
Vi testar nya metoder mot 
kusterosionens negativa effekter

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.

Metod:

TA BORT HÅRDA 
STRUKTURER



BORTTAGANDE AV 
HÅRDA STRUKTURER

Metod:

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

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

VAD?

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

VARFÖR?

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker 
den snabbare än någonsin. 

Vi kan alltså inte vänta. Därför undersöker vi hur framtidens metoder 
mot de negativa effekterna av kusterosion fungerar i praktiken. 
Och vi gör det här och nu i Skåne. 

I den här broschyren berättar vi mer om vad det innebär att ta bort 
hårda strukturer.



BAKGRUND

Man har ofta lagt ut stenar vid utloppsrörens mynningar i syfte att mildra erosionen, 
men detta har ibland visat sig accelerera eller fl ytta den, och skadat strandens profi l.

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.

Dagvattenutlopp.



PROJEKTETS METODER

Det här gör vi:

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.

Läs om alla våra metoderna på lifecoastadaptskane.se

PLANTERAR ÅLGRÄS OCH 
ETABLERAR NATURLIGA REV

ÅTERSTÄLLER SANDMILJÖERSKAPAR VÅTMARKER 
OCH EROSIONSSKYDDAR ÅAR

TAR BORT HÅRDA STRUKTURER

STRANDFODRAR

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.


