
Utvärdering av Höjeåprojektet

John Strand, Hushållningssällskapet Halland, på uppdrag av Höje å vattenråd



En extern, oberoende utvärdering av Höjeåprojektet avseende bl.a.:

- Genomförda åtgärder i förhållande till uppsatta mål
- Anlagda våtmarkers utformning och effektivitet för olika ekostsystemtjänster
- Kostnadseffektivitet
- Organisation/samarbetsform och arbetssätt
- Slutsatser/omdöme

Uppdraget



Två delar särskilt värda att lyftas fram

1) Goda resultat vad gäller våtmarkers ekosystemtjänster 
- Näringsrening
- Biologisk mångfald
- Rekreation
- Undervisning/forskning

2) Höjeåprojektets betydelse som pionjärprojekt
- Avrinningsområdesperspektiv
- Långsiktighet
- Markägarförankring
- Uppföljning och monitoring

Framför allt 1 i ljuset av 2…



Eventuellt smolk i bägaren

1) Skötselåtgärder något eftersatt

2) Resultaten borde spridas mer



Vattenyta + kringliggande mark

Totalt 110 ha

Utfall

Våtmarksyta 13 ha

Fels mosse 20 ha

Hektarmålen, våtmarker

Höjeåprojektet 1; målsättning 80 hektar

Höjeåprojektet 2; målsättning 18-24 ha utöver restaurering av Fels mosse

Hektarmålen, skyddszoner



= 75 ha

= 35 ha



Antagen rening i målsättning vid 80 ha anlagd yta: 1000 kg N/ha*år → 80 ton N

Faktisk (beräknad) rening : 560 kg N/ha*år +  22 kg P/ha*år→ 49-62 ton N/år + 2.5 ton P/år

Årlig transport 2003-2014; 320 - 880 ton kväve och 3,4-12 ton fosfor 

Den årliga reningen motsvarar då 4-20 % av N-transporten och 20-70 % av P-transporten

Näringsrening



Omfattande inventeringsarbete:
- Fåglar
- Vegetation
- Bottenfauna
- Fisk

Aktiv utsättning av hotade vattenväxter

Bandnate. Foto från Reuterskiöld 2015.

Biologisk mångfald



Biologisk mångfald



Det har visats att åtgärderna i 
Höjeå- (och Kävlingeåprojektet) 
haft direkt påverkan på den 
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Exempel: Nöbbelövs mosse
(data från Artportalen)

60 fågelarter med häckningskriterier 2014-2016

12 rödlistade arter varav 4 hotade

Data från 2013-2016  
110 rapportörer
5 889 fynd
160 arter

Data från 2016:
Ca 55 rapportörer
1 506 fynd
124 arter rapporterade



foto från Skånes Isseglarklubbs hemsida

foto från Lunds kommuns hemsida

foto från förskolan 
Småstads hemsida

foto från Fiskejournalens hemsida foto från Naturskolans hemsida

Nöbbelövs mosse
En Höje å-våtmark med otaliga
ekosystemtjänster



Kostnadseffektivitet

Ca 22-31 kr/kg N om kvävereningen ensamt ska bära hela kostnaden

Kostnadsfördelning mellan ekosystemtjänsterna?

Kväve (75%), Fosfor (5%), biologisk mångfald och rekreation (20%):
17 kr/kg N
27 kr/kg P
2 450 kr/ha*år för biologisk mångfald och rekreation (20 års avskrivningstid)

Jämförelse med andra åtgärder för minska kvävetransport till recipienter:
- ekologisk produktion = 1 558 kr/kg
- fånggrödor och vårbearbetning = 119 kr/kg

(data från Andersson m.fl 2009. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 -
vad fick vi för pengarna? Rapport SLU)



En mycket lyckad kombination av:
1) framsynta och engagerade beslutsfattare och tjänstemän från kommunerna 

(Lomma, Lund, Staffanstorp) samt vattendragskommitté/vattenråd (Höje å)
2) en mycket kompetent genomförandeorganisation (Ekologgruppen)

, vilket tillsammans har mynnat ut i ett pionjärprojekt som kan och har använts 
som blåkopia för andra våtmarksprojekt

Sammanfattning Höjeåprojektet

Först, störst och bäst!



Som ringar på vattnet…


