VI TESTAR
NYA METODER MOT
KUSTEROSIONENS
NEGATIVA EFFEKTER
Vi kan inte vänta. Därför provar vi framtidens
metoder mot de negativa effekterna av kusterosion.
Och vi gör det här och nu i Skåne.

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun,
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av
Havs- och vattenmyndigheten.
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NU TESTAR VI NYA METODER
MOT KUSTEROSIONENS
NEGATIVA EFFEKTER.
Kusterosion är inte något nytt fenomen.
Men just nu sker den snabbare än någonsin.
Vi kan alltså inte vänta. Det behövs nya,
långsiktigt effektiva metoder för att hejda
kusterosionens negativa effekter.
I LIFE Coast Adapt testas olika metoder längs
Skånes kuster. Kommunerna avgör själva var
insatserna ska göras, och vi testar flera olika
metoder på samma plats.

PROJEKTETS METODER
LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera naturbaserade anpassningsåtgärder
i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.
Att metoderna är naturbaserade betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den.
Vi undersöker hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

DETTA GÖR VI:
SKAPAR VÅTMARKER
OCH EROSIONSSKYDDAR ÅAR
ÅTERSTÄLLER SANDMILJÖER

TAR BORT HÅRDA STRUKTURER

STRANDFODRAR

PLANTERAR ÅLGRÄS OCH
ETABLERAR NATURLIGA REV

Metod:

BORTTAGANDE AV INVASIVA
ARTER OCH ÅTERSTÄLLANDE
AV SANDMILJÖER
Sanddyner utgör livsmiljön för många djur och växter – även sällsynta och hotade arter.

VAD?
Metoden består av två delar: att ta bort
eller ersätta invasiva växtarter, samt att främja
bildandet av nya sanddyner och att återställa
befintliga dyners lutning.

VARFÖR?
De invasiva arterna hotar den biologiska
mångfalden, eftersom de förändrar miljön för
djurlivet och tränger undan den vegetation
som naturligt hör hemma här. Genom att återställa sanddyner ökar möjligheterna för ett
hälsosamt ekosystem.

BAKGRUND
En rad djur och växter – även hotade arter – med
specifika krav på sin livsmiljö lever i strandens dyner.
Invasiva, främmande arter har negativ påverkan både
på den biologiska mångfalden och dynernas förmåga
att växa. Vi vill också undersöka om vi kan påverka
erosionen i positiv riktning genom att gräva upp de
invasiva växterna.

Invasiva arten vresros.

EFFEKTER AV INVASIVA VÄXTARTER
Metoden baseras på det nyligen avslutade Sand LIFEprojektet, vars övergripande syfte var att restaurera
växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna.
I projektet kartlades de negativa effekterna av tre arter
på våra stränder: Vresros (Rosa rugosa), parkslide (Fallopia japonica) och asp (Populus tremula). Rotsystemet
hos dessa arter påverkar rörligheten i dynerna.
Borttagandet av de invasiva växterna bidrar till en
stärkt biologisk mångfald. Att gräva upp den mycket
livskraftiga och snabbväxande vresrosen innebär
också att vi hindrar stränderna från att växa igen.

Metod:

BORTTAGANDE AV HÅRDA
STRUKTURER
Så kallade hårda strukturer – betongrör, vågbrytare och liknande – som av olika anledningar
placerats på stränder bidrar ibland till erosion.

VAD?
Metoden innebär att betongrör och vågbrytare tas bort på platser där vågorna gröper
ur stranden runt dessa hårda strukturer.

VARFÖR?
Målet är att återetablera stränder som kan
motstå både översvämningar och erosion.
Syftet med borttagandet är att främja de
naturliga processerna.

BAKGRUND
Man har ofta lagt ut stenar vid utloppsrörens mynningar för att detta skulle mildra erosionen, men det
har ibland visat sig accelerera eller flytta den, och
skadat strandens profil.

Dagvattenutlopp.

Borttagandet av hårda strukturer kommer att
kombineras med andra metoder, såsom att etablera
våtmarker och att återskapa strändernas sanddyner.
Genom att kombinera olika åtgärder både på land och
till havs kan de hårda strukturerna avlägsnas.

Metod:

STRANDFODRING I KOMBINATION
MED FORMERING AV SANDDYNER
Stränder som sluttar svagt över en längre sträcka ner mot vattnet dämpar vågornas kraft
bättre än branta stränder.

Foto: Anders Rimne.

VAD?
Strandfodring innebär, enkelt uttryckt, att sand
läggs ut. Strandfodringen sker både i strandkanten och utanför vågornas brytzon, på cirka
2–5 meters djup.

BAKGRUND
Strandfodring har provats med lyckat resultat i till
exempel Nederländerna och Spanien, och används som
en långsiktig strategi för att minska stranderosion
i bland annat Tyskland och Danmark.

SÅ FUNGERAR DET

VARFÖR?
Underlag och forskning från Statens geotekniska institut visar att strandfodring är en
av de bästa metoderna för att bekämpa
stranderosion.

Sanden pumpas ut i strandlinjen, eller en bit ut i vattnet,
för att skapa en svagare sluttning på strandprofilen.
Sanddyner formas och utgör en naturlig vågbrytare.

Metod:

PLANTERA ÅLGRÄS OCH
ETABLERA NATURLIGA REV
I metoden ingår två olika typer av insatser: ålgräsplantering och etablerande
av naturliga rev för makroalger.

SKYDD GENOM PLANTERING AV ÅLGRÄS
Ålgräs (Zostera marina) utgör en livsmiljö som
främjar biodiversiteten och dämpar energin
från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med
ett rotsystem som kan stabilisera sanden på
botten i grunda områden.

BAKGRUND
Ålgräsets rotsystem kan stabilisera sanden på havsbotten i grunda områden, och teorin är att skotten
dämpar vågornas kraft. Dessutom fungerar ålgräsängar som barnkammare för flera fiskarter.

VAD?

Projektet kommer att använda singelskottmetoden,
där vuxna skott transplanteras för hand av dykare
(Moksnes et al., 2016; Handbok för ålgräsrestaurering).

Metoden innebär att vuxna skott av ålgräs
hämtas från en donatoräng. Skotten planteras
sedan på 1,5–2,5 meters djup.

SÅ GÅR DET TILL

VARFÖR?
Ängar av ålgräs ökar biologisk mångfald och
är livsviktiga miljöer för både fisk och andra
marina djur, samtidigt som det kan vara ett
naturligt kustskydd på utsatta platser.

Fullvuxna plantor ”skördas” från donatorängar. För
att maximera de positiva effekterna planteras sedan
skotten med 0,25 till 0,50 meters mellanrum över områden som är minst 1000 kvadratmeter stora.
Syftet är att förbättra vegetationsstrukturen på grunt
vatten. Plantorna sätts på 1,5–2,5 meters djup.
Återinplantering av ålgräsängar (kallat restaurering)
har inte testats i Skåne tidigare. Genom att LIFE Coast
Adapt genomför denna plantering genereras också
värdefull kunskap om hur ålgräs i Skåne bör förvaltas
och restaureras i framtiden.

Ålgräsplantering. Foto: Eduardo Infantes.

Foto: Theodor Kindeberg.

ETABLERA NATURLIGA REV FÖR MAKROALGER
Naturliga rev för makroalger och musslor
främjar biodiversiteten. De kan hjälpa till att
dämpa energin från vågor och vind.

VAD?
Metoden innebär att stenstrukturer placeras
i vattnet för att kickstarta igång naturliga rev
där makroalger kan frodas.

BAKGRUND
I norra Europa förekommer många arter av makroalger
– blåstång, sågtång med flera – men de har minskat
under det senaste decenniet. Dessa arter behöver ett
hårt underlag, som sten, för att kunna fästa sig. Friska
rev fungerar som naturliga barriärer. Jämfört med
konstgjorda strukturer utgör de ett kostnadseffektivt
skydd. De dämpar vågornas kraft och kan skydda
stränderna från erosion. Metoden är också ytterligare
ett sätt att stötta den biologiska mångfalden.

SÅ GÅR DET TILL

VARFÖR?
Syftet är att undersöka om reven kan växa och
fungera som naturliga barriärer för att dämpa
vågornas kraft och skydda den övre stranden
från erosionens negativa effekter.

Detta är en oprövad och ny metod, vars syfte är att skapa en miljö där nya plantor kan etablera sig på stenarna.
Metoden innebär att stenar och stenblock placeras
på havsbotten. Här är tanken att stenarna ska bilda ett
naturligt rev som skyddar kustlinjen. Samtidigt främjas
tillväxten av makroalger, och stenstrukturerna kan
fungera som livsmiljö för ryggradslösa djur och fiskar.

Metod:

SKAPA VÅTMARKER
OCH EROSIONSSKYDDA ÅAR
I metoden ingår två olika typer av insatser: skapandet av våtmarker och
erosionsskydd av åar.

SKAPA NYA VÅTMARKER VID KUSTEN
Små kustnära våtmarker och vattendrag kan ha positiva effekter på både erosion och ekosystem.

VAD?
Nya våtmarker kan förhindra att dagvatten
rinner direkt ut i havet.

VARFÖR?
Tanken är att våtmarkerna ska försvaga vattenflödena som rinner ut på stränderna, och
därmed minska erosionens negativa effekter.
Dessutom förbättras förutsättningarna för en
livskraftig biologisk mångfald.

BAKGRUND
På grund av jordbrukets utveckling har den skånska
marken förändrats kraftigt sedan början av 1800-talet.
Som en följd av detta har många kustvåtmarker och
små vattendrag försvunnit. De vattendrag som finns
kvar har fått ett ojämnare flöde med kraftigare toppar
och minskat basflöde. Många vattenflöden har förts
in i rör som nu har sitt utlopp direkt på stranden, med
erosion som följd.

MÅNGA FÖRDELAR
Målen med insatserna är att öka möjligheterna att
hantera översvämningar, att mildra de negativa effekterna av erosionen, och att öka den naturliga reningen
av vatten som rinner ut i havet. Men att återinstallera
kustvåtmarker har flera fördelar. Våtmarksbiotopen är
ett avancerat ekosystem där många fåglar, insekter
och vattenlevande djur trivs. Kustnära våtmarker
filtrerar vattnet och ser till att det förblir näringsrikt.

Många fågelarter trivs i våtmarkerna.

Metoden har provats framgångsrikt vid den här ån i Montana, USA.

NATURANPASSADE EROSIONSSKYDD FÖR ÅAR
Den här metoden drar nytta av vegetationens förmåga att förhindra erosion av flodbankar.

VAD?
Ett naturanpassat skydd bestående av block,
pålade trädstammar, trädstammar med
rotdelar och plantering av träd.

VARFÖR?
Insatsen syftar till att minska erosionen av
flodbankerna. Den beräknas också ha positiva
effekter på ekosystemet. Exempelvis hjälper
den till att skapa lekplatser för fisk.

BAKGRUND
Tanken är att skapa ett naturanpassat erosionsskydd genom att, bland annat, föra in trädstammar
i flodbanken så att rötterna lämnas synliga.
Metoden syftar till att skapa ett naturanpassat
skydd genom att minska flödeshastigheten och att
avleda vattnet från flodbankerna. Dessutom finns det
goda förutsättningar för att den biologiska mångfalden
gynnas: en kombination av död ved och sten skapar
fickor av lugnare vatten där fiskar och andra vattenlevande djur trivs.
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