger Kenneth.

KENNETH berättar att man måste ha
tålamod med dammarna när de är
relativt nyanlagda.

– Området blir bättre och bättre med

tiden och kommer att bli rikare på
arter. När kantzonerna växt till sig så
kommer de att fungera som skydd
för fåglarna och fler kommer att
häcka runt dammarna.

När dammarna vuxit till sig blir de bättre

KENNETH tycker att det är bra att
dammarna är anlagda. Det skapar
miljöer som Burlöv tidigare har sak-
nat och vatten är mycket viktigt ur
näringssynpunkt. Han är dock lite
orolig för svanarna vid en av dam-
marna.

– Kraftledningarna vid en av dam-
marna vållar stora problem för sva-

narna i deras inflygning. Minst sex
svanar har dött när de kraschat mot
ledningar. Man får tänka på att det
måste vara nästintill omöjligt för fåg-
larna att se ledningarna med marken
som bakgrund. Jag skulle önska att
man sätter upp fågelavvisare (i form
av en tallrik) på ledningarna. Det
skulle hjälpa lite i alla fall, menar
Kenneth.

Svår inflygning

BERNSTORPS MOSSE
är ett av kommunens
mest artrika områden.
Den utgör en rest från
det gamla odlingsland-
skapet. På mossen hade
man sina djur på bete
och vissa områden
slogs med lie för att få
vinterfoder till djuren.
Tack vare denna mar-
kanvändning hölls
vegetationen nere och
de speciella arter som
är anpassade till denna hävd etablera-

des och finns till stora delar kvar än
idag. Tack vare ideella krafter slås

Bernstorps mosse

Fågelliv vid en av dammarna längs natur-
och kulturstråket. 

Slåtterdag på Bernstorps mosse. 



31

delar av mossen med lie ett par gång-
er om året, något som gjort att vi har
kvar tre orkidéarter. Andra växter
finns på mossen och som troligen
inte finns på så många ställen till i
kommunen eller regionen är bland
andra kärrsälting, vattenveronica,

dikesveronica, madrör och lökga-
mander. Lökgamander är en mycket
ovanlig växt i Skåne som troligen
varit rödlistad om den inte funnits i
stora mängder på Öland och
Gotland.

SKÖTS INTE mossen förlorar man de
flesta av de vackra och ovanliga växt-
och djurarter som lever där. Därför
tog man för några år sedan, inom
ramen för kommunens miljöprogram
fram en skötselplan för mossen. Den
går i stora drag ut på att man ska röja
undan en del buskage och oanvända
bodar samt regelbundet slå och beta
området.

Kenneth Bengtsson har under många
år följt fågellivet på mossen.

– Ur fågelskådar synpunkt har loka-
len blivit betydligt sämre med all
kringbyggnad av näringsliv som skett
de senaste åren. Förr var lokalen väl-
digt bra. Även om den inte är lika bra
ur fågelskådarperspektiv som den var
förr så är den absolut värd att bevara
då den fungerar som grönstråk och
förbindelse med dammarna längs
natur- och kulturstråket söderifrån,
berättar Kenneth.

DET ABSOLUT viktigaste naturområ-
det i kommunen är dock Tågarps hed
och angränsande strandängar. Här
finns flera skyddsvärda fågelarter –
bland annat kommunfågeln skär-
fläckan.

Strandängarna, som håller på att få
status som naturreservat, är också
viktiga för trängda växt- och insekt-

sarter samt har ett stort kulturhisto-
riskt värde.

– Detta område är en omistlig dyr-
grip som absolut måste vårdas, anser
Kenneth.

Fåglarna som går och letar mat i det
grunda vattnet i bukten är lätta att se
från Spillepengens rekreationsområ-
de.Ta med en kikare!

Kommunens bästa fågellokal finns vid havet

KENNETH poängterar att man måste
vara rädd om alla gröna miljöer i
kommunen – allt från lummiga träd-
gårdar till strandängarna. Dessa miljö-
er är en förutsättning för en hög bio-
logisk mångfald av fåglar och andra
djur. Kenneth hoppas också att kom-
muninnevånarna trivs och gläds till-
sammans med de fåglar som lever
intill oss.

– Det är vi som tränger oss på när vi
bebygger nya områden. Då får vi ofta
fåglar och andra djur som nya gran-
nar och det hoppas jag att vi både
accepterar och uppskattar. Jag vill
dock ge Burlövsborna en eloge för
att de överlag är väldigt toleranta
gentemot fågellivet, avslutar
Kenneth.

Toleranta Burlövsbor

Måste skötas

Lilla dammen (N)
Gravand
Gråhakedopping
Gräsand
Knölsvan
Sothöna
Vigg

Djupa dammen (Ö)
Knipa
Knölsvan
Sjöorre
Sothöna
Vigg

Mellandammen (V)
Grågås
Gräsand
Knipa
Knölsvan
Kricka
Skedand
Sothöna
Vigg
Vitkindad gås

Stora dammen (S)
Bläsand
Brunand
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gräsand
Knipa
Knölsvan
Rörhöna
Skedand
Smådopping
Sothöna
Storskrake
Svarthalsad dopp.
Vigg
Vitkindad gås

FAKTA Fåglar som sågs i dammarna

Sveriges Ornitologiska Förening:
www.sofnet.org

Skånes Ornitologiska Förening:
www.skof.se/

Naturskyddsföreningen i Malmö:
www.malmo.snf.se/naturguiden/

VILL DU VETA MER?

�

�

�
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LLIINNNNÉÉ--ÅÅRREETT  PPÅÅ  KKRROONNEETTOORRPPSS  MMÖÖLLLLAA

■■■ Den 23 maj 1707 föddes en av de riktigt stora veten-
skapsmännen i Sveriges historia. Till minnet av Carl von
Linné firades 300 årsdagen av hans födelse runt om i
Sverige under 2007. I Burlöv gick firandet av stapeln på
Kronetorps mölla.

Linné-dagens vandring i naturen. 

FRÅN DEN 2 MAJ till sommarens slut
pågick en utställning om Linné på
möllan. Utanför möllan kunde besö-
karna även titta på en nyanlagd
Linné-inspirerad rabatt. Samtliga
skolor och förskolor i kommunen
hade bjudits in.

På Linnés födelsedag firades det med
en extra stor tillställning på Möllan
där allmänheten bjöds in.Bland annat
bjöds det på berättelser om Linné
som person, den systematiska biolo-
gin som Linné är fader till och vand-
ring längs natur- och kulturstigen.

UTSTÄLLNINGEN skapades och visa-
des av kultursekreterarna Monica
Gauffin och Cecilia Gagge. Cecilia,
hur gick hela arrangemanget?

– Utställningen var väldigt populär
och vi fick ett bra gensvar. Barnen
från skolorna fick förutom att se
utställningen också vara ute i naturen

Linnés anda förs vidare

Linné talade om naturens kretslopp
och termer som ”hushållning” och
”naturens ekonomi” redan på sin
tid. Han har också inspirerat Darwin
till sina teorier om det naturliga
urvalet. Linné 2007

FAKTA
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Del av inredningen på Linné-utställningen.
BBiilldd från Cecilia Gagge

Kultur- och Fritidsnämnden 

med luppar och titta på ståndare och
pistiller, helt i Linnés anda. De tittade
även på sållad jord för att se på vad
som verkligen finns i jorden vilket
var väldigt uppskattat, berättar
Cecilia.

Även skolklasser utanför kommun-
gränsen kom på besök för att ta del
av utbudet. Cecilia beräknar att
ungefär hälften av besökarna kom
från platser utanför kommunen.

Utställningen tog fokus på Linnés
upptäckarlusta och arbetssätt och
hade som ledord ”Nyfiken på”.
Utställningen var också full av natur-
material som fossiler och liknande,
som skolbarnen kunde fascineras
över.

– Interiörerna i våra utställningar
byggs så att de skall skapa en viss
stämning för besökarna, säger
Cecilia.

I TRÄDGÅRDEN skulle det finnas en
Linné-rabatt men vad är egentligen
en Linné-rabatt och hur gick det
med den?

– En Linné-rabatt innehåller sådana
växter som har stark anknytning till
Linné och hans tid. Det finns en lista
med riktlinjer på vad en Linné-rabatt
kan innehålla. Utifrån listan valdes
sedan växter som passade in med
tanke på jord osv, berättar Cecilia.

Tyvärr spelade naturen ett spratt med
Linné-rabatten. Lagom till utställ-

ningen hade kaninerna varit framme
och ätit upp stora delar av växterna.
Men Cecilia ger inte upp, Linné-
rabatten kommer även i framtiden att
finnas ute vid Kronetorps mölla och
förhoppningsvis lyckas hon lura
kaninerna på ”godbitarna”.

Vad tror du Linné hade tyckt om er
rabatt?

– Han hade nog tyckt det var lite trå-
kigt att det inte finns någon som är
lika flitig som han att sköta den,
skrattar Cecilia.

Linné-rabatten var lite för god

CECILIA berättar också att Linné har
en koppling till Burlöv. Under sin
resa mellan Lund och Malmö har han
i sina reseskildringar bland annat
beskrivit den gamla gravkullen som
ligger i korsningen mellan

Alnarpsvägen och Möllevägen. Vid
den gamla gravkullen, som idag
knappt syns, finns också en informa-
tionsskylt med citat från Linné angå-
ende vad han såg i kommunen.

LInné var i Burlöv

VILKEN plats tror du Linné hade valt
att studera här i Burlövs kommun om
han hade levt idag?

– Linné var intresserad av allt! Burlöv
Center hade nog fascinerat honom.
Efter han besökt köpcentret hade han
nog behövt åka till Burlövs kyrkby
för att vila upp sig. Han hade nog

tyckt om att studera sophanteringen
på Spillepengen. Han hade också gil-
lat att vi försöker få in naturen i sam-
hället med hjälp av grönstråk som
Natur- och kulturstråket. Sina äldre
dagar hade han nog velat spendera på
Arlövgården där han kunde blicka ut
över det öppna odlingslandskapet.
Linné var förespråkare av pilevallar så

Dagens Burlöv skulle ha fascinerat Linné
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han hade nog även varit förtjust i den
nyanlagda pilevallen längs Natur-
och kulturstråket, spekulerar Cecilia.

Med andra ord finns det förmodligen

en hel del i kommunen som även en
man av Linnés storhet skulle upp-
skatta och fascineras av.

CECILIA berättar att Linné var en
mycket karismatisk person, han hade
ett vinnande sätt i den mening att
han kunde få folk med sig på sina
idéer. Han var också en mycket nyfi-
ken och upptäcktslysten person med
mycket idéer. Han jobbade också
otroligt mycket men hade också
känslor för det han undersökte.

– Trots att han var vetenskapsman
glömde han inte bort sina känslor.
Han såg inte bara vitsippan som ett
vetenskapligt objekt med ståndare
och pistiller utan kunde även ha stora
känslor för det vackra hos vitsippan
och bli tagen när den slår ut.

Även om han var en till växten
mycket liten man var han en våra
största vetenskapsmän.

– Kanske är han en av våra mest
kända personer utomlands även idag.
Han är med dagens mått mätt absolut
i nobelpristagarklass. Han skulle ha
fått nobelpriset för den binära
nomenklaturen som förenklat namn-
givningen av växter, tror Cecilia.

Det finns ingen tvekan om hur
mycket Linné har betytt för botanik-
en och vetenskapen i stort. Eller som
Linné själv lär ha uttryckt det ”Gud
skapade – Linné ordnade”.

Liten till växten men stor i orden och på jorden

Svenska Linnésällskapet:
www.linnaeus.se/

Linné 2007: http://www.linne2007.se/

VILL DU VETA MER?

�

�
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CIRKA 12 % av de
svarande upplevde
att de alltid stördes av
buller under det
senaste året i sina
bostäder eller i
området där de bor.
Över 35 % upplevde
att de stördes ibland.
De svarande i Åkarp
var signifikant mer
störda av buller än i
Arlöv.Vid jämförelse
med nationella
undersökningar visar
resultaten att invå-
narna här i Burlöv
förmodligen är mer
störda av väg- och
tågtrafikbuller jäm-
fört med genomsnit-
tet i Sverige. Resultatet är inte direkt
förvånande eftersom flera europavä-
gar innesluter Arlöv och Åkarp.
Järnvägen skär dessutom rakt igenom
tätorterna. Bullret leder till en del
besvär hos de svarande, varav sömn-
problem var det vanligast angivna.
Andelen av de svarande som hade
sömnproblem på grund av buller var
förmodligen betydligt högre för

invånarna i kommunen än i övriga
Sverige.

En slutsats man kan dra av buller-
inventeringen är att de svarande i
Åkarp har stora problem med buller
ifrån väg- och tågtrafik. Med tanke
på den framtida expansionen av järn-
vägen i området är det viktigt att till-
räckliga bulleråtgärder vidtas för att
området ska ha en god boendemiljö.

MMIILLJJÖÖRREELLAATTEERRAADD  HHÄÄLLSSOOEENNKKÄÄTT
II  BBUURRLLÖÖVVSS  KKOOMMMMUUNN

■■■ Under slutet av 2007 genomfördes en miljörelaterad
hälsoenkät i kommunen. Syftet var att undersöka hur
kommuninvånarna ser på sin närmiljö och hur de rela-
terar den till sin hälsa. 408 enkäter skickades ut vilket
motsvarar 3,3 % av kommunens vuxna befolkning.
61,5 % av enkäterna besvarades.

Åkarp har störst problem med buller…

FFiigguurreenn visar andelen svarande (%), uppdelat per postnum-
merområde, som alltid eller ibland upplever sig störda av
buller.
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DEN TOTALA ande-
len som alltid eller
ibland upplevde pro-
blem av luftförore-
ningar var 31 %. Det
var signifikant större
andel av de svarande
i Arlöv, som alltid
upplevde problem
med luftföroreningar
än i Åkarp. Störst
problem med luft-
kvaliteten var det i
nordvästra Arlöv. De
största källorna till
bristande luftkvalitet
i kommunen uppga-
vs vara vägtrafik och
industrier. Jämfört
med nationella
undersökningar är
förmodligen problemen med luft-
föroreningar för invånarna i Burlöv
större än i Sverige i genomsnitt.
Knappt 35 % av dem som svarat att
de alltid eller ibland har problem med
luftföroreningar uppgav att de fick
irriterad, täppt eller rinnande näsa.
Drygt 20 % uppgav att de fick
huvudvärk på grund av dålig luftkva-
litet.

I dagsläget har kommunen konstate-
rade problem med luftkvaliteten.

Halterna av partiklar i luften är så
pass höga att kommunen är skyldig
att kontinuerligt övervaka dem.
Framtida expansionsplaner av t ex
Malmö hamn riskerar att leda till en
ökad mängd tung trafik genom kom-
munen vilket kan komma att leda till
att miljökvalitetsnormer (gränsvär-
den) överskrids. Minskade utsläpp
från trafiken var också den miljöåt-
gärd som flest invånare ville satsa på
enligt enkäten.

FFiigguurreenn  visar hur stor andel av de svarande som alltid eller
ibland upplever att de har problem med luftföroreningar
baserat på postnummerområde.

FFiigguurreenn  visar vad de sva-
rande i kommunen vill
satsa på när det gäller
miljön i Burlöv. I frågan
fick maximalt tre alternativ
markeras.

…och Arlöv med luftföroreningar!
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FFiigguurreenn  visar vilka miljömål de svarande vill att kommunen skall satsa på. De svarande
ombads att markera tre mål. 

DRYGT 85 % av de svarande i kom-
munen källsorterar sina sopor anting-
en helt eller delvis. De svarande som
angett att de bor i villa källsorterar i
lägre grad än övriga. Närhet till sor-
teringsmöjligheter är viktigt.Tidigare
undersökningar har visat att 50 % av

kommuninvånarna har längre än
400 m till närmaste insamlingsplats
vilket får anses som en relativt hög
andel. I avfallsplanen för Malmö och
Burlöv finns ett antaget mål om att
85 % av invånarna skall ha högst 400
m till närmaste insamlingsplats.

De som bor i bostadsrätt är duktigast på att källsortera 

”FRISK LUFT” var det miljömål som
fick högst andel kryss i enkäten.
Andra miljömål som kommuninvå-
narna ville prioritera var
Grundvatten av god kvalitet, Hälsa på
lika villkor och Giftfri miljö.

”Begränsad klimatpåverkan” fick
endast femte flest antal kryss trots att
det tillhör en av de senaste årens
kanske mest diskuterade miljö-
problem.

Burlövsborna prioriterar Frisk luft

DE SVARANDE i kommunen verkar
måna om att ha god tillgång till
grönområden. Detta visade sig i
resultaten till frågorna om vad man

ville satsa på i miljöväg samt vad de
ville använda området mellan Krone-
torpsvägen och Yttre Ringvägen till.

Grönområden är viktigt
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LLUUFFTTMMÄÄTTNNIINNGGAARR  22000077

■■■ Luftkvaliteten i kommunen övervakas eftersom den
innehåller ganska stora mängder föroreningar. Det största
problemet är luftburna partiklar med vägtrafiken som
huvudsaklig källa. Under 2007 koncentrerade vi oss där-
för på att mäta partiklar i kommunen. Halterna var måttli-
ga under året, vilket vi till stor del har gynnsamma väder-
förhållanden att tacka för. 

LUFTEN i Burlöv är starkt påverkad
av utsläpp från trafiken på de större
vägarna, Malmö hamn och närlig-
gande industriområden. Men på den

enskilda gatan där människor vistas
och bor är de lokala utsläppen från
framförallt trafiken av stor betydelse.

Trafiken ett problem

PARTIKLARNA är så små att de svävar
i luften och kommer därför in i våra
kroppar genom inandningen.
Beroende på hur de uppkommit kan
partiklarna bestå av allt möjligt, som
t ex vägdamm och sot från bränsle-
förbränning. Det faktum att partik-

larna kommer in i våra kroppar och
kan föra med sig föroreningar som
tungmetaller gör dem hälsofarliga.
Forskning har visat att långtidsexpo-
nering av partikar orsakar nedsatt
lungfunktion och större utsatthet för
hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsoskadliga

EFTERSOM halterna av de hälso-
farliga partiklarna i luften visat sig
vara höga, är kommunen skyldig att
övervaka och mäta dessa. Mätningar
har gjorts kontinuerligt sedan vintern

2005/2006. Förra året flyttade vi
mätstationen till Lundavägen 35 i
Arlöv som är en lämplig plats för
denna typ av mätningar.

Skyldiga att mäta

ÅRSMEDELVÄRDET för partiklar lig-
ger runt 20 µg/m3, vilket kan
betraktas som måttligt till höga hal-
ter. Den övre utvärderingströskeln

som fastlägger när skyldighet att fort-
sätta mäta överskreds. Miljö-
kvalitetsnormen som fastställer när
åtgärder krävs överskreds inte.

Måttliga halter 2007

Byte av filter i partikelmätarna. Filtren
byts en gång i veckan. 

Smutsigt filter som skall skickas till IVL
för analys.          
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VÄDERFÖRHÅLLANDENA är av stor
vikt för hur luftföroreningarna ter
sig. 2007 var ett milt, blött och blåsigt
år. Väderstationen i Malmö visar att
vindhastighet var 15 % högre jämfört
med tidigare år. Medeltemperaturen
var 1,9 grader varmare än normalt
och det regnade 47 % mer än nor-
malåret.Väderförhållandena ledde till
att halterna av partiklar blev något
lägre än tidigare år, vilket även mät-
ningar i Malmö och Lund visar.

Sett över en 10-årsperiod har halter-
na av luftföroreningar varit relativt
konstanta i regionen. Samtidigt som
reningsteknikerna och kraven på par-
tikelfilter och rökgasrening blir allt
bättre leder ökningen av transporter-
na och antalet verksamheter i regio-
nen till att halterna förblir oförändrat
höga. Ska man komma tillrätta med
de höga partikelhalterna krävs kraft-
tag mot vägtrafiken både lokalt och
regionalt.

Dåligt väder gav bättre luft!

Miljökvalitetsnorm

Övre utvärderingströskel
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www.burlov.se/miljo Information och rap-
porter om luften i Burlöv under ”luft och kli-
mat”

www.malmo.se/miljohalsa/luftvattenmark
Information om luften i Malmö stad med
aktuella halter. 

www.oresundsluft.com Aktuella halter i
öresundsregionen och fakta om hälsoef-
fekter etc. 

www.eea.europa.eu/maps/ozone/map
Ozonhalterna i Europa. 

VILL DU VETA MER?
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Halterna av partiklar vid Lundavägen under 2007.
BBiilldd från IVL:s årsrapport
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Utsläppen av växthusgaser måste börja minska inom 10-15 år och halveras till år 2050. De senaste 35 åren har

utsläppen av växthusgaser globalt ökat med 70 % och fortsätter att öka. Kommunens insatser för att minska sina

utsläpp äts upp av t ex ökad vägtrafik. Problemet är av global karaktär och kan inte endast lösas på lokalnivå.  

Med en ökad vägtrafik ökar problemen med luftföroreningar. Kommunen har idag problem med höga partikelhal-

ter. Under de kommande åren väntas flertalet förändringar ske i regionen och kommunen, som kan förväntas leda

till ökad trafik och ökade luftföroreningar.  

Burlövs kommun är relativt förskonat från försurningsproblem tack vare den kalkrika marken. I kommunen finns

heller ingen skog eller skogsbruk som kan verka försurande. Utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken är dock en

källa till försurande ämnen. 

Kemikalieanvändningen är stor, nya ämnen introduceras ständigt. Delvis har utsläppskällan förskjutits från

industrin till användarna. En del ämnen är svårnedbrytbara och kommer att finnas kvar under lång tid. Prov-

tagningar i våra vattendrag visar på förhöjda halter av miljögifter, t ex rester från bekämpningsmedlet Round-up. 

Likt klimatfrågan är detta ett globalt problem. Nationellt går avvecklingen av de ozonnedbrytande ämnena enligt

planerna. Miljömålet bedöms även nationellt att kunna nås.

Under året har en del radonmätningar inomhus genomförts, varav de flesta varit under gällande riktvärden. Ett

bakslag i arbetet med att nå målet är att kraftledningarna till och från Sege transformatorstation enligt domstols-

beslut även de närmsta 40 åren kommer att vara ovan mark.

Vattendragen i kommunen är fortfarande övergödda på grund av den stora tillförseln av näringsämnen från dag-

vatten och jordbruket. Åtgärder, som beslutet att anlägga våtmarken vid Sege å, har vidtagits i kommunen för att

minska transporten av näringsämnen. Trots detta bedöms målet svårt att nås. 

Höstens bottenfaunaundersökningar visar på att vattendragen är starkt övergödda. Analyser av vattnet visade

dessutom på förhöjda halter av vissa miljögifter i vattendragen. För att miljömålet ska kunna nås behövs kraftiga

insatser för att minska övergödningen.  

Under Burlövs kommun ligger en av Skånes största grundvattenförekomster, Alnarpsströmmen. Det har diskute-

rats i kommunen huruvida den del av Alnarpsströmmen som ligger i kommunen ska förbli reservvattentäkt. Med

ny lagstiftning och inrättandet av vattenmyndigheten kan skyddet för grundvatten komma att stärkas.    

Undersökningar under året har visat på god vattenkvalitet utanför Spillepengen. Strandängarna på Tågarps hed

betas fortsatt för att skapa goda miljöer för fågellivet och bevara den värdefulla naturen. Området blir naturreser-

vat. För att målet ska nås krävs ytterligare åtgärder för att minska transporten av näringsämnen till havet. 

Under åren har många åtgärder utförts för att öka andelen våtmarker i kommunen. Goda exempel är betandet

av strandängarna och anläggandet av dammarna längs natur- och kulturstråket. Inom de närmaste åren kommer

också skötselplanen av Bernstorps mosse att förverkligas och våtmarken vid Sege å att anläggas. 

Målet syftar främst till att bevara värdefulla biotoper och kulturmiljöer. I Burlöv har flera miljöer med förutsättning-

ar för hög biologisk mångfald skapats och bevarats. Kulturmiljöerna har till stora delar skyddats. Viktiga platser

för djurens födosökning försvinner när odlingslandskapet exploateras. Jordbruksmarken fungerar som grönstråk.

Miljömålet omfattar t ex buller, avfall och energi. Inom ramen för miljömålet har många åtgärder genomförts och

många planeras. En avgörande fråga för huruvida målet kommer att kunna uppnås är hur man förlägger järnvä-

gen i samband med utbyggnaden av södra stambanan. Frågan är i nuläget på regeringsnivå.

I jämförelse med övriga kommuner i landet har Burlövs kommun ett ohälsotal nära medeltalet. Under 2007 sjönk

ohälsotalet kommunen i likhet med vad det gjorde i övriga Sverige. Burlöv var dock en av de kommuner som det

sjönk mest i. Ett folkhälsoråd arbetar aktivt med hälsofrågorna i kommunen.. 

☺ = Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

� = Vi är på rätt väg, men det är tveksamt om målet kan nås inom utsatt tid.

� = Det blir svårt även med kraftfulla insatser.

? = Möjligheterna att uppfylla målet är svåra att bedöma. 

�
�
☺
�
☺

☺

�

�

�

�

☺
�

�
ETT RIKT VÄXT-
OCH DJURLIV

Det nationella målet formulerades efter framtagandet av Burlövs kommuns miljöprogram 2003-2008. I Burlöv är

det främst strandängarna på Tågarps hed och Berntorps mosse som har stor biologisk mångfald. Strandängarna

på Tågarps hed blir naturreservat. Nationellt nivå bedöms målet svårt att nå även med kraftfulla åtgärder.?

?
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