
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:

SKAPA VÅTMARKER 
OCH EROSIONS-

SKYDDA ÅAR
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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 
effekterna av att skapa nya våtmarker och 
erosionsskydda åar.

LIFE COAST ADAPT



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

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

VAD?

Tanken är att våtmarkerna ska 
försvaga vattenfl ödena som 
rinner ut på stränderna, och där-
med minska erosionens negativa 
effekter. Dessutom förbättras 
förutsättningarna för en 
livskraftig biologisk mångfald.

VARFÖR?

I metoden ingår två olika typer av insatser: 
att skapa våtmarker och att erosionsskydda åar.



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 vatten-
drag som fi nns kvar har fått ett ojämnare 
fl öde med kraftigare toppar och minskat 
basfl öde. Många vattenfl öden 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 möjlig-
heterna att hantera översvämningar, att 
minimera erosionen av kustlinjen, och att 
öka den naturliga reningen av vatten som 
rinner ut i havet. Men att återinstallera 
kustvåtmarker har fl era fördelar. 
Våtmarksbiotopen är ett avancerat eko-
system där många fåglar, insekter och 
vattenlevande djur trivs. Kustnära våt-
marker fi ltrerar vattnet och ser till att det 
förblir näringsrikt. 

Många fågelarter trivs i våtmarkerna.



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

Erosionsdrabbad fl odbank.

Insatsen syftar till att minska 
erosionen av fl odbankerna. 
Den beräknas också ha positiva 
effekter på ekosystemet. 
Exempelvis hjälper den till att 
skapa lekplatser för fi sk. 

VARFÖR?

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

VAD?



BAKGRUND

Tanken är att skapa ett naturanpassat erosionsskydd genom att, bland annat, 
föra in trädstammar i fl odbanken så att rötterna lämnas synliga. 

Metoden syftar till att skapa ett naturanpassat skydd genom att minska 
fl ödeshastigheten och att avleda vattnet från fl odbankerna. Dessutom fi nns det 
goda förutsättningar för att den biologiska mångfalden gynnas: en kombination 
av död ved och sten skapar fi ckor av lugnare vatten där fi skar och andra vatten-
levande djur trivs.

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



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
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Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
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