
Bakrundsfakta: Ven är en ö som tillhör Sverige. Ven är ca: 4,5 km lång och 2,6 km bred. 
Ön ligger nära Landskrona och tillhör därför Landskrona komun. Ven är en backig ö med 
många åkrar, den största delen av Ven är naturreservat. 

Syfte: Undersöka hur naturen vid havet på Ven ser ut, för att senare kunna jämföra den 
med Lommas natur. 

Material: pH-mätare till vatten, pH-mätare till jord, håv, anteckningsmaterial.

Utförande: Vi började med att mäta pH-värdet i sanden och havet. När vi hade fått 
resultat på pH-värdena började vi leta efter djur och växter i vattnet och uppe på land. 

Resultat: 

pH-värden:
Värden

Hav 8,3

Sand 6,0

Strandäng 7,0

Djur:
Havs-levande Insekter Fåglar

Torsk Spindlar Svan

Brännmaneter Flugor Duvor

Blåmussla Tångloppor Änder

Skräddare Strandskator

Trut



Växter: 
Havslevande Strandäng

Sjögräs Prästkragar

Blåstång Björnbär

Strandgräs

Starndråg

Slutsats: Ven är en näringsrik strand och där finns mycket liv. Där fanns mer liv än på 
Lomma strand men en felkälla är att när vi var på Lomma var det regnigt och kallt. Men 
när vi var på Ven var det varmt och soligt. Den enda växt som Lomma och Ven hade 
gemensamt var sandråg. Där fanns också gemensamma djur som t.ex blåmussla och 
mås. 
Vens strand är väldigt liten jämfört med Lomma strand. Ungefär 5 meter från vattenbrynet 
övergår sandstrand till strandäng. I Lomma går sandstranden upp till 40 meter från 
vattenbrynet innan den övergår i strandäng. pH-värdena i jorden och vattnet är lite surare 
på Ven än i Lomma. Likheter och skillnader kan vara att Ven är en ö, omringad av hav. Då 
kan djurlivet på ön se annorlunda ut.

Felkällor: Vädret var väldigt skilt på Lomma och Ven. När vi var i Lomma regnade det 
vilket gjorde att t.ex djuren höll sig undan och att man arbetade sämre. När vi var på Ven 
var det sol och väldigt varmt. Det kan ha påverkat att djuren inte höll sig undan och man 
arbetade bättre. Lomma är även en strand som är väl använd av oss människor. Ven har 
också många besökare och turister men stränderna används inte lika flitigt, eller blir lika 
nerskräpade. 


