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Förord
Under senare år har frågor som rör skydd av bebyggelse, infrastruktur
och natur- och kulturvärden i anslutning till Skånes kust
uppmärksammats i flera sammanhang. En hög exploateringsgrad i
kombination med höga naturvärden innebär att motstående intressen
samsas på en liten yta. Extrema väderhändelser under senare år bidrar
tillsammans med klimatscenarios om stigande havsnivå till att det finns
ytterligare skäl till att fördjupa diskussionen om hur Skånes kust kan
förvaltas idag och i framtiden.
En havsnivåhöjning skulle innebära en ökad erosion på flera platser
och ge upphov till omfattande problem. Till följd av de senaste årens
stormar och en framtida stigande havsnivå planerar de flesta av Skånes
kustkommuner och även många enskilda fastighetsägare för olika
åtgärder för att skydda bebyggelse och infrastruktur.
Föreliggande projekt, verktyg för sandvolym och
erosionskänslighet, som beviljats medel från SMHI, syftar både till att
fungera som ett planeringsunderlag för fysisk planering och att vara ett
underlag för åtgärder som syftar till att begränsa effekterna av erosion i
anslutning till kusten.
I projektet som omfattar Skånes sandstränder har vi uppskattat
volymen sand som finns tillgänglig mellan strandlinjen och värdefull
bebyggelse och infrastruktur. Vi har också identifierat områden som kan
ha en potential att fungera som reträttområden vid en stigande
havsnivå. Resultaten presenteras i denna rapport och i karttjänsten
’Vatten och Klimat’ som finns tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida.
Genom projektet vill vi visa på betydelsen av sandstränder som
naturliga skydd mot erosion och översvämning där dynamiska processer
tillåts verka och utgöra hållbara strukturer för klimatanpassning mellan
hav och bebyggda områden.

Kajsa Palo
Enhetschef
Enheten för samhällsplanering
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Sammanfattning
Sandstränder är dynamiska och strandlinjen ändras över tid då sediment omfördelas
längs kusten och mellan land och hav. När material transporteras från en plats till en
annan sker erosion. Erosion är en naturlig process och innebär sällan problem så
länge bebyggelse och infrastruktur inte hotas. Sandstränder utgör i sig ett skydd för
bakomliggande bebyggelse, vilket vi har velat visa i detta arbete. Med ett förändrat
klimat förväntas havsnivån höjas och till följd av det kommer erosionen sannolikt att
öka. Vid fysisk planering behöver hänsyn tas till processer som erosion och
havsnivåhöjning vid ny och förändrad markanvändning. En stor utmaning i ett
förändrat klimat är hur den befintliga byggda miljön med infrastruktur och
byggnader ska hanteras. För att kunna fatta välgrundade beslut behövs kunskap om
hur olika processer påverkar erosionsförlopp såväl i dagens klimat som vid en höjd
medelhavsnivå. I vissa fall behöver åtgärder utvärderas för att hindra erosion, men
för att planera och fatta beslut om sådana åtgärder krävs kunskap om hur ingrepp och
åtgärder påverkar Skånes kust. Vi har i detta projekt arbetat för att höja kunskapen
om erosion längs Skånes kust.
I rapporten Skånes känsliga stränder (Malmberg Persson m.fl. 2016), framtagen av
Sveriges geologiska undersökning (SGU), har sandstränder längs Skånes kust
identifierats. Vi har utifrån det materialet pekat ut sandområden på land längs
respektive sandstrand. Områdena har definierats som områden bestående av sand
mellan kusten och bebyggelse eller annan infrastruktur. Kartskikt har skapats för att
ge en överblick av de sandområden som finns längs kusten i Skåne. Sandens förmåga
att utgöra ett skydd för bakomliggande bebyggelse och annan infrastruktur beror på
flera olika faktorer. En viktig faktor för vilket skydd sandstranden utgör för
bakomliggande områden är volymen sand, vilket vi har beräknat för samtliga
sandområden. För att få ett jämförbart värde som kan användas för olika långa
stränder, presenteras volymen sand per meter strand. Av sandstränder längs Skånes
kust innehöll drygt hälften av stränderna mer än 300 m3 sand per m strand mellan
kustlinjen och infrastruktur, vilket kan anses som ett bra skydd. Totalt sett hade
nästan 80 % av sandstränderna mer än 150 m3 sand per m strand. Områden som
saknade eller hade väldigt lite bebyggelse och annan viktig infrastruktur inom 300
meter bakom kustlinjen identifierades som potentiella reträttområden. Längs Skånes
sandstränder saknade 34 % av den totala sträckan bebyggelse och annan infrastruktur
inom 300 meter från kusten och skulle därför potentiellt kunna fungera som
reträttområden, där stranden skulle kunna lämnas för fri utveckling.
En systematisk genomgång av stränderna är viktig för jämförelser mellan olika
områden. För de sandområdena som bedömts som mest utsatta för erosion har vi
gjort en utökad genomgång av faktorer som beskriver strändernas förmåga att utgöra
ett skydd och strändernas sårbarhet, detta för att få en samlad bedömning av
strandens potentiella värde som skydd. Faktorer som vi har undersökt för att
beskriva stränderna är bland annat höjdprofiler, på land såväl som i havet för att visa
hur de rumsliga strukturerna ser ut. En av följderna av de klimatförändringarna vi nu
upplever är att havet stiger och beräknas stiga ca en meter fram till år 2100.
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Erosionen antas öka med stigande havsnivåer, därför har vi, utifrån topografi och
batymetri, beräknat en teoretisk ny strandlinje för de områden där det var möjligt.
I arbetet har vi tagit fram kartskikt i karttjänsten ’Vatten och Klimat’
(Länsstyrelsen Skåne 2017a), i kombination med beskrivande text. Syftet med
arbetet har varit att systematiskt beskriva sandområden längs Skånes kust för att få en
regional översyn. Kartskikten är tänkt att kunna användas av kommuner i deras
arbete med planering av kustnära områden. Rapporten lyfter också fram att
sandområden kan verka som skydd för bakomliggande bebyggelse och annan
infrastruktur och betydelsen av att bevara oexploaterade områden samt att inte heller
bygga i de områden som riskerar att drabbas av erosion i framtiden. Med en sådan
förvaltning kan strandlinjen även i framtiden kan vara dynamisk och bidra till
biologisk mångfald och rekreation i dessa områden.

Inledning
Sandstränder
Av Skånes 33 kommuner är 16 kustkommuner. År 2014 kartlade Sveriges geologiska
undersökning (SGU) Skånes kust och beskrev att ca 25 % av kusten utgjordes av
sandstränder, 20 % av anläggningar. Övriga vanligt förekommande strandtyper är
strandängar (14 %), grusstränder (19 %) och klapperstränder (9 %) (Malmberg
Persson m.fl. 2014). Kusten är inte statisk utan ändras beroende på en mängd
faktorer. I anslutning till sandstränder som har en storlek på sedimentet som lätt rör
sig och med svagt etablerad vegetation är mötet mellan hav och land dynamisk. I
dessa områden kan sediment transporteras från stranden ut i vattnet och även ut ur
systemet till djupare hav, vilket innebär erosion. Å andra sidan kan sediment
transporteras till stranden och ackumuleras där. Förhållandet mellan ackumulation
och erosion kan variera över tid.

Strandlinje
Frågan om hur lång Skånes strandlinje är går det inte att svara enkelt på.
Noggrannheten på mätningen är av avgörande betydelse för hur lång kusten blir
(figur 1). Enligt statistiska centralbyrån (SCB) är Skånes kust 668 kilometer lång
(SCB, 2013), medan den i SGU:s rapport från år 2014 är 721 kilometer och 557
kilometer lång i SGU:s rapport från år 2016 (Malmberg Persson m.fl., 2014 och
2016, respektive). Skillnaden mellan de olika kustlinjerna beror på hur detaljerat
kusten är mätt och den kan bli ännu längre med en mer detaljerad mätning. Vilken
skala strandlinjen återges i beror på syftet. Men eftersom olika typer av stränder är
olika släta, påverkas andelen strandtyp av vilken skala stranden återges i. Kusten
längs sandstränder är generellt ganska utslätade, medan tillexempel block- och
stenstränder och strandängar kan vara mer oregelbundna med små vikar och
utskjutningar. Stränders olika utseende i mötet mellan hav och land gör att
detaljrikedomen i återgivelsen av en kuststräcka påverkar andelen av olika
strandtyper. En hög detaljrikedom i återgivelsen ger en större proportion
oregelbundna stränder jämfört med utslätade, medan en mindre detaljrikedom ger
9

Figur 1. Skillnad på hur strandlinjen kan beräknas exemplifieras med ett område norr om
Barsebäck, vid Järavallens strövområde. Vänstra bilden visar strandlinjen utifrån fastighetskartan
från år 2015, medan högra bilden visar en utslätad strandlinje, ritad i skala 1:4000, vilken har
använts för att beräkna sandvolymen per meter strand i detta arbete.

en större proportion utslätade stränder. Denna skillnad som uppkommer beroende
på skala ger att andelen sand- och grusstränder i SGU:s rapport från år 2014, med en
längre strandlinje, är 35 % av Skånes totala kust. I rapporten med en kortare
strandlinje från år 2016, där indelningen av strandtyper också skiljer sig utgör sandoch grusstränder 45 % av Skånes kust (Malmberg Persson m.fl., 2014 och 2016,
respektive). Att skalan påverkar andelen strandtyp kan lätt leda till förvirring om vi
inte är medvetna om felkällorna och tydligt definierar vad vi menar. För sjöfarten är
det viktigt att ha en strandlinje att utgå ifrån och därför jobbar Lantmäteriet och
Sjöfartsverket på att ta fram och förvalta en nationell strandlinje i skalan 1:10 000,
som kan användas bland annat för sjöfart (Lantmäteriet och Sjöfartsverket, 2016).
En svårighet då vi pratar om strandlinjen är att det inte är en statisk linje, utan
den är dynamisk ut flera aspekter. En definition på strandlinje är
den nivån till vilken vattenytan i en sjö eller i havet nått upp.
(Moore m.fl., 1968)
Men med den definitionen är det svårt att veta hur strandlinjen förhåller sig till
tillfälliga förändringar och extremsituationer. Vattenståndet varierar över året och
påverkas av stormar, vilket i sin tur är avgörande för hur högt upp på land vattnet
går. Vid stormtillfällen med speciella förutsättningar kan vattenståndet höjas kraftigt.
På daglig basis varierar vattenståndet beroende på lufttryck, vindar m.m. Ju flackare
strand desto större skillnad på strandlinjen syns vid ändrat vattenstånd (Hågeryd
m.fl., 2005). På lång sikt påverkas vattenståndet av klimatförändringar och höjda
havsnivåer. Strandlinjen kan i ett längre perspektiv röra sig både utåt havet och inåt
land till följd av omfördelning av sediment.
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I juridiska sammanhang används begreppet baslinje ibland synonymt med
strandlinje. Baslinjen utgår från lågvattenlinjen längs hela den svenska kusten och
definieras som nivån -0,5 m i höjdsystemet RH 2000. Ett annat sätt att hantera
strandlinjen är att istället prata om en zon inom vilken vattnet varierar, så kallad
strandzon eller svallzon. Ur ett myndighetsperspektiv är det viktigt att veta vilket
regelverk som är tillämpbart när åtgärder ska prövas. Enligt 11 kap. i Miljöbalken
definieras begreppet vattenverksamhet som ”ett område som täcks av vatten vid
högsta förutsebara vattenstånd”. Även här kan det vara svårt att veta vad ”högsta
förutsebara vattenstånd” är. Ur ett erosionsperspektiv är hela sandprofilen intressant,
då sediment kan omfördelas inom det området. Sandprofilen eller den aktiva profilen
sträcker sig ut i havet till konvergensdjupet och upp på land så långt vattnet kan
tänkas påverka. Konvergensdjupet är det djup dit vågorna påverkar botten. Detta
djup påverkas av vågornas stryklängd och våghöjd.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är olika stränder olika intressanta att
skydda. Längs de stränder som har bebyggelse och annan infrastruktur nära kusten,
som kan hotas av stigande havsnivåer och erosion, är det viktigare att hålla kustlinjen
statisk än längs de stränder som saknar sådan infrastruktur. Stränder som inte har
bebyggelse eller annan infrastruktur kan ha andra värden, så som naturvärden och
rekreationsvärden. Under förutsättning att de förhållande som idag möjliggör de
höga natur- och rekreationsvärdena även stäcker sig en längre bit upp på land, kan
dessa behållas även vid en tillbakagång av havet. Om jordarten förändras inåt landet
kan å andra sidan naturtypen som gränsar mot havet förändras om kusten går
tillbaka.

Erosion
Erosion kan definieras som:
… processer varigenom jord eller bergartsmaterial lossnar eller upplöses och
transporteras från en plats till en annan. (Moore m.fl., 1968)
Erosion är ett komplext samspel mellan bland annat vindar och strömmar, samt
material på land och i havet (Rankka & Rankka, 2003). Lokala förhållande är viktiga
för processerna, men vi saknar ofta djupgående kunskap om specifika lokala
förhållandena.
Olika krafter verkar under olika förhållande på sediment (figur 2). De två stora
sedimenttransporterna är kustparallell transport av sand och sediment, samt en mot
kusten vinkelrät transport av sand. Den kustparallella transporten av sediment leder
till en omfördelning av materialet längs kusten. Vid de flesta stränder i Skåne är
tillförsel och bortförsel av sediment i jämvikt, vilket vi ser på att majoriteten av
Skånes sandstränder är i balans med växelvis ackumulation och erosion av sediment
(Malmberg Persson m.fl., 2016). Riktningen på den kustparallella transporten kan
variera med tiden beroende på infallsvinkeln av stora vågor (Hågeryd m.fl., 2005).
Den kustparallella transporten av sediment kan också påverkas av mänsklig aktivitet,
i form av byggnationer som hindrar sedimenttransporten. Ett visuellt exempel på
hur kustparallell sedimenttransport påverkas av byggnationer är ansamling av
11

Figur 2. Sediment transporteras till och från den aktiva profilen genom flera processer. De två
viktigaste processerna för sedimenttransport är kustparallell sedimenttransport och mot kusten
vinkelrät sedimenttransport. Lila pilar indikerar sedimenttransport från den aktiva profilen, medan
gula pilar indikerar sedimenttransport till den aktiva profilen.

sediment på ena sidan av en utstickande struktur vid kusten, medan det på andra
sidan finns en urgröpning av sedimentet, se figur 3. Sådana hårda strukturer som stör
sandtransporten leder ofta till ökad erosion nedströms om föremålet. Hamnar kan
ibland fungera som ”sedimentfällor”, där mycket sediment ansamlas och sedan
behöver muddras bort. Ystad hamn är ett exempel på där mänsklig aktivitet troligen
har påverkat den kustparallella transporten och därmed erosionen nedströms. Längs
sydkusten bedöms nettotransporten av sediment ske från väst till öst (Hågeryd m.fl.,
2005). Ystads hamn ligger som en ficka för det sedimentet som transporteras
västerifrån, hamnen behöver
därför ofta muddras och erosion
sker öster om hamnen (figur 4,
Malmberg Persson m.fl.,
2016).
Den andra viktiga processen
för erosion är mot stranden
vinkelrät sedimenttransport
(Rankka och Rankka, 2003).
Vid lugna förhållande förs sand
in mot stranden med den
vinkelräta transporten, medan
sand förs ut till djupare vatten
vid stormtillfällen (Fredriksson
m.fl., 2017). Vid Klitterhus i
Ängelholm har flera stormar
Figur 3. En kustparallell sedimenttransport som för
under de senaste åren orsakat
sediment från sydväst mot nordöst hindras utanför
Ystads kust av erosionsskydd, vilket leder till
vinkelrät sedimenttransport
ackumulering av sand sydväst om erosionsskydden och
en ökad erosion på skyddens läsida.
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Figur 4. Den förhärskade sedimenttransporten längs Skånes sydkust går från väst till öst, vilket
leder till att Ystads hamn fungerar som en ficka för sediment som kommer västerifrån. Erosion
uppstår då öster om hamnen.

av sediment, vilket har lett till erosion av sand från dynerna (Ängelholm kommun,
2015a). Just vid Ängelholm sker erosion orsakad av mot kusten vinkelrät
sedimenttransport då stormarna blåser från nordväst och vattenståndet höjts i
Skälderviken (Malmberg Persson m.fl., 2016). Troligen har sanden inte förts ut ur
systemet utan endast omfördelats och sett ur ett större perspektiv ses Skälderviken
som ett slutet system i jämvikt, där sand generellt transporteras inom systemet
(Malmberg Persson m.fl., 2016).
Vid resonemang kring erosion är det viktigt att definiera vilket system och vilket
tidsperspektiv vi utgår ifrån. Sand kan erodera från området där hav möter land och
erosionen kan då ses som en förändring av strandlinjen. Men erosionen kan även ske
under havsytan, vilket sker i Ystad, där uppskattningsvis 90 % av erosionen mellan år
1997 och 2012 skedde under havsytan (Sweco, 2013). Vidare kan sand föras bort
från dyner på land, antingen längre inåt land via vinddriven transport, eller ner på
stranden eller ut till havs. Att sand förs från dyner ner på stranden eller ut till havs
har som tidigare diskuterats exempelvis skett vid tillfällen av stormar i Ängelholm.
Så länge sanden inte förs ut ur systemet, utan kanske ligger i havet utanför, kan
sanden föras tillbaka upp på land antingen genom långsam kontinuerlig transport,
eller vid stormar med andra vindriktningar. Tidsperspektiv är också viktigt att tänka
på. För planering används oftast ett tidsperspektiv på 100 år, medan ett mycket
längre perspektiv ofta används när processer beskrivs ur ett geologiskt perspektiv.
Erosionen är kraftigt påverkad av vindriktningar och förhärskande vindriktningar
ändras över tid.
Vi har idag ingen helhetsbild av sedimenttransporten längs kusten i Skåne och
saknar kunskap om storleksordningen på de olika processerna. Troligen är olika
typer av sedimenttransport olika viktiga vid olika stränder. Som SGU konstaterar i
rapporten Skånes känsliga stränder är erosionsproblematiken dock liten i Skåne sett ur
ett internationellt perspektiv och endast små sträckor av kusten är utsatta för erosion
(Malmberg Persson m.fl., 2016). Ungefär 31 % av Skånes stränder uppgavs vara
stränder med växelvis erosion och ackumulation men i huvudsak i balans, medan 7 %
av kusten ansågs bestå av strand med ackumulation och 7 % bestå av strand med
13

Figur 5. I sydöstra Skåne eroderar sand från stranden utanför Löderup, medan sand ackumuleras
längs stranden i Sandhammaren, baserat på SGU rapporten Skånes känsliga stränder (Malmberg
Persson m.fl., 2016).

betydande erosion (Malmberg Persson m.fl., 2016). Stränder med ackumulation
återfinns ofta i närheten av en strand med erosion, enligt SGU:s genomgång av
Skånes kuster (figur 5, Malmberg Persson m.fl., 2016).
Ibland talas det om olika typer av erosion. SGU delar in erosion i tillfällig erosion
som ibland också kallas akut erosion och långsiktig erosion som också kallas kronisk
erosion (Malmberg Persson m.fl., 2016). Tillfällig erosion är ofta påverkad av
stormar eller höga vågor och sedimentet förs många gånger tillbaka till stränderna
igen, så som troligen sker i Ängelholm. Det är främst mot kusten vinkelrät
sedimenttransport som orsakar tillfällig erosion. Långsiktig erosion betecknar
processer där mer sediment förs bort från ett område än vad som tillförs, sett ur ett
långt tidsperspektiv, vilket troligen Löderup är ett exempel på. Ofta är det
kustparallella transporter som är viktiga i den sorts erosion. SGU nämner också
irreversibel erosion i samband med erosion av klintar längs kusten (Malmberg
Persson m.fl., 2016). Dock är det landformen som är irreversibel, de höga stupen
ner i vattnet, vilka när de rasar skapar en ny strand nedanför som både kan erodera
och ackumulera.
Att sediment försvinner från en strand är en naturlig process, som kommer öka
med ett ändrat klimat (se nedan). Vår ståndpunkt är att stränder ska få utvecklas
fritt, så länge inte infrastruktur eller bebyggelse påverkas.

Batymetri
Batymetri, eller havets djupförhållande, är viktigt för stränders dynamik och hur
erosionskänsliga de är. Exempelvis kan en lång och grund botten skydda stranden
mot vågors energi genom att vågorna bryter långt från kusten och mycket vågenergin
förloras på väg mot stranden. Då en botten är grund men endast en kort bit, blir
vågenergin som träffar kusten tvärtemot stor vilket kan leda till stor erosion vid
sådana stränder (Wright och Short, 1984).
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Bottenprofilen är också viktig för att förstå ekosystemtjänster. Längs en del av
våra sandstränder finns grunda sandbottnar som fungerar som en viktig plats för
många marina djur och fåglar (Länsstyrelsen Skåne, 2010). Om strandområden som
innehåller mycket sand tillåts vara dynamiska bibehålls de grunda bottnarna över tid
och de höga biologiska värdena som är knutna till dem. Många av de åtgärder som
föreslås för att bevara kustlinjen intakt tar dock inte hänsyn till de grunda bottnarna.
Tillexempel kan åtgärder som hårda skydd förändra bottenprofilen och grunda
bottnar riskerar att försvinna.
För att förstå erosionsprocesser är det viktigt att förstå hur botten ser ut och
vilka krafter som verkar där. I Sverige genomförs inte kontinuerliga mätningar av
batymetrin och de mätningarna som görs är sekretessbelagda och får varken användas
eller spridas utan tillstånd. Det vore värdefullt med upprepade mätningar av botten
både för att öka vår förståelse och för att kunna göra bättre prediktioner om
erosionsprocesser. I samband med översynen av hela Skånes kust, utförde SGU
mellan år 2012 och 2014 en batymetrisk skanning längs hela Skånes kust, från
stranden och ca 1 kilometer ut (Malmberg Persson m.fl., 2014).

Klimatförändringar
I en tid av snabb förändring av klimatet är det många som önskar sig prognoser och
framtidsscenarier, men det är inte lätt att ge. Osäkerheten kring hur framtidens
klimat kommer att se ut är stor i många led. IPCC:s beräkningar av höjning av den
globala medelyttemperaturen stäcker sig från 0,3 °C till 4,8 °C, mellan perioden år
1986–2005 till perioden år 2081–2100, beroende på vilket scenario som används

Figur 6. Vid en höjd havsnivå omfördelas sediment så att bottenprofilen bevaras enligt övre
bilden. Nedre bilden visar en schematisk figur av Bruuns teori, där kustens tillbakagång, R, vid en
höjd havsnivå, S, bestäms av den aktiva profilens längd, L, höjden, B, och djupet, h, av den aktiva
profilen vid ursprungliga havsnivå.
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(IPCC, 2014). Ändrad temperatur påverkar en rad andra faktorer, tillexempel
medelhavsnivån. Varmare klimat gör både så att havet expanderar och att isar
smälter, två faktorer som båda bidrar till att havsvattenståndet höjs (Rhein m.fl.,
2013). Globalt sett beräknar IPCC att medelhavsvattenståndet kommer höjas med
0,26 till 0,82 m mellan perioden år 1986–2005 till perioden år 2081–2100,
beroende på scenario (IPCC, 2014). Det räknas med stora regionala skillnader i hur
havsnivå kommer förändras. För Skåne beräknas havsvattenståndet fram till år 2100
stiga med 89–103 centimeter enligt scenario RCP 8.5 (SMHI, 2018).
Årsnederbörden i Skåne beräknas öka mellan 15–25 % från perioden år 1960–1990
till perioden år 2069–2098, beroende på scenario (SMHI, 2015). Frekvensen av
extremväder kommer troligen också påverkas av klimatförändringar, men är svår att
förutse.
Ur ett erosionsperspektiv är det intressant att veta hur havsvattenståndet
kommer ändras i framtiden, då en högre havsnivå leder till en förändrad kustlinje.
Vid ett höjt havsvattenstånd får vi en ny strandlinje som för sandstränder kommer att
vara placerad längre inåt land än vad effekten av enbart högre havsvattenstånd
innebär. Enligt en teori från 1960-talet, Bruuns, strävar stranden efter att behålla en
liknande bottenprofil som innan havsnivåhöjningen (övre bild, figur 6). Höjd
havsnivå leder därför till ökad erosion på grund av omfördelning av sediment från
land till botten. Hur mycket stranden kommer att erodera beror på den aktiva
strandprofilens lutning (ovan och under havsytan), enligt ekvationen nedan,
∗

där R är kustens tillbakagång, L är strandens aktiva profils längd, mellan djupet h, och
höjden B, mätt från ursprungliga havsnivå till höjden på den aktiva profilen och S är
havsnivåhöjningen (nedre bild, figur 6, SCOR, 1991).
Med hjälp av Bruuns teori går det att räkna fram en ny strandlinje relativt enkelt.
Erosionen som uppkommer beror enligt Bruun på lutningen av strandprofilen, där

Figur 7. En flackare strand, övre figur, leder till en större tillbaka gång av kusten, jämfört med en
brantare bottenprofil. Erosionen blir därför större vid en låg lutning på bottenprofilen, enligt
Bruuns teori.
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en flack lutning ger större tillbakagång av kustlinjen jämfört med en brant lutning
(figur 7). Bruuns teori förutsätter att sedimentet eroderar från land och att det
eroderade sedimentet transporteras till närliggande botten, så att volymen eroderat
sediment är lika med volymen sediment som sedimenteras på botten (SCOR, 1991).
Detta betyder att sediment inte rör sig utanför den aktiva profilen eller transporteras
med kustparallell transport, utan att sedimentbudget är i jämvikt, vilket vi ofta inte
vet för våra stränder. Vi tolkar att en förutsättning vid beräkning av Bruuns teori är
att mängden sediment som kan erodera inåt land är tillräcklig, från punkten den
aktiva profilen mäts ifrån (B i figur 6). Om det finns mer sediment att tillgå inåt land,
än vad höjden som Bruun beräkningen baseras på så kommer strandens tillbakagång
överskattas (figur 8). Medan om området bakom den aktiva profilen som Bruun
beräkningen baseras på är lägre, kommer det ”fattas” sediment och erosionen
kommer bli ännu större, det vill säga erosionen beräknad på Bruuns teori kommer
vara en underskattning mot vad som kan förväntas. Detta gör att det är viktigt att ha
topografin med i bedömningen av trovärdigheten av en beräknad strandlinje baserad
på Bruun. En ny strandlinje baserat på Bruuns teori ska tas som en indikation och en
uppfattning om storleksordning på hur erosionen kan påverka olika stränder.

Figur 8. Schematisk bild av hur en av förutsättningarna för Bruuns teori är en ”jämn” topografi på
land (heldragen röd pil). Om det finns mer sediment att ta av på land bakom den aktiva profilen
kommer beräkning av erosion enligt Bruun att ge en överskattning av erosionen (översta
streckande pilen), medan om det finns mindre sediment bakom den aktiva profilen är beräkning
av erosionen enligt Bruun en underskattning (nedersta streckande pilen).

Syfte
Syftet med arbetet har varit att titta närmare på mängden sand som finns längs Skånes
sandstränder och genomföra fördjupade studier i anslutning till de stränder som
bedöms som mest utsatta för erosion. Resultatet är tänkt att fungera både som ett
planeringsunderlag för fysisk planering och att vara ett underlag för åtgärder som
syftar till att begränsa effekterna av erosion i anslutning till kusten. Vi har tagit fram
kartskikt som redovisar mängden sand som finns mellan havet och bebyggelse eller
annan infrastruktur för att visa på vilket skydd sandvolymen utgör längs Skånes
sandstränder. I karttjänsten ’Vatten och Klimat’ redovisar vi också områden längs
Skånes kust som saknar infrastruktur och bebyggelse och där strandlinjen har
möjlighet att kunna utvecklas naturligt.
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Metodik
Studieområden
Ett första försök till en systematisk bedömning av förutsättningarna för stranderosion
längs Skånes kust presenterades år 2016 i SGU:s rapport Skånes känsliga stränder
(Malmberg Persson m.fl., 2016). Fortsatt i metodiken refereras till den geodata
kopplad till rapporten Skånes känsliga stränder som togs fram av SGU i projektet
Skånestrand, som vi har använt i analyserna. För varje kuststräcka i Skåne gjordes en
bedömning av hur erosionsförhållandet såg ut och stränderna klassades i tolv
strandtyper utifrån geologi och erosionsförhållanden. Tre av de tolv strandtyperna
består av sand och grus, men skiljer sig i erosionsbenägenhet. De tre strandtyperna
med sand och grus är strandtyp A som anses vara en strand med nettoackumulation,
strandtyp G, som har växelvis erosion/ackumulation och strandtypen K med
betydande nettoerosion (SGU Strandtyp, 2016).
Utifrån SGU:s klassning av strandtyp har samtliga sandstränder längs Skånes kust
som betecknas som A, G och K identifierats för att uppskatta utbredning av

Figur 9. Samtliga 130 områden längs Skånes kust som behandlas i denna rapport.

18

sandområdet bakom kustlinjen (figur 9). Vi har utgått ifrån SGU:s strandlinje (SGU
Strandtyp, 2016) och utifrån den identifierat områden på land bestående av sand. I
vissa fall har strandlinjen delats upp ytterligare för att åstadkomma mer homogena
områden, i andra fall har utbredningen korrigerats för att enbart innehålla jordarter
som består av sand (exempelvis har svallsediment bestående av grus uteslutits, SGU
Jordart, grundlager, 2017). Inåt land har områdenas utbredning avgränsats mot
infrastruktur så som vägar, järnvägar eller bebyggelse (Fastighetskartan, 2017),
under förutsättning att jordarten varit sand. Vid enstaka tillfällen har fastigheter
inkluderats i områdena, om det förkommit enstaka fastigheter i ett annars stort
sammanhängande område utan bebyggelse. Då fastigheter har inkluderats i områdena
har det ofta rört sig om campingar, konferensanläggningar eller golfanläggningar,
med undantaget några väldigt kustnära bostadshus i Lomma. Badhytter och liknande
bebyggelse har ej tagits hänsyn till och kan därför vara inkluderade i områden.

Sandvolym
Mängden sand som finns mellan kustlinje och bebyggelse eller annan infrastruktur
kan ge en indikation på hur väl området kan stå emot erosion från havet. I detta
projekt var ett av syftena att beräkna volym sand över havsnivån. Beräkningar av
sanden baserades på höjddata (Lantmäteriets höjddata, 2010). Höjddata för Skåne län
skannades under perioden 2010-04-01 till 2010-05-26. De värden som används
speglar alltså de markförhållanden och vattennivåer som var i april/maj år 2010.
Med hjälp av ArcGIS 10.3 gjordes volymberäkningar av sanden inom områden som
mot land avgränsades av bebyggelse, infrastruktur eller annan jordart. I havet gjordes
en avgränsning 50 meter utanför Skånes strandlinje, framtagen av länsstyrelsen
Skåne, utifrån fastighetskartan från år 2015 (Fastighetskartan, 2015). Att
avgränsningen gjordes 50 meter ut i havet var för att sandstränder, som var de
stränder av intresse i detta arbetet, flyttar sig relativt snabbt och för att inte missa
områden som hade sand år 2010 när höjdmätningarna utfördes användes en
buffertzon på 50 m. Beräkningar gjordes på volymen sand som fanns 0 m.ö.h., så
havet inom buffertzonen kan antas ha marginell inverkan på de beräknade
sandvolymerna. I lantmäteriets höjdmodell definieras nollvärdet utifrån Normaal
Amsterdams Peil (NAP), vilken är referensnivån för höjdmätningar i Västeuropa.
För att få ett jämförbart mått mellan olika strandområden som är olika långa
beräknades volymen sand per meter strand, vilket kan ge en indikation på hur väl
bakomliggande områden skyddas av sandområdet.
För beräkningar av volym sand per meter användes en utslätad strandlinje, för att
inte underskatta volymen. Om stranden slingrar sig mycket så blir strandlinjen
väldigt lång (se diskussion om strandlinjen ovan), utan att området som sanden finns
inom motsvarar längden och därför skapades en ny strandlinje. Då
volymberäkningarna baserades på data från 2010, användes ortofoto från 2010
(Ortofoto färg årsvis, 2006–2015), och utifrån skala 1:4000 uppskattades
strandlinjen visuellt. Denna nya strandlinje användes sedan för att beräkna volym
sand per meter strand.
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Reträttområde
Vid ett förändrat klimat med höjd havsnivå och ökad erosion behöver skyddet av
stränder prioriteras olika beroende på vilka värden som är hotade. Sannolikt varken
kan eller vill vi bibehålla hela kusten i dagens läge. I detta arbete har vi som ett tidigt
steg i prioriteringen av stränder pekat ut de sandområden som inte har någon samlad
bebyggelse inom 300 meter inåt land från stranden. Detta är ingen djupgående analys
som definitivt pekar ut områden för reträtt, utan en tidig regionövergripande
utpekning av potentiella områden där stranden troligen skulle kunna lämnas för fri
utveckling.
Bedömningen av vad som är samlad bebyggelse har gjorts utifrån geodata. SCB:s
bedömning av bebyggelse, med klasserna småort och tätort, har använts (SCB
Tätorter, 2015 och SCB Småorter, 2015), men inte strikt. I vissa fall har ytor som
har bebyggelse men inte klassas som småort eller tätort enligt SCB uteslutit ur
beräkningarna, medan i andra fall har ytor inkluderats trots att de är klassade som
småort eller tätort, om det inte finns fastigheter inom området, eller om endast fåtal
fastigheter finns, baserat på tolkning utifrån Fastighetskartan (Fastighetskartan 2017)
och ortofoto (Ortofoto, 2017). De stränderna som enligt vår bedömning saknar
samlad bebyggelse eller infrastruktur inom 300 meter från kusten skulle sannolikt
kunna lämnas för fri utveckling av stranden, medan det ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv är mer motiverat att göra åtgärder på stränder som har
samhällsekonomiska värden kopplade till sig.

Utvidgad analys
I SGU:s klassning av Skånes stränder bedömdes 7 % av stränderna ha betydande
erosion; strandtyp K (Malmberg Persson m.fl., 2016). För att närmare undersöka
vilket skydd sanden på dessa stränder utgör, gjordes en ytterligare genomgång av de
stränder som klassats som stränder med betydande erosion. Av de utvalda stränderna
exkluderades dock de stränder som var mindre än 200 meter långa, eller om det inte
var sand närmast vattnet. Den konstgjorda stranden Ribersborgsstranden, i centrala
Malmö, inkluderades i den utvidgade analysen, då den är relativt stor och angränsar
till skyddsvärd bebyggelse och annan infrastruktur, vilket gör den intressant.
Den utvidgade analysen bestod av att enligt en tabell (tabell 1) bedöma varje
områdes förmåga att fungera som ett skydd vid erosion, samt vilka sårbarheter
stranden uppvisar. Utifrån Bruuns teori om strandens tillbakagång vid höjda
havsnivåer beräknades en ny strandlinje baserad på en havsnivåhöjning på 1 meter.
Syftet med den fördjupade analysen var att få fram en strukturerad och nyanserad
bild av stränderna, vilket kan användas som beslutsunderlag inför fysisk planering och
eventuella åtgärder mot erosion.

Bedömning av områden
Bedömningen har delats in i två huvudkategorier baserade på strandens skyddande
förmåga respektive strandens sårbarhet. Skyddet utgörs av faktorer som är värdefulla
för att motverka de negativa konsekvenserna av erosion. Sårbarhet innefattar
faktorer som kan ge upphov till större konsekvenser av erosion.
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Bedömningsgrunderna vi använder oss av för att uppskatta strandens skyddande
förmåga är sandvolym per meter strand, strandbredd, om det finns sanddyner och i
så fall deras bredd, samt om det finns sandrevlar i havet utanför. För att visa på
sårbarheten presenteras SGU:s erosionsindex (SGU Erosionskänslighet baserat på
index, 2016), strandlinjens förändring (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016), en uppskattning av vågexponering framtaget på uppdrag av
Länsstyrelsen Skåne (2016), en uppskattning av om det finns hinder för kustparallell
transport av sediment, svaga punkter längs stranden samt batymetri (se tabell 1).
Tabell 1. Exempel för bedömningsgrund för ett strandområde, där grön färg betyder hög
skyddande förmåga eller låg sårbarhet, gult betyder medel och röd betyder låg skyddande
förmåga eller hög sårbarhet.

Bedömning av en exempelstranden
Längd strand (m)
Volym sand (m3)
Skyddande förmåga
Sandvolym per m strand

750
240 000
Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Strandlinjens förändring**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri

*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Volymen sand används för att beräkna kubikmeter sand per meter strand, vilket
är ett sätt som används internationellt för att bedöma stränder. En riktlinje är att om
det finns 150 m3 sand per meter strand som skydd, så är behovet av strandfodring
litet (pers. kommunikation Arfst Hinrichsen, Landesbetrieb für Küstenschutz,
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein). Vi har använt oss av samma
siffra och gett ett lågt värde på strandens skyddande förmåga om mängden sand per
meter är mindre än 150 m3 m-1. För sandvolymer som är dubbelt så stora, 300 m3
m-1, antas volymen sand utgöra ett gott skydd.
Strandbredden definieras utifrån ortofoto (Ortofoto, 2017) och höjddata
(Lantmäteriets höjddata, 2010) som bredden mellan strandlinjen och där dynen eller
vegetation börjar. Om stranden är bred mellan hav och dyn utsätts dynen för mindre
erosion. Vår avgränsning är att om strandbredden är mindre än 15 meter bred anses
strandens bredd utgöra ett lågt skydd mot erosion, om bredden är mellan 15 och 35
meter är skyddet medelhögt och om stranden är bredare än 35 meter ger den gott
skydd.
Dynbredd är ett mått på hur bred dynen är, om det finns en sådan. Förekomsten
av dyner längs stranden har bedömts utifrån höjddata från år 2010 (Lantmäteriets
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höjddata, 2010). Om dyn inte finns görs ingen bedömning av dynbredd i det
området. Är dyn endast förekommande i delar av området beräknas en ungefärlig
genomsnittlig bredd på dynerna som finns. Ofullständiga dyner eller brott i dyner
ger ökad sårbarhet för stranden och behandlas under svaga punkter, se nedan. Finns
det en dyn och den är smalare än 15 meter klassas områdes ha ett lågt skydd av
dyner. Är dynen istället mellan 15 och 40 meter bred anses området ha ett
medelgott skydd av dyner, medan dyner som är över 40 meter breda anses utgöra ett
bra skydd för stranden och därmed innebära ett högt skyddande värde (pers.
kommunikation Per Sørensen, Kystdirektoratet dk.).
Förekomst av revlar i havet utanför stranden innebär att vågorna hindras och
erosionen därmed dämpas, samt att det finns tillgängligt material i nära anslutning
till stranden som kan komma stranden till nytta. Revlar uppskattas utifrån den
batymetriska skanning som SGU utförde mellan år 2012 och 2014 (SGU
Batymetriskanning, 2016). Finns enstaka revlar som täcker merparten av området i
havet bedöms det skyddande värdet på stranden som medel. Finns det flera parallella
revlar i havet i nära anslutning till kusten som täcker området ger det ett högt skydd
till stranden, medan om revlar saknas helt eller endast mycket få finns ger det låg
skyddande förmåga.
SGU:s framtagna erosionsindex redovisas i tabellen, där strand med erosion,
måttlig till betydande och strand med långsam erosion bedöms innebära en hög
sårbarhet i bedömningstabellen, medan strand med växelvis ackumulation/erosion
bedöms som medel sårbarhet och strand med ackumulation ges en låg sårbarhet
(SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016).
Även strandlinjens förändring mellan 1940-talet och 2010, framtagen av SGU,
har infogats i tabellen för att ge ett historiskt perspektiv (SGU, Strandlinjens
förändring från 1940 till 2010, 2016). Om stranden visat på en nettoerosion mellan
1940-talet och 2010 ges ett högt värde för sårbarhet, medan om stranden varit i
balans ges ett medelvärde, samt om stranden visar på ackumulering ges ett lågt
sårbarhetsvärde.
Vågaktivitet till havs varierar mycket och snabbt och är svår att mäta tillförlitligt
(SMHI, 2010), därför används ofta en modellerad vågexponering snarare än en
uppmätt (Länsstyrelsen Skåne, 2016). På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne
uppskattades vågexponeringen längs Skånes kust enligt Simplified Wave Model
(Länsstyrelsen Skåne, 2016), och baserat på den har vi bedömt vågexponeringen ut
till konvergensdjupet. Utifrån de 7 klasserna som användes i rapporten (varav en var
land), bedömde vi vågexponeringen i de två lägsta klasserna som låg sårbarhet, de två
mellan klasserna som medel sårbarhet och de två högsta klasserna som hög sårbarhet.
En viktig process för sanddynamiken längs stranden är den kustparallella
transporten av sand. Sediment förflyttas från ett område till ett annat och sediment
omfördelas längs kusten. Dock kan det längs kusten finnas strukturer som hindrar
den kustparallella transporten av sand. Hinder kan vara hamnar, pirar, erosionsskydd
eller annat. Eftersom transporten av sediment längs kusten är viktig för strandens
dynamik, men även är något som vi ibland kan göra något åt, inkluderas det i vår
bedömning. Vår bedömning grundar sig på om det finns antropogena strukturer som
hindrar den kustparallella transporten. En visuell analys av batymetri (SGU
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Batymetriskanning, 2016) och ortofoto (Ortofoto, 2017) kopplat till historiska
strandlinjer (SGU, Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016) har använts
för att uppskatta riktningen av den kustparallella transporten av sediment i anslutning
till de studerade stränderna. De stränder som är påverkade genom att mindre
material tillförs till stranden än vad som troligen hade skett om inte de antropogena
hindren hade existerat bedöms ha hög sårbarhet. Låg sårbarhet ges till de stränder
där ingen påverkan av antropogena hinder har kunnat påvisas. Ett fåtal stränder har
fått kategorien låg sårbarhet men med påverkan på omkringliggande områden (grön
med röd kontur). Det vill säga, inom strandområdet finns antropogena hinder, men
dessa påverkar inte sedimenttransporten till området negativt, men hinder inom
området påverkar områden nedströms. Tillexempel kan en pir i ett område stoppa
upp den kustparallella transporten av sediment så att det samlas en stor mängd sand
inom detta område, vilket i sin tur leder till att mindre sand tillförs till sandområde
nedströms. Ytterligare ett fåtal stränder har fått beteckningen medel, då de antingen
har en lång sträckning eller är uppdelad i flera avsnitt och därför kan ha olika
transportriktningar eller hinder som både påverkar positivt och negativt.
Vid de tillfällen där ett strandområde har blivit bedömt som hög sårbarhet för att
den kustparallella transporten hindras så nämns detta i områdesbeskrivningen för det
området. De områden med bedömningen medel eller låg sårbarhet diskuteras inte
specifikt områdesbeskrivningen.
En oro är att havet ska bryta igenom vid svaga punkter. Svaga punkter kan vara
brott i en dyn, eller lågpunkter där höjt vattenstånd kan få stor effekt. Utifrån främst
höjddata har vi identifierat svaga punkter längs kusten och klassat områdena utifrån
om det finns många svaga punkter (hög sårbarhet), få (medel sårbarhet) eller inga
(låg sårbarhet).
Lutningen på sandprofilen nära land har betydelse för vilken kraft vågorna har
när de når kusten. Vi har utgått ifrån samma bedömning av bottenlutningen som SGI
gjorde för att bedöma hur utsatt en strand är för erosion (Rydell m.fl., 2012). Om
längden från kustlinjen ut till 6 meters djup är mer än 500 meter är strandens
sårbarhet låg, om längden till 6 meters djup är mindre än 200 meter är sårbarheten
hög, medan stränder med en lutning däremellan bedöms som medel sårbara. Vi har
utgått från sjökort (SjöFV Sjökort skärgård, 2016) och räknat en genomsnittlig
sträcka från kusten till 6 meters djupkurva för de olika områdena.

Beräkning av Bruunlinje
Enligt teorin om omfördelning av sediment enligt Bruun, som presenterats ovan,
beräknades en ny teoretisk strandlinje. Bruuns teori går ut på att sandprofilen strävar
efter att bibehållas och höjs medelvattenståndet kompenseras den djupare
sandprofilen genom att sediment från land omfördelas till botten. Ingående
parametrar i Bruuns teori är den aktiva profilens längd, höjd och djup, samt
höjningen av havsnivån. SMHI räknar med en höjning av medelvattenståndet med
89–103 centimeter för skånska kommuner enligt RCP 8.5 till år 2100 (SMHI,
2018), men eftersom osäkerheten är stor valde vi att räkna på en höjning av
havsnivån på 1 m. Den aktiva profilen, som är det området som påverkas av vågor
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och erosion, har avgränsats från konvergensdjupet upp till toppen på den strandnära
dynen. Om dyn saknas på strandavsnittet har avgränsningen istället gjorts till den i
förhållande till vattenlinjen närmaste brinken på land. Konvergensdjupet längs
Skånes kust har definierats genom olika källor. Längs sydkusten har vi använt oss av
konvergensdjup som finns angivna i litteratur (Fredriksson m.fl., 2017).
Konvergensdjupet för Skälderviken har satts till 5 meter (Sweco, 2017) och i
Öresund till 2 meter. Längs ostkusten har konvergensdjupet beräknats utifrån
våghöjd och vågperiod vid extrema förhållande enligt Hallermeier (1978), utifrån
stryklängd och vindstyrkans samband med våghöjd och vågperiod (diskuterat av
Norrman m.fl., 1982), vilket gav ett konvergensdjup på 7,2 meter för ostkusten.
Mellan dyn och konvergensdjup dras en rak linje som ligger till grund för
beräkningen av den nya teoretiska strandlinjen. För varje strandområde har
beräkning av den nya strandlinjen gjorts med ett intervall på 200 meter.
Transekternas riktning är i möjligaste mån riktade ungefär rätvinkligt ut från
stranden som en helhet. Lantmäteriets höjddata (Lantmäteriets höjddata, 2010) har
använts för att få höjdvärden för den aktiva profilens höjd på land. För att få
djupvärden för den aktiva profilen under vattenytan har vi använt oss av data från
batymetrisk skanning (SGU Batymetriskanning, 2016).

Resultat
Sandvolymer
Totalt identifierades 130 områden med sand (se figur 9). Områdena som innehöll
mest sand per meter strand var ett område norr om Åhus (Norra Åhus, område 124)
och ett i närheten av Ängelholm (Ängelholm, område 17), som båda beräknades ha
över 6000 m3 sand m-1 strand. Båda stränderna består av större naturområden som
sträcker sig långt inåt landet, vilket är förklaringen till de stora sandvolymerna.
Gemensamt för områdena är också att de bedöms som områden med betydande
erosion (Malmberg Persson m.fl., 2016).
Av de 130 studerade områdena, beräknades 56 stycken att ha mer än 300 m3
sand m-1 strand, vilka utgjorde mer än halva den totala sträckan sandstrand (tabell 2).
Vidare identifierades i detta arbete 43 stränder ha mindre än 150 m3 sand m-1 strand,
vilka utgjorde drygt 20 % av strandsträckan sandstrand.
Tabell 2. Antal områden med de olika bedömda sandmängderna, samt hur stor del av den totala
sträckan strand som motsvarande områden innebär.

Sandvolym

Antal områden

Mer än 300 m3 m-1
Mellan 150 – 300 m3 m-1
Mindre än 150 m3 m-1
Totalt

56
31
43
130
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Längd på stränder, totalt
inom grupp (km)
108
45
44
197

Planerad reträtt
Skåne har långa bitar sandstrand, beroende på vilken noggrannhet kustlinjen studeras
utifrån uppskattas en tredjedel till nästan halva Skånes kust bestå av sandstrand
(Malmberg Persson m.fl., 2014, Malmberg Persson m.fl., 2016, respektive). Av den
stranden är den allra största delen en strand som är i balans, med växelvis erosion
och ackumulation (Malmberg Persson m.fl., 2016)
Av den 197 kilometer långa kusten som berörts i genomgången av sandstränder
beräknas 67 kilometer bestå av kust där det i en första grov bedömning anses troligt
att planerad reträtt av kusten vore möjlig (figur 10, tabell 3). Ungefär halva sträckan
strand har någon form av bebyggelse eller annan infrastruktur inom 300 meter. Inom
13 stycken av områdena vi tittade på hade delar av områdena bebyggelse och
infrastruktur och vi bedömde dem därför som delvis reträttområden. Två av
områdena i studien kunde inte bedömas. Av områdena som bedöms som möjliga
reträttområden hade 29 av de totalt 35 stycken områdena stora volymer sand, mer
än 300 m3 sand m-1 strand. Områdena med möjlig reträtt var även spridda längs hela
Skånes kust (figur 10).
Tabell 3. Områden för potentiell reträtt, baserat på bebyggelse och annan infrastruktur 300 meter
inåt land från kusten.

Reträttområden

Antal områden

Ja
Nej
Delvis
Kanske
Totalt

35
80
13
2
130

Längd på stränder, totalt
inom grupp (km)
67
97
31
2
197

Bruunlinje
Enligt Bruuns teori strävar sandprofilen efter ett jämviktsläge och är stranden inte i
jämviktsläge kommer sand att fortsätta omfördelas tills jämviktsläge uppstår. Sanden
som omfördelas är företrädelsevis sand från land, varför strandlinjen drar sig tillbaka.
Att uppnå jämviktsläge kan ta tid och idag saknar vi kunskap om vilka tidsperspektiv
det rör sig om. Troligen beror tiden mycket på lokala förhållande, till exempel
storleken på de krafter som kan transportera sediment och storleken på det sediment
som behöver transporteras. Längs Skånes sandstränder finns grunda bottnar med
höga naturvärden som bland annat verkar som barnkammare för fiskyngel och även
är viktiga för många fåglar (Länsstyrelsen Skåne, 2010). Då havsnivån höjs minskar
andelen grunda bottnar, tills ett nytt jämviktsläge har infunnit sig. Åtgärder som
hårda skydd längs stränderna leder till att jämviktsläget rubbas och att de grunda
bottnarna försvinner utanför de hårda strukturerna. Det nya jämviktsläget, enligt
Bruun, kan inte uppnås vid en havsnivåhöjning eftersom nytt sediment inte kan fyllas
på från land.
Detta arbete visar tydligt att de kriterier Bruuns teori bygger på sällan är
uppfyllda längs de skånska stränderna. Bruuns teori förutsätter att marknivån
fortsätter med ungefär samma höjd inåt land, vilket sällan är fallet längs de
stränderna som vi undersökt.
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Figur 10. Sandområden längs Skånes kust. Rosa linje markerar stränder som troligen skulle kunna
fungera som reträttområden då det inte finns tätort, småort eller annan viktig infrastruktur inom
300 meter från strandlinjen, medan blå linje markerar områden som helt eller delvis har
infrastruktur eller bebyggelse inom 300 meter från kustlinjen.

Områdesbeskrivningar
Utifrån SGU:s klassificering av stränder med betydande erosion, som var mer än 200
meter långa, skapades 23 områden, med Ribersborg inkluderat, 24 områden. För
dessa områden gjordes en utvidgad analys, enligt tabell 1 och nedan följer
beskrivningar av de 24 områden.
Klitterhus 16

Klitterhus (16, figur 11) är ett smalt strandområde söder om Rönneås mynning vid
Ängelholm. Området avgränsas mot andra jordarter än sand och ett
fritidshusområde. Inom området finns Klitterhus Havsbad och Restaurang, som är
placerad ca 30 meter från havskanten. De äldsta delarna av restaurangen Klitterhus
är från början av 1900-talet, vilka flyttades till nuvarande position under 1920-talet
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Figur 11. Till vänster, översiktskarta av området Klitterhus, 16, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad där kriterierna för beräkningarna bedöms
uppfyllda.

då byggnaden också byggdes till (Länsstyrelsen Skåne, 2014). Hårda skydd är
uppförda framför restaurangen för att skydda fastigheten vid kraftiga stormar. Längs
med hela området löper en 20–30 meter bred sandstrand och bakom den finns
vegetationsbeklädda dyner, som i södra delen av området delvis är bebyggda (tabell
4). I delar av dynerna är hårda strukturer inbyggda med syftet att skydda dynerna
från erosion. Jordarten i området är uteslutande postglacial sand och flygsand, vilka
också bakom delar av området sträcker sig ett par kilometer inåt land (SGU Jordart,
grundlager, 2017). I norra delen gränsar området mot Rönneå, som även har sitt
utlopp norr om området. Runt ån definieras jordarten som fyllning och även
svämsediment av sand från ån.
I SGU:s jämförelse av strandlinjen mellan 1940-talet och 2010 visas att
strandlinjen inte har förändrats (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till 2010,
2016). Stranden bedöms ha måttlig till betydande erosion i dagsläget. Stranden vid
Norra Klitterhus kan antas erodera framförallt vid kraftiga stormar med vind från
nordväst, dock bedömer SGU att stranden ingår i ett mer eller mindre slutet system
med avseende på sedimentförflyttning (Malmberg Persson m.fl., 2016). Riktningen
på den kustparallella transporten av sediment antas vara sydlig. Det finns direkt norr
om området pirar vid utloppet av Rönneå som hindrar den kustparallella
transporten. I havet utanför återfinns postglacial finsand. Skälderviken i stort anses
viktig ur ett ekologiskt perspektiv, då det bland annat förekommer flera områden
med grunda sandbottnar som har hög biologisk mångfald.
År 2000 genomförde kommunen i Ängelholm en strandfodring, med
omfördelning av sand från botten utanför Hunnabadet och runt pirarna vid Rönneås
mynning till norra delen av området (Ängelholm kommun, 2015b). Från år 2011 har
sandåterföring genomförts vid flera tillfällen genom att sand från havet har tagits upp
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Tabell 4.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 688

Volym sand (m )

537 150

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

för att bygga på dynerna i norra delen av området. Längs med hela området finns
skyddande dyner, dock förekommer ett antal mindre brott i dynerna, främst på de
platser som används som gångstråk ner till stranden, i anslutning till parkeringar eller
andra gångstråk. Trots att det är byggt nära stranden i området är det mer än 50
meter från kustlinje till fastigheter, undantaget Klitterhus Havsbad och Restaurang.
På grund av de höga dynerna är mängden sand stor i området, uppskattningsvis finns
drygt 300 m3 sand per meter strand, vilket anses utgöra ett gott skydd. Ett större hot
mot bebyggelsen i anslutning till området är att bebyggelsen ligger låglänt, ofta lägre
än 1,5 m.ö.h., samt att Rönneå passerar nära bebyggelsen och riskerar översvämmas.
För att hindra översvämning från Rönneå byggdes redan på 1970-talet en vall mellan
bebyggelse och å (Sweco, 2011). Beräkningar av erosionen till följd av en
havsnivåhöjning enligt Bruuns teori gick endast att göra för mindre delar av området,
där stranden beräknades erodera 50–70 meter (höger karta, figur 11).
Ängelholm 17

Efter det lite smalare strandområdet norr om Klitterhus (16), övergår stranden i ett
bredare område, Ängelholm (17, figur 12) som sträcker sig drygt 2 kilometer inåt
landet, där det gränsar mot en järnväg. Delar av området är ett naturreservat,
Ängelholms strandskog, som till stor del täcks av skog. Inom området finns en
camping, Råbocka camping och i anslutning till området, dock utanför, finns en
stugby i ”bymiljö” från 1978, Klitterby (Länsstyrelsen Skåne, 2014). Stranden är runt
35 meter bred och övergår i en bred, sammanhållen dyn som sträcker sig längs med
hela området (tabell 5). Även längre upp i området, ca 550–650 meter från kusten,
går ytterligare två smalare dyner längs med hela området. Hela området består av
postglacial finsand och flygsand (SGU Jordart, grundlager, 2017).
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Figur 12. Till vänster, översiktskarta av området Ängelholm, 17, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad.

Ängelholm (17) bedöms erodera i nutid och erosionen bedöms sannolikt öka i
framtiden (SGU Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m,
2016). På grund av områdets storlek är sandmängden mycket stor och dynerna är
sammanhållna och breda. Bakom området finns en samhällsviktig järnväg och det
finns naturvärden i området. Men områdets storlek skyddar med stor sannolikhet
järnvägen för en lång tid framöver, och även naturvärdena kan troligen bestå även
om kraftig erosion skulle ske då det finns utrymme för reträtt eftersom likande
förhållande sträcker sig mer än 1 kilometer inåt land.
Tabell 5.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 400

Volym sand (m3)

8 414 555

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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En uppskattning av erosionen baserad på Bruuns teori visar att stranden skulle
dra sig tillbaka runt 60 meter inåt land förutsatt 1 meter höjning av havsnivån (figur
12). Omkring 3 % av den sand som idag beräknas finnas inom området skulle enligt
Bruun transporteras bort från området på land på grund av erosion vid 1 meter
havsnivåhöjning (höger karta, figur 12).
Rönnen 20

Rönnen (20, figur 13) är en del av en halvö som till största del består av postglacial
finsand (SGU Jordart, grundlager, 2017), som rör sig och har flyttat sig under åren.
Havet utanför området är grunt och kustlinjen är mycket dynamisk. Längst ut på
halvön finns jordarten klapper. Hela området är låglänt, det finns ingen
infrastruktur, utan området består av ett naturområde med låg vegetation. På grund
av att området är så låglänt som det är blir inte sandvolymen stor trots att
sträckningen inåt landet stor i förhållande till längden på området (tabell 6). Det går
inte att tillförlitligt bedöma erosionen vid en höjd havsnivå enligt Bruuns teori.
Eftersom området saknar infrastruktur, och det inte heller finns någon
bakomliggande infrastruktur, bedöms området som mycket troligt kunna fungera
som ett reträttområde där stranden tillåts utvecklas fritt.

Figur 13. Till vänster, översiktskarta av området Rönnen, 20, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
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Tabell 6.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

337

Volym sand (m )

48 389

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Råå Golf 38

Söder om Helsingborg ligger området Råå Golf (38, figur 14), ett icke-homogent
område till utbredningen, som till stor del består av en golfbana. Längst ner mot
stranden finns en bit sandstrand. Inåt land avgränsas området i den norra delen mot
jordarten isälvssediment grus, nedre delen av området gränsas av mot fyllning och
dammar (SGU Jordart, grundlager, 2017). Det finns en fastighet tillhörande en
golfanläggning i anslutning till området.

Figur 14. Till vänster, översiktskarta av området Råå Golf, 38, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad, innanför och delvis utanför området där
kriterierna för beräkningen bedömdes uppfyllda.
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Stranden är en del av en längre sandstrand, som runt detta mindre K-strand
klassade område, är klassat som strand i balans med växelvis erosion och
ackumulation (G-strand). Området bedöms likt omgivande kuststräcka ha en måttlig
erosionskänslighet baserat på index (SGU Erosionskänslighet baserat på index,
2016). En skillnad är att det i just detta område finns ett område med fyllning där
den strandnära fastigheten ligger, och eventuellt kan den ändrade jordarten ha
betydelse för erosionen av sanden som finns utanför.
Området klassas varken som småort eller tätort enligt SCB:s klassificering från
2015 och fastigheten som finns inom 300 meter är en golffastighet och inga
bostadshus förekommer (SCB Småort, 2015 och SCB Tätort, 2015). Baserat på våra
kriterier för reträttområde bedöms detta område potentiellt kunna fungera som ett
reträttområde. Erosionen vid 1 meter havsnivåhöjning kunde inte beräknas för
området enligt Bruuns teori (höger karta, figur 14).
Tabell 7.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

294

Volym sand (m )

81 468

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Heabäcken 40

Inom området Heabäcken (40, figur 15) finns ett fåtal fastigheter, Rydebäck
scoutkårs hus, hotell, Fortuna Beach House och en restaurang, Fortuna strandkrog.
Dessa fastigheter inkluderas i området då de ligger ensamt inom sandområdet och
inte utgör samlad bebyggelse eller bostadsfastigheter, dock är Fortuna Beach House
klassad som en kulturskyddad bebyggelse enligt Plan och bygglagen (LstM
Kulturskyddad bebyggelse, 2017). Hela området är enligt SCB klassat som tätort,
trots att det endast bakom en liten del av området finns bebyggelse i direkt
anslutning (SCB Småort, 2015 och SCB Tätort, 2015). Majoriteten av området, som
inte har bebyggelse bakom är avgränsat mot andra jordarter än sand. Stranden är
mellan 13–25 meter, och bakom den dominerar gräsmark med inslag av buskage av
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Figur 15. Till vänster, översiktskarta av området Heabäcken, 40, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas, innanför och utanför området med streckade linjer.

sälg. Jordarten består av postglacial finsand och postglacial sand och grus (SGU
Jordart, grundlager, 2017). I norra delen finns en bred gräsbeväxt sanddyn, som i
mitten av området övergår till en höjdrygg. I södra delen ligger husen på höjdryggen,
vilket betyder att de inte har någon skyddande dyn framför, dock ligger husen högt,
på ca 5 m.ö.h.
Området är enligt SGU klassat som strand med sand och grus, med betydande
erosion (SGU Strandtyp, 2016), men sett ur ett historiskt perspektiv har strandlinjen
inte förändrats mellan 1940-talet och år 2010 (SGU Strandlinjens förändring från
Tabell 8.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

684

Volym sand (m3)

254 141

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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1940 till 2010, 2016). Området ligger söder om Helsingborg, som utgör ett område
med bebyggelse längs kuststräckan. Söder om Helsingborg finns också Råå hamn.
Ortofoto visar på kustparallell transport av sediment norrut vid piren direkt norr om
området. Piren gör att sand ackumuleras i detta område, men att transporten hindras
till området norr om. Stora delar av området innehåller dyn eller höjdrygg vilket
medför att sandvolymen i området blir stor, runt 370 m3 per m strand, och således
utgör ett gott skydd för bebyggelsen bakom (tabell 8). Dock är området heterogent
och just där bebyggelsen angränsar området är stranden smal och sandmängden låg,
avståndet mellan strand och bostadshus är runt 50 meter. Beräkning av erosionen vid
1 meter havsnivåhöjning, enligt Bruuns teori, uppskattar en tillbakagång av kusten på
ca 50 meter. I södra delen är området väldigt smalt, ca 15 meter, vilket betyder att
tillbakagången av stranden, baserad på Bruun, sträcker sig innanför området (höger
karta, figur 15).
Fortuna 42

Söder om Heabäcken (40), med en bit strand i balans emellan, finns Fortuna,
område 42 (figur 16). Fortuna (42) är ett smalt område som gränsar mot gles, äldre
kustnära bebyggelse. Området är väldigt smalt, 10–15 meter brett, och största delen
av kustlinjen är belagd av hårda skydd. Bruuns teori är inte applicerbar på stranden,
dels för att kustremsan är stenbeklädd, och dels för att topografin inte uppfyller
kriterierna för att Bruun ska vara tillämpbar (se diskussion ovan).
Området ner mot vattnet är ianspråktaget som tomter, de gränsar mot en väg
och bebyggelsen ligger på andra sidan vägen, ca 17–30 meter från vattnet.
Bebyggelsen ligger runt 3 m.ö.h. Totalt är det runt 7 fastigheter som ligger inom
detta område som ligger längs en strand vars erosionsförhållande bedöms som

Figur 16. Till vänster, översiktskarta av området Fortuna, 42, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
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betydande erosion, medan stranden norr om, där fastigheterna ligger lika strandnära,
bedöms vara i balans (SGU Strandtyp, 2016). Den kustparallella transporten av
sediment sker i sydlig riktning och hindras av en hövd norr om området. Det finns
ingen skyddande sandvolym för området, sandvolymen är så låg som 23 m3 m-1
(tabell 9). Största delen av stranden har inte ändrats mellan 1940-talet och år 2010,
endast en mindre del av stranden har eroderat 15–30 meter (SGU Strandlinjens
förändring från 1940 till 2010, 2016). Dock får en liten erosion stora konsekvenser
då bebyggelsen ligger så nära havet.
Tabell 9.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

238

Volym sand (m )

5 478

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Ålabodarna 43

Ålabodarna (43, figur 17) består av ett smalt område med stenbeklädd kust. Norr
om området finns en längre klintkust med långsam erosion. Bebyggelse, klassad som
småort enligt SCB, gränsar till området (SCB Småort, 2015). Inåt land ökar höjden
över havet snabbt och bebyggelsen ligger runt 4–6 m.ö.h. Det finns ingen skyddande
strand framför bebyggelsen och sandvolymen är väldigt liten, 24 m3 per m strand
(tabell 10). Trots att det är lite sand inom området kommer erosionen vid 1 meter
havsnivåhöjning enligt Bruun precis att nå upp till vägen och erosionen skulle inte
påverka bebyggelsen (höger karta, figur 17). Beräkning av hur erosion enligt Bruun
skulle påverka området ger att 55 % av sanden i området skulle omfördelas från
land. Ett problem med att tillämpa Bruun i området är dock att kusten är belagd med
stenar för att hindra erosion. Söder om området finns en hamn som hindrar eventuell
norrgående sedimenttransport och hårdgjorda ytor längs strandlinjen påverkar även
de transporten.

35

Figur 17. Till vänster, översiktskarta av området Ålabodarna, 43, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas med streckad linje.
Tabell 10.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

312

Volym sand (m3)

7 367

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Erikstorp 45

Norr om Landskrona ligger området Erikstorp (45, figur 18). Bakom södra halva
området finns tätort, där är området smalt (SCB Tätort, 2015). Medan det bakom
andra halvan av området finns enstaka hus samt en byggplats där nya hus är under
uppförande. Norra delen av området gränsar mot vägar och där är området bredare,
vilket medför att sandmängden inom området är ganska stor trots de smala partierna,
med runt 200 m3 sand per m strand (tabell 11). Beräkning av erosionen vid 1 meter
havsnivåhöjning, baserad på Bruuns teori och förutsatt rörlighet av stranden, visar en
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Figur 18. Till vänster, översiktskarta av området Erikstorp, 45, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas, innanför och utanför området med streckade linjer.

tillbakagång av kustlinjen på 40–100 meter, samt att drygt 80 % av sanden inom
området skulle försvinna (höger karta, figur 18). Dock är kustlinjen nu belagd av
hårda skydd så Bruuns teori är inte tillämpbar.
Det finns 3 stycken hårda erosionsskydd i havet utanför kusten, parallellt
placerade med kusten. En smal sandstrand finns mellan de hårda skydden, det är
också den smalaste biten av området, med endast drygt 30 meter mellan kustlinje
och bebyggelse. Hårda skydd utanför och längs med kusten hindrar den kustparallella
transporten.
Tabell 11.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

983

Volym sand (m )

199 109

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Bjärred 55

Längs med Bjärreds kust stäcker sig ett smalt område (55, figur 19) som till stor del
består av sandstrand med hårda skydd. Området gränsar till största del mot tätort,
förutom i några delar där det gränsar mot glacial lera. Det är ett brott i området som
är uteslutet för att det går ett stråk av jordarten moränfinlera, och med andra ord
inte består av sand. Inom området Bjärred (55) finns ett fåtal bostadshus, söder om
Bjärred. Dessa fastigheter inkluderas i området då bostäderna ligger väldigt nära
havet. Där det finns strand så är den smal, inom ett litet område uppgår strandens
bredd till 20 meter, men oftast är stranden bara ett par meter.
Volymen sand är inte stor i området, strax under 150 m3 m-1 strand (tabell 12).
Längs en kort sträcka av stranden har erosion skett med 15–30 meter mellan 1940talet och år 2010, medan största delen av sträckan inte har förändrats (SGU
Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016). Hela stranden bedöms dock vara
utsatt för betydande erosion, och erosionen bedöms sannolikt öka i framtiden (SGU
Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Största delen
av området ligger lågt, ofta under 3 meter. Eftersom största delen av stranden består
av hårda skydd och förutsättningarna för Bruun inte är uppfyllda för stora delar av
området går det inte att beräkna erosion enligt Bruun. Endast längs en liten sträcka i
södra delen av området ger Bruun en indikation av strandlinjens läge vid 1 meter
havsnivåhöjning (höger karta, figur 19). Strandlinjen skulle enligt våra beräkningar
dra sig 115 till 170 meter inåt land och vara helt utanför området vi beräknat sand
volym för.

Figur 19. Till vänster, översiktskarta av området Bjärred, 55, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter, bedömdes endast uppfylla förutsättningarna längs en
liten del av kusten, och tillbakagången låg då helt utanför området, vilket visas med en streckad
linje.
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Tabell 12.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

3 220

Volym sand (m )

460 276

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Norra Lomma 56

Norra Lomma (56, figur 20) är ett område som sträcker sig mellan Habo Ljung och
ner till Lomma hamn. Området delas upp i två då det finns anlagda dammar, så kallat
kustdammarna, där jordarten runt är fyllning. Dammarna är f.d. lertäkter som
numera är vattenfyllda. I Habo Ljung ligger en fastighet kopplad till en camping
inom området och närmare Lomma finns vindsurfing- och kitelokaler inom området.
Då byggnader ligger ensamma, inte är bostadsfastigheter eller har andra viktiga
samhällsfunktioner, inkluderades de i området.
Strandlinjen har inte ändrats mellan 1940-talet och år 2010 (SGU Strandlinjens
förändring från 1940 till 2010, 2016), men erosionen bedöms i dagsläget vara stor
och bedöms sannolikt öka vid en framtida havsnivåhöjning (SGU Erosionsförhållande
vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Norra Lomma (56) gränsar mor
Bjärred (55), och de två områdena utgör en kontinuerlig K-strand i SGU:s material
(SGU Strandtyp, 2016). Området delades upp för att skapa mer homogena
områden, då Bjärreds kust till stor del består av kust med hårdgjorda skydd, medan
Norra Lomma (56) domineras av sandstrand. I södra delen av området finns dyner
som är 3–5 meter höga, dock med flera brott i dem. Stranden är också bredast i
södra delen av området, där stranden är 20–40 meter bred, medan stranden i norra
delen av området är 10–25 meter bred. Mängden sand i området är stor, enligt våra
beräkningar fanns 400 m3 m-1 strand (tabell 13). Längs båda delområdena finns delar
där beräkning av erosionen enligt Bruun går att göra och andra delar där
förutsättningarna inte är uppfyllda (höger karta, figur 20). Enligt beräkningarna
kommer erosionen vid höjd havsnivå vara betydligt större i norra delområdet jämfört
med i södra delområdet (höger karta, figur 20). Troligen sker här sedimenttransport
från norr, där en pir norr om området hindrar transporten. Söder om området sker
troligen sedimenttransport från söder. En hamn söder om området begränsar
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transporten i båda riktningar. I havet utanför finns det närmast stranden postglacial
finsand, medan det längre ut till havs finns moränlera och lerig morän, samt
postglacial lera, gyttjelera och lergyttja (SGU Maringeologi, 2016).

Figur 20. Till vänster, översiktskarta av området Norra Lomma, 56, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad där kriterierna för beräkningen bedömdes
uppfyllda.

Tabell 13.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 433

Volym sand (m )

574 112

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Mellangård 58

Norr om Malmö ligger en liten bit strand med bakomliggande låg vegetation,
Mellangård (58, figur 21), som klassas som sand och grus med betydande erosion
(SGU Strandtyp, 2016). Området gränsar inåt landet mot morängrovlera, och söder
ut mot fortsatt K-strand, dock med svallsediment ut mot kusten och därför
exkluderat från området Mellangård (58). Utmed halva området finns hårda skydd
längs kusten. Vid beräkning av erosionen, baserad på Bruun, skulle kusten dra sig
tillbaka runt 100 meter och runt 70 % av sanden inom området skulle omfördelas
från land (höger karta, figur 22). Hela området är ganska låglänt, dock med en
antydan till dyn längs med området. Det finns ingen infrastruktur att skydda direkt
bakom området, och det sträcker sig ganska långt inåt landet, ca 100 meter.
Områdets utformning gör att volymen sand blir stor, över 300 m3 m-1, trots att det
generellt är låglänt (tabell 14).

Figur 21. Till vänster, översiktskarta av området Mellangård, 58, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas, innanför och utanför området med streckade linjer.

Ribersborgsstrand 60

Längs kusten i Malmö stad finns den nästan 3 kilometer långa, anlagda
Ribersborgsstranden (60, figur 22). Under slutet av 1800-talet gick en järnväg
mellan Malmö och Limhamn på en bank i havet. Bakom järnvägen bildades pölar där
tång samlades och luktade illa. För att råda bot på ansamlingarna av tång planerades
en strandpromenad med dammar och i början av 1900-talet stod Öresundsparken
färdig (Länsstyrelsen Skåne, 2014). Under slutet av 1800-talet invigdes också
Ribersborgs Kallbadhus. I början av 1900-talet förstördes dock badet i en storm och
fick byggas upp igen, under 1930-talet renoverades det och 2001 förstördes stora
delar i en brand, men återuppbyggdes och byggnaden är idag ett byggnadsminne
(Länsstyrelsen Skåne, 2014).
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Tabell 14.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

209

Volym sand (m )

64 775

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Figur 22. Till vänster, översiktskarta av området Ribersborgsstrand, 60, markerat i rött. Höger bild
visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad där kriterierna för beräkningen bedömdes
uppfyllda.

Då stranden är anlagd är den inte med i SGU:s klassning av stränder, utan
betecknas där som hamn/fyllning, ej bedömd (SGU Strandtyp, 2016). Sandstranden
är ca 20 meter bred, varefter låga dyner, ca 3 meter höga, som delvis är bevuxna, tar
vid. Mot land avgränsas området mot infrastruktur och dammar. Jordarten i området
är fyllning och därmed inte enbart sand, trots att stranden närmast vattnet är sand.
42

Sandmängden kan i detta området istället kallas sedimentmängd per meter strand
och den är en bit över 600 m3 m-1 (tabell 15). Då dynerna är smala och området
bakom dynerna är låga längs stora delar av området, uppfylls inte kriterierna för att
beräkna erosionen enligt Bruuns teori. Beräkningar går endast att göra för en liten
del av kusten (höger karta, figur 22).
Eftersom området inte är bedömt av SGU finns inget erosionsindex att redovisa,
och strandens förändring är inte heller undersökt. Vid en jämförelse av kustlinjen år
1939 och år 2010, utifrån flygfoton, visas att stranden har utvidgats från 60 meter till
flera hundra meter ut i havet (Lunds Universitet Flygbilder, 1939). Påbyggnaden är
dock skapad av människan och inte resultatet av ackumulation av sediment. Stranden
ligger mellan två hamnar och längs stranden finns flertalet pirar, vilket hindrar den
kustparallella transporten av sediment, men dessa har i detta området troligen en
positiv påverkan på området eftersom de istället gör att sanden stannar kvar.
Hamnarna och pirarna påverkar troligen i sin tur inte den kustparallella transporten
till andra områden. Stranden byggs på genom att återföra sand från grunda områden
av bottnen strax utanför. I sanddyner som sträcker sig parallellt med stranden i
området förekommer flera brott i dynerna, till följd av upptrampade stigar. Delar av
området saknar också helt dyn och i södra delen av området är stranden belagd med
hårda skydd.
Tabell 15.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

2823

Volym sand (m )

1 909 409

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Skanör 63

Skanör (område 63, figur 23) utgör en smal sandtunga som sträcker sig norrut från
Falsterbohalvön. Området ingår i Flommens naturreservat och är en viktig rastplats
för fåglar och biotop för groddjur. Jordarten är postglacial finsand och postglacial
sand (SGU Jordart, grundlager, 2017) och det finns ingen angränsande bebyggelse
att skydda (SCB Småort, 2015 och SCB Tätort, 2015). Sandtungan sträcker sig i
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nord-sydlig riktning. Söder om området finns en hamn som hindrar den norrgående
kustparallella transporten av sediment till området. Sand sedimenterar på östliga
sidan där stranden ackumulerar, vilket gör att tungan flyttar sig. År 2010 då
mätningen av höjddata gjordes innehöll området 125 m3 sand m-1 (tabell 16). Det är
inte möjligt att beräkna någon tillbakagång av kusten enligt Bruuns teori.
Skötselplanen för naturreservatet förespråkar fri utveckling av området och att
strandlinjen ska utvecklas fritt (Länsstyrelsen Skåne, 1981).

Figur 23. Till vänster, översiktskarta av området Skanör, 63, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
Tabell 16.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

3 040

Volym sand (m )

381 010

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Ljunghusen strandbad 70

Hela området Ljunghusen strandbad (70, figur 24) ingår i Ljungskogens och
Ljunghusens strandbads naturreservat. Området består främst av låg vegetation med
inslag av högre vegetation, det finns även en rad badhytter närmast kusten. Jordarten
är flygsand (SGU Jordart, grundlager, 2017), vilken också fortsätter bakom området
som är avgränsat mot bebyggelse, klassad som tätort enligt SCB (SCB Tätort, 2015).
Området saknar i stort dyner, dock finns lite i ändarna av området. Även inåt land
finns en dyn, men den är bebyggd och ingår inte i området, den dynen har också ett
brott genom sig. Området sträcker sig ganska långt inåt land, runt 150 meter, och
sandvolymen per meter strand är ganska stor, 270 m3 m-1, trots att området ligger
lågt (tabell 17). Hela området kring Skanör och Falsterbo består av en landtunga som
till stor del är uppbyggd av sand som har en tendens att röra sig, och strandlinjen har
varit högst dynamisk på flera ställen i området. Det finns både delar med
ackumulation och delar med erosion längs med kusten, sträckan inom Ljunghusen
strandbad har historiskt sett eroderat lite (SGU Strandlinjens förändring från 1940
till 2010, 2016). I delar av området finns dynbildning, medan marken bakom är
lägre, vilket innebär att Bruuns teori för erosion inte är tillämpbar inom området. På
grund av det låglänta landskapet kan vi dock förvänta oss en kraftig tillbakagång av
kusten vid 1 meter havsnivåhöjning (SGU Erosionsförhållande vid en framtida
havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016).

Figur 24. Till vänster, översiktskarta av området Ljunghusen strandbad, 70, markerat i rött. Höger
bild visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på
Bruuns teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
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Tabell 17.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

531

Volym sand (m )

144 568

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Ystad 96

Området Ystad (96, figur 25) ligger öster om Ystads hamn och består av en drygt 2
kilometer strand, som till en mindre del består av hårdgjorda ytor medan största
delen är sandstrand. Bredden på området varierar mellan 20 och 120 meter.
Avgränsningen inåt land görs mot ett idrottsområde, ett större hotell, samt gles
bebyggelse. Utanför området, men i nära angränsning, ligger Ystad Saltsjöbad, som
uppfördes under slutet av 1800-talet (Länsstyrelsen Skåne, 2014). Dock brann den
byggnaden ner år 1913, men byggdes upp efter första världskriget och stod klart år

Figur 25. Till vänster, översiktskarta av området Ystad, 96, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
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1927. Sen dess har flera tillbyggnader gjorts, främst under 50-talet. Inom området
finns en del badhytter av varierad ålder, vissa är från början av 1900-talet medan
andra är nybyggda. Den öppna sanden är mellan 30 och 45 meter bred och innanför
finns vegetation. Hela området och en stor del bakom området består av flygsand,
postglacial finsand och postglacial sand (SGU Jordart, grundlager, 2017).
SGU klassar stranden som sand och grus med betydande erosion (SGU
Strandtyp, 2016) och historiskt sett har 15–30 meter av stranden eroderat bort
mellan 1940-talet och år 2010 (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till 2010,
2016). Enligt årliga mätningar av botten utanför Ystad Sandskog utförda av Lunds
Tekniska Högskola, eroderar störst mängder sand under vattenytan, upp till 90 % av
sandförlusten ska ha skett under vattenytan mellan år 1997 och år 2011 (Sweco,
2013). Området är svårbedömt och prognoser är osäkra.
Ystad (96) har strandfodrats vid tre tillfällen, år 2011, 2014 och 2017 (Ystad
kommun, 2018). Sanden tas från Sandhammar bank och läggs på stranden vid Ystad
Sandskog och Löderups Strandbad.
Uppskattningen av sandvolymer som presenteras i denna rapport baseras på
höjddata från år 2010, det vill säga innan strandfodringarna startade år 2011.
Mängden sand var enligt vår uppskattning 146 m3 m-1 inom (tabell 18). Vi har inte
motsvarande höjddata att tillgå från andra år än 2010, så endast en ögonblicksbild av
läget kan presenteras.
Delen av stranden som består av sandstrand och som har bebyggelse bakom sig
har en skyddande dyn längs med stranden som är ungefär 12 meter bred. Det finns
4–5 stycken hårda skydd bestående av hövder vinkelrätt mor kustlinjen. Hövderna är
gamla och finns dokumenterade på fotografier från år 1952 (Sweco, 2013). Den
kustparallella transporten av sediment är hindrad både av hövderna, men framför allt
av Ystads hamn som ligger precis väster om området.
Tabell 18.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

2181

Volym sand (m )

319 359

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Området uppfyller inte förutsättningarna för att beräkna erosion enligt Bruuns
teori, eftersom det fattas sediment bakom dynen, men vad vi kan säga är att
strandlinjen, förutsatt att den kunde röra sig fritt, skulle erodera mer än 90 meter
längs denna sträcken.
Ystad sandskog 97

Ystad sandskog (97, figur 26) är ett område som är cirka 150 meter brett, bestående
av postglacial sand och flygsand (SGU Jordart, grundlagar, 2017). Området ligger
inom naturreservatet Ystad Sandskog. Närmast havet är området med öppen sand
runt 25 meter brett, längre in kommer först en kortare zon med lägre vegetation och
längre in dominerar tall. Området avgränsas till största del inåt land mot väg 9.
Innanför väg 9 finns det bebyggelse längs halva områdets sträckning medan
naturområdet fortsätter innanför väg 9 längs med andra halvan av området, i Norra
Sandskogens naturreservat. Området avgränsas i andra delar av förekomst av
svämsediment (SGU Jordart, grundlager, 2017). I östra delen av området finns en
dyn som sträcker sig längs med stranden. I västra delen finns en dyn i delar av
området.
Stranden klassas som en strand med sand och grus, med betydande erosion (SGU
Strandtyp, 2016) med sannolikt ökad erosion vid en framtida havsnivåhöjning (SGU
Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Ur ett
historiskt perspektiv uppvisar ungefär halva området ingen förändring av strandlinjen
från 1940-talet till år 2010, medan några delar uppvisar erosion 15–30 meter och
andra delar erosion 30–60 meter (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till 2010,
2016).

Figur 26. Till vänster, översiktskarta av området Ystad sandskog, 97, markerat i rött. Höger bild
visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas streckad där kriterierna för beräkningen bedömdes
uppfyllda.
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Sandmängden är trots befarad erosion stor. Enligt beräkningar finns det inom
området från kustlinjen upp till vägen mer än 300 m3 sand per meter strand, vilket
kan antas utgöra ett bra erosionsskydd (tabell 19). Delar av området har stora dyner,
20–30 meter breda, vid de delarna beräknas tillbakagången av stranden på grund av
erosion vid havsnivåhöjning bli begränsad (höger karta, figur 26). För de delar av
området där en beräknad strandlinje baserad på Bruun skulle nå bakom dynen
uppfylls inte kraven för att Bruun ska kunna beräknas och tillbakagången av stranden
går ej att uppskatta.
I områdets västra del har 5 stycken stenformationer placerats i havet ca 70 meter
från strandlinjen för att hindra erosion. I östra delen av området finns Nybroåns
mynning, och i västra kanten av området finns även en stenhövd ut i havet. Området
påverkas också av ett flertal erosionsskydd väster om området, byggda vinkelrätt från
kusten med syftet att fånga sand (se områdesbeskrivning för Ystad, 96). Dessa
erosionsskydd, tillsammans med Ystads hamn som ligger ytterligare västerut,
begränsar den kustparallella transporten.
Tabell 19.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

3 337

Volym sand (m )

1 058 781

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Löderup strandbad 100

Området Löderup strandbad (100, figur 27) är kraftigt påverkat av erosion och
enligt SGU klassat som en strand bestående av sand och grus, med betydande erosion
(SGU Strandtyp, 2016). Området är smalt och år 2010 fanns i princip ingen strand
mellan kust och bebyggelse, utan det smala området utgörs främst av stenbeläggning
och viss vegetation. Området har vid tre tillfällen strandfodrats med sand från
Sandhammar bank (Ystad kommun, 2018). Jordarten inom området och cirka 500
inåt landet från området är flygsand (SGU Jordart, grundlager, 2017). Området
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Figur 27. Till vänster, översiktskarta av området Löderup strandbad, 100, markerat i rött. Höger
bild visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på
Bruuns teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.

mellan bebyggelse och hav är mellan 15–60 meter, men uppskattningsvis vanligast
20–30 meter brett. Stora delar av stranden är belagda med hårda skydd och även
erosionsskydd vinkelrätt från kusten är byggda längs med sträckan i syfte att fånga
sand som transporteras kustparallellt österut. Dessa hövder har en positiv inverkan
för detta område, men hindrar transporten av sand till områden österut. Området
lämpar sig inte för att beräkna en tillbakagång av strandlinjen enligt Bruun, dels för
att stranden inte bedöms befinna sig i jämvikt, dels för att kusten består av hårdgjord
yta och inte heller mängden sand inåt land räcker för att uppfylla kraven i
beräkningen.
Sen 1940-talet har stranden eroderat 30–60 meter längs delar av sträckan och
60–250 meter längs andra delar, sannolikt kommer erosionen öka vid en framtida
havsnivåhöjning (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016). I havet
utanför stranden består bottenmaterialet av postglacial finsand och moränlera och i
områden längre ut från kusten lerig morän (SGU Maringeologi, 2016).
Volymen sand inom området beräknas uppgå till 70 m3 sand per meter, men
detta är en överskattning eftersom stora delar av stranden som beräkningarna utgår
ifrån är stenbeklädda och inte består av sand (tabell 20). Stranden är precis som i
Ystad (96) strandfodrad sedan höjddatan togs fram, vilket innebär att sandmängderna
troligen är större idag än vad som anges i beräkningen av sand baserad på data från år
2010. Det finns ett par punkter som ligger lite högre, runt 6 meter, men största
delen av stranden är ca 3 m.ö.h. Sanden som eroderat från Löderup strandbad (100)
och även eroderar från Hagestads naturreservat (101) ackumuleras sannolikt delvis
längre nordost längs kusten i Sandhammaren (102) och Mälarhusen (103) (Malmberg
Persson m.fl., 2016).
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Tabell 20.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 667

Volym sand (m )

120 310

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Hagestads naturreservat 101

Område 101, Hagestads naturreservat (figur 28), gränsar till området Löderup
strandbad (100), men sträcker sig lång inåt land där det avgränsas mot andra
jordarter och området består till stor del av ett naturreservat. Inom området finns
Hagestads naturreservat camping som startades på 1940-talet, och som har
uthyrningsstugor från 1970-talet (Länsstyrelsen Skåne, 2014). Tall dominerar
växtligheten, men det finns även områden både med låg vegetation och områden
med öppen sand. Genom området rinner Tyge å, som har sitt utlopp i mitten av
områdets strand. Hela området består av flygsand (SGU Jordart, grundlager, 2017).
Det finns inte någon infrastruktur att skydda bakom området, utan marken består av
åkrar och ett fåtal gårdar glest spridda. Stranden är bred men inga uttalade dyner
förekommer i området. Den stora vindpåverkan av hur landskapet ser ut, att sanden
ligger i oregelbundna formationer, utgör en osäkerhet i var en ny strandlinje skulle
hamna. Beräkning enligt Bruun av den nya strandlinjen visar dock att stranden skulle
erodera mellan 30 till 100 meter inåt land, vid 1 meter havsnivåhöjning (höger karta,
figur 28). Knappt 4 % av den totala sandmängden som finns inom området idag
skulle omfördelas bort från land och området som helhet skulle inte påverkas i någon
större utsträckning.
Mellan 1940-talet och år 2010 har stranden eroderat kraftigt och strandlinjen
dragit sig tillbaka mellan 60 och 250 meter, förutom allra längst i öst där erosionen
har varit något mindre och 30–60 meter av stranden anses ha försvunnit (SGU
Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016), erosionen kommer sannolikt öka
vid höjning av havsnivån (SGU Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning
på ca 1 m, 2016). Botten utanför domineras av postglacial finsand, men längre ut
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Figur 28. Till vänster, översiktskarta av området Hagestads naturreservat, 101, markerat i rött.
Höger bild visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång,
baserad på Bruuns teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas med en streckad linje.

förekommer även sparsamt med moränlera och lerig morän (SGU Maringeologi,
2016). Eftersom området är stort och sträcker sig långt inåt land och även ligger högt
över havet är volymen sand per meter strand stor, över 5000 m3 m-1 (tabell 21). Den
kustparallella sandstransporten är kraftigt påverkad av de hårda strukturerna som
finns i Löderup strandbad (100). Precis som i Löderup strandbad (100), finns det ett
utbyte av sand från Hagestads naturreservat (101) och sandstränderna längre österut.
Tabell 21.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

2 654

Volym sand (m3)

13 809 020

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Vitemölla 112

Vitemölla (112, figur 29) är ett område som är uppdelat i tre delområden. Enligt
SGU är det en längre sträcka som är klassad som K-strand (SGU Strandtyp, 2016),
men då det kommer ett avbrott i sanden där det finns ett parti med sten och block,
och ett parti med en fiskehamn, så är området i detta arbetet uppdelat i tre
delområden. K-stranden fortsätter även längre norrut, men då utan småort bakom.
Längs den norra delen av K-stranden sträcker sig sandområdet längre inåt land och
därför behandlas det som ett separat område, Vitemölla-Haväng (113). Området
Vitemölla (112) gränsas inåt land mot väg i vissa delar och mot bebyggelse, definierat
som småort, i andra delar (SCB Småort, 2015).
Största delen av strandlinjen har inte förändrats mellan 1940-talet och år 2010,
men en liten del har eroderat 15–30 meter (SGU Strandlinjens förändring från 1940
till 2010, 2016). Prognoser för området är att erosionen sannolikt kommer öka med
stigande havsnivåer (SGU Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning på ca
1 m, 2016). I delar av området är bebyggelsen nära kustlinjen och området där är
väldigt smalt, runt 20 meter, medan där området gränsar mot väg är området något
bredare. Mängden sand är liten i området, 100 m3 m-1 strand (tabell 22). Det finns
inga tydliga dynformationer men lite antydan till dyner i mellersta delområdet, och
norra delen av södra delområdet. I norra delen finns en åmynning som utgör en
tydlig svag punkt. I söder går vägen ca 15 meter från kustlinjen, och delvis mindre än
3 m.ö.h. vilket också utgör en svag punkt i området. Bruuns teori är endast
tillämpbar i en liten del av området (höger karta, figur 29).

Figur 29. Till vänster, översiktskarta av området Vitemölla, 112, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas, innanför och utanför området med streckade linjer,
där kriterierna för beräkningarna bedömdes uppfyllda.
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Tabell 22.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

750

Volym sand (m )

74 918

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Vitemölla-Haväng 113

Vitemölla-Haväng (113, figur 30) är ett stort område med postglacial finsand och
flygsand, som sträcker sig ca 150 meter inåt landet (SGU Jordart, grundlager, 2017).
Området gränsar varken till bebyggelse eller infrastruktur, utan är avgränsat mot
höjdryggen inåt land, vilken sammanfaller med jordarten glacial grovsilt–finsand.

Figur 30. Till vänster, översiktskarta av området Vitemölla-Haväng, 113, markerat i rött. Höger bild
visar höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas med streckade linjer, där kriterierna för
beräkningarna bedömdes uppfyllda.
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Det finns en 10–50 meter bred dyn som sträcker sig längs med största delarna av
området.
Nästan hela området ingår i Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat.
Strandlinjen har inte förändrats mellan 1940-talet och år 2010 (SGU Strandlinjens
förändring från 1940 till 2010, 2016), men erosionen bedöms sannolikt öka med en
framtida havsnivåhöjning (SGU Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning
på ca 1 m, 2016). Sandmängden i Vitemölla-Haväng är stor, över 400 m3 m-1 strand
(tabell 23), vilket sammantaget med områdets storlek och den glesa bebyggelsen ger
området goda förutsättningar för att kunna utvecklas fritt, och fortfarande bibehålla
dagens värden. Bruuns teori är applicerbart i stora delar av området, dock inte i hela
och beräkningar av mängden sand som skulle gå förlorad har inte beräknats. Där
uppskattning av erosionen har gjorts bedöms mellan 20 till 60 meter av stranden
erodera vid 1 meter havsnivåhöjning (höger karta, figur 30).
Tabell 23.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

2715

Volym sand (m )

1 145 029

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Södra Äspet 120

Södra Äspet (120, figur 31) är ett smalt område som avgränsas mot tätort (Äspet,
tillhörande Åhus) och som består av en 20–30 meter bred sandstrand med
bakomliggande vegetation. Den öppna sanden består av postglacial finsand medan
övriga område består av flygsand (SGU Jordart, grundlager, 2016). Flygsanden
sträcker sig ca 1 kilometer inåt landet, men domineras innanför området av tätort
och sanden är till största delen bunden av träd och fastigheter. Det finns ett par
kulturskyddade byggnader inom området som består av ålabodar och
ekonomibyggnader (LstM Kulturskyddad bebyggelse, 2017). Största delen av Södra
Äspet (120) har en sanddyn längs med kustlinjen, men stora delar av dynen är
bebyggd med hus, och därför inte inkluderat inom områdets avgränsningar. I norra
delen av området är det mycket brott i dynen, och endast rester av dynen finns kvar.
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Figur 31. Till vänster, översiktskarta av området Södra Äspet, 120, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas, innanför och utanför området med streckade linjer,
där kriterierna för beräkningarna bedömdes uppfyllda.

I norra delen av området har fastighetsägare under 70- och 80-talet lagt ut sten på
stranden för att hindra erosionen (Norrman m.fl., 1982).
Stranden består av sand och grus, med betydande erosion, enligt SGU:s
bedömning (SGU Strandtyp, 2016). Huvuddelen av stranden längs området uppvisar
ingen förändring i strandlinjen från 1940 jämfört med år 2010, men längs en liten bit
i mitten har stranden dragit sig tillbaka 15–30 meter (SGU Strandlinjens förändring
från 1940 till 2010, 2016). Trots att stranden inte har ändrats nämnvärt sen 1940talet kommer en framtida havsnivåhöjning sannolikt göra att erosionen ökar (SGU
Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Beräkning av
strandens tillbakagång vid höjd havsnivå enligt Bruuns teori är bara tillämpbart i delar
av området och beräkningar av omfördelning av sanden inom området har inte
gjorts. Där förutsättningarna för Bruuns teori är uppfyllda så beräknas tillbakagången
av stranden bli 20–30 meter (höger karta, figur 31).
Trots att stranden är ganska smal så är volymen sand per meter strand ganska
stor, knappt 170 m3 per m strand (tabell 24). Gränsen för hur mycket sand som
behövs för att stranden ska utgöra ett skydd mot bebyggelsen bakom uppskattas att
vara kring 150 m3 per m strand, vilket innebär att mängden sand som finns inom
Södra Äspet (120) skulle utgöra ett medelgott skydd mot erosion. Dock är området
inte helt homogent, vilket medför att delar av området har mindre sand per meter
strand, medan andra delar har mer. Dessutom finns det som tidigare nämnts brott i
sanddyner längs stranden och bebyggelse i dynerna, vilket inte är att föredra ur ett
erosionsperspektiv. En jämförelse med hur stranden såg ut på 1940-talet, visar att ett
antal fastigheter är placerade där det även på 1940-talet var sandstrand (Lunds
Universitet Flygbilder, 1940), så erosionsproblematiken är inte enbart kopplat till
den faktiska erosionen, utan också till placeringen av fastigheterna.
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Tabell 24.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 430

Volym sand (m )

237 840

Skyddande förmåga

Högt

Medium

Lågt

Lågt

Medium

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

I SGU:s material Skånestrand framgår att ytterkanterna av Hanöbukten är
drabbade av erosion, i södra Hanöbukten, norr om Kivik, områdena VitemöllaHaväng (113) och Vitemölla (112), och i norr Södra Äspet (120) och Norra Äspet
(121) (Malmberg Persson m.fl., 2016). Inne i själva Hanöbukten är stranden dock i
jämvikt. Detta mönster skiljer sig från västkusten där både Skälderviken och
Lommabukten uppvisar störst erosion i mitten av viken/bukten. Den dominerande
vindriktningen i Hanöbukten är att vinden blåser från sydöst, och ytströmmarna är
till största del frånlands. Vid Södra och Norra Äspet transporteras sediment söderut,
vilket syns på den erosion som uppkommer söder om Revhaken som ligger mellan
områdena. I havet utanför dominerar postglacial sand och grus närmast kusten, och
längre ut är det en mosaik av postglacial sand och grus, glacial lera och
isälvsavlagringar (SGU Maringeologi, 2016).
Norra Äspet 121

Område 121, Norra Äspet (figur 32) ligger precis norr om Södra Äspet (120),
avgränsat av en utstickande struktur, Revhaken. Ett 30-tal byggnader med
kulturskydd finns inom området, varav många är badhytter (LstM Kulturskyddad
bebyggelse, 2017). Precis som i Södra Äspet (120) ligger bebyggelsen nära stranden
vilket gör att området är smalt. Likt Södra Äspet (120), har fastighetsägare under
1970- och 80-talet lagt ut sten på stranden för att hindra erosion (Norrman m.fl.,
1982). Det är främst i norra delen av området, söder om Snickarhaken, som hårda
skydd är utplacerade.
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Figur 32. Till vänster, översiktskarta av området Norra Äspet, 121, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas med streckad linje, där kriterierna för beräkningarna
bedömdes uppfyllda.

I södra delen av området har stranden eroderat 15–30 meter mellan 1940-talet
och år 2010, medan i största delen av området har stranden varit oförändrad (SGU
Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016), men erosionen bedömds
sannolikt öka vid höjd havsnivå (SGU Erosionsförhållande vid en framtida
havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Havsbottnen är lik den utanför Södra Äspet, dock
med större andel isälvsavlagringar (SGU Maringeologi, 2016).
Längs med området sträcker sig en dyn som är 10–30 meter bred, undantaget i
ändarna på området där dynen saknas (tabell 25). Längs med hela dynen ligger det
fastigheter uppe i dynen, vilket innebär att den inte fungerar som ett skydd i den
utsträckningen som vore önskvärt. På grund av att området är så smalt är
sandmängden låg, 120 m3 m-1 strand. Utöver erosionsproblematiken för
fastigheterna bakom området är även det faktum att många fastigheter ligger lågt ett
problem. Bakom dynen är marken på många ställen under 2 m.ö.h. Det är endast
längs ett smalt segment av området där det går att beräkna erosionen vid 1 meter
havsnivåhöjning, baserad på Bruun, där tillbakagången är runt 60 meter (höger karta,
figur 32).
Trots den dominerande sedimenttransporten från söder mot norr, innebär
stormtillfällen med ostlig och nordostlig vind en sedimenttransport söderut, vilket
medförde erosion söder om Snickarhaken och Revhaken, medan stranden byggdes på
norr om Revhaken under ett par kraftiga stormar på 1970- och 80-talet (Norrman
m.fl., 1982). Konstruktioner vid utloppet av Helgeå, som har ändrats över tid,
påverkar den kustparallella transporten i området.
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Tabell 25.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 345

Volym sand (m )

161 480

Skyddande förmåga

Högt

Medium

Lågt

Lågt

Medium

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

Östra Täppet 123

Strax norr om Åhus hamn ligger ett smalt område, Östra Täppet (123, figur 33).
Området gränsar mot bebyggelse och andra fastigheter, såsom café och hotell.
Stranden är smal med en liten remsa tall mellan havet och bebyggelse. Dyner är
nästan obefintliga. Endast i vissa delar finns en låg dyn. Mängden sand inom området
är liten (tabell 26). Bakom antydan till dyn ligger området mycket låglänt, många
ställen är under 2 meter. Även utanför området, vid bebyggelsen, är marken mycket

Figur 33. Till vänster, översiktskarta av området Östra Täppet, 123, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter gick inte att beräkna för området.
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Tabell 26.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

1 527

Volym sand (m )

213 971

Skyddande förmåga

Högt

Medium

Lågt

Lågt

Medium

Högt

3

Sandvolym sand per m strand
Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.

låglänt. Bruuns teori är inte tillämpbar på området, dock kan en stor tillbakagång av
stranden förväntas här vid en höjd havsnivå.
Stranden bedöms uppvisa betydande erosion (SGU Strandtyp, 2016), trots att
stranden inte uppvisar någon förändring mellan strandlinjen mellan 1940-talet och år
2010 (SGU Strandlinjens förändring från 1940 till 2010, 2016). Ett par områden
med aktiv erosionsbrant identifierades vid inventeringarna utförda av SGU (SGU
Aktiv erosion, 2016). Den förhärskande riktningen på sedimenttransporten tros vara
från söder mot norr (Norrman m.fl., 1982, DHI, 2018) och med hamnen just söder
om området kan den kustparallella sedimenttransporten antas vara kraftigt
begränsad.
Norra Åhus 124

Där bebyggelsen i Åhus tar slut breder ett större område ut sig, Norra Åhus (124,
figur 34). Området sträcker sig mer än 1 kilometer inåt land och gränsar mot en
mindre väg. Jordarten i området består av flygsand och postglacial sand, den sandiga
marken fortsätter även längre inåt land (SGU Jordart, grundlager, 2017). Det finns
inga sanddyner, men längs en del av området finns lite högre sandformationer
närmast stranden. Sandmängden inom området är stort (tabell 27). Delar av området
är väldigt låglänt, mindre än 1,5 m.ö.h. medan marknivån sedan höjs ca 300 meter in
från havet. Den öppna stranden är inte så bred, strax under 20 meter, innanför följer
låg vegetation 30–100 meter och därefter tar tallskog vid. Beräkning av strandens
tillbakagång enligt Bruuns teori stämmer endast för halva området så uträkningar av
mängden sand som kommer försvinna har inte gjorts. Där beräkningar av erosionen
kunde göras, i norra delen av området, kan runt 100 meters tillbakagång av
strandlinjen antas.
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Figur 34. Till vänster, översiktskarta av området Norra Åhus, 124, markerat i rött. Höger bild visar
höjdprofilen av området i närbild. Beräkning av strandlinjens tillbakagång, baserad på Bruuns
teori, vid en havsnivåhöjning på 1 meter visas med streckad linje, där kriterierna för beräkningarna
bedömdes uppfyllda.

Längs en liten del av kusten fann SGU vid inventering en aktiv erosionsbrant
(SGU Aktiv erosion, 2016) och stranden bedöms ha betydande erosion (SGU
Strandtyp, 2016), som sannolikt kommer öka med framtida havsnivåhöjning (SGU
Erosionsförhållande vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1 m, 2016). Stranden visar
ingen förändring av strandlinjen mellan 1940-talet och år 2010 (SGU Strandlinjens
förändring från 1940 till 2010, 2016).
Tabell 27.

Bedömning av stranden
Längd strand (m)

575

Volym sand (m )

3 494 934

3

Skyddande förmåga

Högt

Medel

Lågt

Lågt

Medel

Högt

Sandvolym (m m )
3

-1

Strandbredd
Dynbredd
Förekomst av revlar
Sårbarhet
Erosionsindex*
Förändring av kustlinjen**
Vågexponering***
Hinder för kusttransport av sediment
Svaga punkter
Batymetri
*SGU Erosionskänslighet baserat på index, 2016. **SGU Strandlinjens förändring från 1940 till
2010, 2016. ***Data från Länsstyrelsen Skåne, 2016.
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Slutsatser
Föreliggande rapport redovisar detaljerade resultat av volymen sand för ett stort
antal områden samt fördjupningar av ett flertal parametrar för de områden som är
mest utsatta för erosion. I rapporten finns inte utrymme för detaljerad diskussion för
varje område. Det är vår förhoppning att den diskussionen ska fortsätta lokalt mellan
kommuner och enskilda.
Även om vårt arbete inte ger utrymme för en heltäckande analys så vill vi här
förmedla några övergripande frågor och ställningstaganden som kopplar ihop
resultaten med hur kusten ska kunna förvaltas i ett förändrat klimat med stigande
havsnivåer.

Reträttområden
Resultaten visar att en relativt stor del av Skånes strandlinje, 67 kilometer eller cirka
35% av de identifierade sandstränderna är oexploaterade inom en zon belägen 300
meter från strandlinjen. Ytterligare cirka 30 kilometer har delvis bebyggelse inom
denna zon. Sammantaget innebär detta att det finns en potential att reträtt ska kunna
ske i anslutning till cirka 50% av Skånes sandstränder. Bland reträttområdena finns
också enstaka områden som är låglänta och där volymen sand mellan den byggda
miljön och strandlinjen är liten. Falsterbonäset är exempelvis ett sådant område.
Vellinge kommun arbetar just nu med att förbereda för att skydda bebyggelsen på
Falsterbonäset genom att söka tillstånd för att anlägga ett översvämningsskydd
bestående av mestadels vegetationsbeklädda vallar men också av murar och höjda
vägbanor. Föreslagna skydd föreslås placeras innanför de sandområden som beskrivs i
denna rapport. På den södra delen av Falsterbonäset byggs inga skydd då befintliga
sanddyner i nuläget bedöms som ett tillräckligt skydd, vilket också denna
undersökning visar.
Ett intressant reträttområde är Hagestads naturreservat som är det område där
erosionsprocesserna är som störst i Skåne. Eftersom här i stort sett saknas bebyggelse
har erosionsprocesserna fått verka ostört, vilket innebär att detta område kan ses
som ett referensobjekt där vi kan föreställa oss hur framtida reträttområden skulle
kunna se ut. För att vi ska kunna behålla sandstränder är det oerhört viktigt att de
reträttområden som presenteras här hålls fria från ny bebyggelse och infrastruktur.
Med tanke på att principen för Bruuns teori innebär att strandlinjen förskjuts inåt
land är det viktigt att hålla hela zonen inom 300 meter fri även om det finns
höjdpartier som inte riskerar att drabbas av översvämning i ett förändrat klimat.
Inom dessa områden är det också viktigt att försöka flytta eller ta bort enstaka
bebyggelse eller hårda strukturer som riskerar att förvärra erosionen när strandlinjen
förskjuts. Hur samhället ska hantera enskilda fastigheter inom sådana områden
behöver diskuteras vidare eftersom dagens lagstiftning innebär att de enskilda
personer som blir drabbade också får stå för kostnaderna.
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Områden där reträtt av strandlinjen påverkar bebyggelse
och infrastruktur
Flera områden som har sandstrand och/eller dyner närmast havet har ofta också
lågpunkter innanför högre partier. I dessa områden är Bruuns teori inte tillämpbar
och skulle om den användes underskatta hur långt in strandlinjen kommer att
förflytta sig vid en stigande havsnivå. Ett sådant exempel är Norra Äspet. Här har
Bruuns teori använts i ett planärende (Länsstyrelsen, 2017b) och beräkningarna
visade att strandlinjen kommer att dra sig tillbaka cirka 60–110 meter, vilket är en
underskattning. Hur områden som Norra Äspet ska förvaltas är en mycket stor
utmaning. Länsstyrelsen har i aktuellt ärende tagit ställning för att det inte är
lämpligt med ny bebyggelse i området. Den stora utmaningen är att det finns en hel
del befintlig bebyggelse. I den här typen av område kan det bli kostsamt med reträtt
och enskilda fastighetsägare är sannolikt inte intresserade av att överge sina hus
förrän risken är påtaglig. Så länge det saknas ett system där samhället uppmuntrar
planerad reträtt kommer det bli svårt att förutse vad som händer om inga åtgärder
vidtas. I sådana här områden är det inte heller lätt att hitta lämpliga åtgärder. Hårda
skydd kommer sannolikt att påskynda erosionen och påverka fastigheter olika, vilket
inte är önskvärt. En åtgärd som föreslagits är strandfodring. När det gäller
strandfodring som en lösning på längre sikt finns det dock tveksamheter. Sand är en
begränsad resurs och flera kommuner visar intresse för strandfodring. Sand är också
en efterfrågad råvara för andra ändamål. En ökad efterfrågan av en begränsad resurs
leder till ökade kostnader. I ett scenario som sträcker sig längre fram än till år 2100
kan havsnivån komma att stiga flera meter. Det är rimligt att det finns en brytpunkt
för vid vilken havsnivå det inte längre är försvarbart ur ekonomisk eller ekologisk
synpunkt att strandfodra. Det finns därför en poäng i att redan nu börja uppmuntra
till planerad reträtt, då detta i längden kommer bli det mest ekonomisk fördelaktiga
alternativet.

Områden med mycket sand med bebyggelse och
infrastruktur innanför
Några områden som är tätbebyggda och har viktig infrastruktur såsom Klitterhus vid
Ängelholm och Ribersborgsstranden i Malmö är relativt väl skyddade även vid en
stigande havsnivå. Om dessa områden lämnas för fri utveckling kommer det
troligtvis att uppfattas som ett problem att material succesivt försvinner från land till
vatten. En sådan utveckling gynnar naturliga processer och innebär en naturlig
tillförsel av material till grunda bottnar vilket innebär att befintliga naturvärden kan
anpassas. Utvecklingen innebär också att stranden naturligt kan återhämta sig efter
stormar och att det finns ett skydd som är mer hållbart än ett hårt skydd. Så länge
inte bebyggelse och infrastruktur riskerar att skadas kan detta vara en acceptabel
lösning även om oron för de boende kan öka. Om havsnivån fortsätter att stiga
infinner sig förr eller senare ett läge där det blir nödvändigt med reträtt eller
åtgärder. På så sätt kan man skjuta på åtgärder framåt i tiden men har samtidigt
möjlighet att planera långsiktigt eftersom problemet är känt.
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Områden som inte utgörs av sandstränder
Avgränsningen av detta arbete kan ge en felaktig bild av Skånes stränder eftersom
den är fokuserad på sandstränder. Endast cirka en tredjedel av Skånes strandlinje
utgörs av sandstränder. Bebyggelse och infrastruktur som är belägen i anslutning till
strandtyperna hårt berg, klapper/häll, klapper, sten, block, moränkust,
fyllning/hamnar är inte erosionskänsliga men kan ändå drabbas av effekter vid
extremväder och stigande havsnivå. Bebyggda låglänta områden eller områden
belägna mycket nära havet kan då drabbas av översvämning eller få direkta skador till
följd av våguppsköljning.
Inom andra områden finns enskilda fastigheter som är belägna så att de kan
utsättas för erosion, till exempel i anslutning till klintkust eller i sandiga områden
som är för små för att definieras som ett sandområde i denna studie. I många fall är
dessa fastigheter belägna så nära havet att de naturliga dynamiska processerna inte
kan verka och bebyggelsen har inget skydd mot erosion och stigande havsnivå.
Stranden blir då undanträngd vilket brukar benämnas ”coastal squeeze”. Hur denna
bebyggelse ska kunna förvaltas är en stor utmaning för framtiden.
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Verktyg för sandvolymer och
erosionskänslighet

Länsstyrelsen Skåne har med stöd av SMHI utvecklat ett kartverktyg
över Skånes sandstränder som beskriver volymen sand mellan
strandlinjen och bebyggelse/infrastruktur. Verktyget är tänkt som ett
planeringsunderlag för fysisk planering och ett stöd för att kunna
begränsa effekterna av kusterosion. Delar av innehållet i denna
rapport har tagits fram inom interreg projektet Building with Nature.
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