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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 

IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt 

samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärds-

arbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av ex-

pertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 

avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och 

driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till 

dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, nä-

ringsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida www.smed.se. 
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Sammanfattning 

Övervakning av olika ämnens förekomst i våra sjöar och vattendrag sker fortlö-

pande inom den nationella miljöövervakningen, samt genom undersökningar av 

mer regional och lokal karaktär. Resultaten från den nationella miljöövervakningen 

av våra större vattendrag används, tillsammans med uppgifter på punktkällor med 

direktutsläpp till havet, till att beräkna belastningen på havet för olika ämnen. Be-

räkningarna används nationellt för bland annat uppföljningen av olika miljömål och 

internationellt genom rapporteringar till olika internationella organ. 

 

Basen för de nationella belastningsberäkningarna är det s.k. flodmynningsnätet 

som är ett stationsnät för vattenkemisk övervakning i mynningarna till havet av 

våra största vattendrag. Övervakningen växte fram under 1960– och 1970–talen 

framförallt för att beräkna belastningen av olika eutrofierande ämnen. Nätet täcker 

ca 82% av Sveriges landyta och omfattar det mesta av det avrinnande vattnet (ca 

85-90%). Täckningsgraden är således inte fullständig, utan det finns vissa kustnära 

områden, som saknar kontinuerlig nationell övervakning. I dagsläget uppskattas 

belastningen från dessa oövervakade områden
1
 med hjälp av belastningen från de 

övervakade områdena.  

 

Tidigare arbeten med att gå igenom belastningsberäkningarna har omfattat att do-

kumentera de områden som övervakas inom den nationella övervakningen och de 

områden för vilka sådan övervakning saknas och belastningen därför måste upp-

skattas (Sonesten m.fl. 2006). För de oövervakade områdena har även jämförelser 

med andra belastningsberäkningar utförts. I första hand har jämförelser gjorts med 

olika regionala och lokala övervakningsprogram. Dessa jämförelser har även kom-

pletterats med modellerad belastning från PLC5-data
2
. Samtliga arbeten har kon-

centrerats på näringsämnen främst på grund av bristen på jämförelsedata för t ex 

organiskt material och metaller. 

 

Vid jämförelser mellan de nationella beräkningarna och de arealspecifika belast-

ningarna framtagna ur underlaget till PLC5-rapporteringen, samt mellan detta un-

derlag och recipientkontrolldata finns det i vissa fall stora skillnader. Orsakerna till 

dessa skillnader är inte helt klarlagda utan bör undersökas vidare. Flodmynnings-

data användes vid framtagandet av PLC5-underlaget i regel till att validera mo-

dellsimuleringarna. PLC5-analysen visar att den arealspecifika belastningen varie-

rar relativt mycket även mellan områden inom samma region som till synes har 

likartad markanvändning. Bland annat kan några procents ökning i jordbruksmark 

få ett relativt stort genomslag på grund av högre läckagehalter jämfört med skog. 

                                                      

 
1
 Benämns här som oövervakade områden även om det kan finnas regional och/eller lokal övervakning 

i vissa områden. 
2
 PLC (Pollution Load Compilation) är de modellerade källfördelnings- och belastningsberäkningar som 

rapporteras till HELCOM vart sjätte är. PLC5 var den femte rapporteringen som gäller för belastningen 

2006. 
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De största förbättringspotentialerna förefaller finnas utefter delar av Östersjökusten 

och Skagerrak, där det i vissa fall förefaller vara stora skillnader mellan uppskatt-

ningarna av de oövervakade områdena. I dessa fall är det motiverat att se över 

beräkningsrutinerna och antingen förändra själva beräkningssättet (t ex genom en 

områdesspecifik faktor) eller beräkningsunderlaget, eller genom att kontinuerligt 

komplettera belastningsberäkningarna med ”nya” regionala underlag. 

 

En känslighetsanalys av effekterna av osäkerheten i uppskattningarna av när-

saltsbelastningen från de oövervakade områdena visar att de största procentuella 

effekterna ligger på Öresund och Skagerrak, där belastningen från de oövervakade 

områdena är störst i förhållande till den totala belastningen. Om man däremot ser 

till de faktiska mängderna av närsalter så är belastningsmängderna från de oöver-

vakade områdena störst för Egentliga Östersjön och Kattegatt, vilket således har 

störst inverkan på osäkerheten för de totala belastningsuppskattningarna av kväve 

och fosfor på havet och därigenom först och främst borde vara föremål för ett ut-

vecklingsarbete. 

 

Belastningsberäkningarnas kvalitet skulle kunna ökas genom att öka provtagnings-

frekvensen, men detta skulle sannolikt bli mycket dyrbart och det finns mer kost-

nadseffektiva lösningar för att utveckla uppskattningarna. Likaså bedöms det som 

svårt att införa automatiska flödesproportionerliga provtagare framförallt i områden 

där isproblem är vanliga. 

 

För att utveckla belastningsberäkningarna vidare ges följande kostnadseffektiva 

förslag med två olika ambitionsnivåer: 

1) I samband med att datavärdskapet för sjöar och vattendrag byggs om 

från grunden föreslås att samtliga sju nationella trendvattendragsstation-

er 
3
 som ligger kustnära inkluderas i belastningsberäkningarna.  

2) För de områden som tidigare pekats ut som känsliga områden där be-

lastningsuppskattningarna behöver utvecklas görs en översyn med hjälp 

av underlag från det samordnade delprojekt som styrs av Länsstyrelsen i 

Östergötland (Årnfelt 2010). Urvalet av objekt som kan inkluderas dis-

kuteras med respektive länsstyrelse för att få en uppfattning om mätstat-

ionernas stabilitet över tiden. 

 

Mer konkret skulle dessa förslag koncentreras på att förbättra dataunderlaget för 

beräkningarna av belastningen på främst Egentliga Östersjön och Skagerrak, vilket 

är de områden som pekas ut som viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. Därut-

över kan organiskt material med fördel ingå tillsammans med näringsämnena i en 

eventuell utveckling av belastningsberäkningarna om dessa skall kompletteras med 

data av mer regional och lokal karaktär. 

                                                      

 
3
 Trendvattendragen är ett nationellt delprogram inom Naturvårdsverkets sötvattensprogram. Delpro-

grammet syftar till att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön. För mer information 

se: http://www.slu.se/vatten-miljo/trendvattendrag 
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Summary 

The origin of nutrients and other substances that are discharged into the sea can 

roughly be divided into “land-based” sources and direct discharge from point 

sources. The riverine load that is continuously monitored within the Swedish na-

tional monitoring system mainly covers the land-based sources. The Swedish Envi-

ronmental Protection Agency is responsible for the national monitoring pro-

gramme, which is performed by the Swedish University for Agricultural Sciences, 

Department of Aquatic Sciences and Assessment (http://www.slu.se/aquatic-

sciences). The individual companies monitor discharges from point source, where-

as the data storage is a responsibility of regional and local authorities. These data 

can be accessed via a national portal, the Swedish Pollutant Release and Transfer 

Register (http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/). 

  

The Swedish riverine monitoring system consists of major rivers concerning water 

flow as well as nutrient input to the sea. It is constructed to cover the main part of 

the input to the marine environment, chiefly nutrients and metals. It covers approx. 

82% of the total Swedish land surface, and some 85–90% of the total water flow 

from land to the sea. The total monitored land area is about 395 000 km
2
, which 

includes some transboundary rivers (in total 28 000 km
2
 outside Sweden). 

 

Monitoring of Swedish rivers started in the early part of the 2000
th
 century, but the 

existing system was developed in 1960-ies, and with some minor changes in the 

early 1970-ies, comprise at large still the same stations. The monitoring stations are 

generally positioned as far down in the water system as possible. The actual loca-

tion is determined by e.g. prevailing water monitoring stations and possibilities to 

take samples. In general, the monitoring stations cover the major part of the catch-

ments areas (approx. 90–95%). However, in some cases the stations have been 

located rather high up in the system to avoid salt-water intrusions. 

 

The Swedish Meteorological and Hydrological Institute performs the water flow 

monitoring, which is used for the transport estimates. In general, the water flow is 

measured at weirs or dams. However, in some cases the flow is modelled by the 

HBV-model (cf. Bergström 1992) or its successor S-HYPE using climate data. 

 

The load from minor coastal areas that are not monitored, or at least are not includ-

ed in the national monitoring system, but is estimated using the area-specific load 

from similar and, in most cases, adjacent monitored areas. These reference areas 

should be as similar as possible to the unmonitored area in terms of the pressure on 

the water systems, which include factors as population density, land use and point 

sources. Moreover, also soil characteristics should be reasonably similar. 

 

In a comparison between the load estimates derived from the national and regional 

estimates some areas show substantial differences. However, the underlying data is 

http://www.slu.se/aquatic-sciences
http://www.slu.se/aquatic-sciences
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/
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often of varying coverage both temporally and spatially. Hence, the diverging re-

sults ought to be seen as indications that things ought to be scrutinised further. 

Areas with comparatively large discrepancies and thus with the highest possibilities 

for improvements appear to be on the coasts to the Baltic Proper, and Skagerrak. 

This is due to the high proportion of the load from the unmonitored area compared 

to other sources. On the other hand, if the actual amounts of nutrients were in focus 

the largest impact of miscalculated loads from unmonitored areas would be on the 

central part of the Baltic Sea and on the Kattegat area. 

 

Even though some areas stand out by large variability in nutrient loadings estimat-

ed by different methods, the national estimates are believed to be accurate enough 

to deliver trustworthy and consistent approximations of the inputs to the sea at a 

reasonable cost. However, the estimates may in some cases be improved further. 

Suggested improvements to ensure the data quality is: 

 

1) Transport data ought to be used from all national monitoring stations that are 

close to the Sea. Today mainly the large river mouths are included, and an 

additional seven stations used for trend assessments have been identified as 

potential candidates. 

2) A more elaborate system including regional measuring stations may be 

constructed in collaboration with the regional County Administration 

Boards. This ought to be focused to the designated areas presented 

above, but the regional authorities play a vital role to avoid inclusion of 

instable monitoring stations that may lead to aggravating data loss.  
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Inledning 

Övervakning av olika ämnens förekomst i våra sjöar och vattendrag sker fortlö-

pande inom den nationella miljöövervakningen, samt genom undersökningar av 

mer regional och lokal karaktär. Resultaten från främst den nationella miljööver-

vakningen av våra större vattendrag används, tillsammans med uppgifter på punkt-

källor med direktutsläpp till havet, till att beräkna belastningen på havet för olika 

ämnen. Beräkningarna används nationellt för bland annat uppföljningen av olika 

miljömål och internationellt genom rapporteringar till olika internationella organ. 

 

Basen för de nationella belastningsberäkningarna är det s.k. flodmynningsnätet 

som är en vattenkemisk övervakning vid mynningarna i havet av våra största vat-

tendrag. Övervakningen av dessa flodmynningar växte fram i dess nuvarande form 

under 1960– och 1970–talen framförallt för att beräkna belastningen på havet av 

olika eutrofierande ämnen. Nätet täcker merparten av Sveriges landyta (ca 82%) 

och omfattar det mesta av det avrinnande vattnet (ca 85-90%). Täckningsgraden är 

således inte fullständig, utan det finns vissa, framförallt kustnära områden, som 

saknar kontinuerlig nationell övervakning. I dagsläget uppskattas belastningen från 

dessa oövervakade områden
4
 med hjälp av belastningen från de övervakade områ-

dena.  

 

Det är viktigt att beräkningarna utförs så att kvaliteten på resultaten blir så god som 

möjligt och att resultaten är jämförbara över tiden. Beräkningsrutinerna bör därför 

ses över med jämna mellanrum så att eftersökt kvalitet erhålls. 

 

Belastningsberäkningarna har dokumenterats och granskats i ett flertal arbeten 

under senare år och syftet med föreliggande arbete är att sammanfatta de tidigare 

arbetena, samt att ge förslag på hur beräkningarna kan förbättras för att bättre mot-

svara dagens rapporteringskrav. 

 

Tidigare arbeten med att gå igenom belastningsberäkningarna har omfattat att do-

kumentera de områden som övervakas inom den nationella övervakningen och de 

områden för vilka sådan övervakning saknas och belastningen därför måste upp-

skattas (Sonesten m.fl. 2006). För de oövervakade områdena har även jämförelser 

med andra belastningsberäkningar utförts. I första hand har jämförelser gjorts med 

olika regionala och lokala övervakningsprogram. Dessa jämförelser har även kom-

pletterats med modellerad belastning från PLC5-data
5
. I tidigare arbeten har visst 

arbete lagts ned på att se över vilka punktkällor med direktutsläpp i havet som 

ingår i de olika internationella rapporteringarna. Detta arbete är dock inte fullstän-

                                                      

 
4
 Benämns här som oövervakade områden även om det kan finnas regional och/eller lokal övervakning 

i vissa områden. 
5
 PLC (Pollution Load Compilation) är de modellerade källfördelnings- och belastningsberäkningar som 

rapporteras till HELCOM vart sjätte är. PLC5 var den femte rapporteringen som gäller för belastningen 

2006. 
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digt och bör slutföras för att säkerställa om det finns ett behov av att utöka mäng-

den direktutsläpp i rapporteringarna. Tidigare arbeten har även kompletterats med 

en tillfällig utökning av den nationella övervakningen i den norra delen av landet. I 

detta fall ingick dels att utöka provtagningsfrekvensen i två stora älvar under vår-

flödet som uppkommer i samband med snö- och issmältningen på försommaren, 

dels att undersöka belastningen från fyra stycken mellanstora älvar. I den norra 

delen av landet är regional eller lokal övervakning, typ samordnad recipientkon-

troll, mindre vanlig än i den södra delen av landet. Det utökade programmet ge-

nomfördes för att undersöka hur bra månadsvis provtagning är jämfört med dygns-

provtagningar under höga vattenflöden, respektive för att kunna jämföra resultaten 

med de uppskattningar som annars görs av de ”oövervakade områdena”. Därutöver 

har studien kompletterats med belastningsberäkningar för organiskt material och 

metaller, som ett tillägg till de tidigare arbetena som fokuserade enbart på närings-

ämnen. 

 

Föreliggande rapport kompletteras av mer specifika resultat från de tidigare arbe-

tena som bilagor. Dessa bilagor är i vissa fall omarbetade resultat från de tidigare 

rapporterna för att bättre passa ihop med denna sammanfattande rapport. 
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Övervakningssystemen och be-
lastningsberäkningarna 

Övervakning av olika ämnens förekomst i våra sjöar och vattendrag sker kontinuer-

ligt inom den nationella miljöövervakningen och genom undersökningar av mer 

regional karaktär. Den nationella miljöövervakningen utförs på uppdrag av Natur-

vårdsverket och syftar framförallt till att ge en nationell överblick över dels den 

aktuella situationen dels för att övervaka den tidsmässiga variationen för att kunna 

följa förändringar över tiden (http://www.naturvardsverket.se/). 

 

Resultaten från främst den nationella miljöövervakningen av våra större vattendrag 

(det s k flodmynningsnätet) används tillsammans med uppgifter på punktutsläpp till 

att beräkna belastningen på havet för olika ämnen. Data för punktkällor med di-

rektutsläpp till havet erhölls tidigare från länsstyrelsernas databas C-EMIR, men 

har stegvis övergått till att numera baseras på den svenska miljörapporteringsporta-

len SMP, samt i viss mån genom kompletteringar med hjälp av företagens miljöre-

dovisningar. En viktig inskränkning i det material som kan rapporteras för framför-

allt avloppsreningsverken är att dessa i huvudsak övervakar närsalter och organiskt 

material. Metaller och många andra substanser övervakas endast undantagsvis, 

vilket gör det svårt att helt uppfylla kraven i vissa internationella rapporteringar. 

 

Belastningsuppskattningarna används dels nationellt för bland annat uppföljningen 

av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och dels internationellt genom rapporte-

ringar till olika internationella organ som Helsingfors-kommissionen (HELCOM), 

Oslo-Paris konventionerna (OSPAR) och Europeiska miljöbyrån (EEA). Dessa 

organ använder sedan belastningsunderlaget till mer storskaliga sammanställningar 

och analyser. 

 

Vid belastningsberäkningar är det viktigt att dessa utförs på ett så korrekt sätt som 

möjligt så att kvaliteten på de erhållna resultaten är tillräckligt god och motsvarar 

de krav som ställs från de olika nationella och internationella myndigheter och 

organ som använder sig av dem. Det är också viktigt att beräkningarna utförs på så 

konsistent sätt som möjligt för att belastningsuppgifterna skall vara jämförbara 

över tiden. Dessa två viktiga förutsättningar för att resultaten skall kunna användas 

på ett adekvat sätt kan i viss mån vara motsägelsefulla. Det är viktigt att man inte  

gör förändringar i beräkningsrutinerna, men samtidigt måste man korrigera felak-

tigheter och införa förbättringar vid behov. Det viktiga är dock att man utför upp-

skattningarna så bra som möjligt och att man vid större förändringar i rutinerna 

även genomför beräkningar för historiska data, samt noggrant dokumenterar och 

informerar om detta. 

 

  

http://www.naturvardsverket.se/
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Krav från internationella organ 

Som tidigare nämnts används belastningsberäkningarna framförallt till att rappor-

tera den svenska belastningen på havet årsvis till organ som HELCOM, OSPAR 

och EEA. Detta sker genom rapporteringar som PLC Annual, OSPAR RID, samt 

WISE SoE TCM och SoE Emissions. Materialet ingår även som ett underlag till 

den mycket större och endast periodvis återkommande PLC-rapporteringen (PLC = 

Pollution Load Compilation som sammanställs av HELCOM) som även omfattar 

en källfördelningsmodellering för hela Sverige. 

 

Kraven på vad som skall rapporteras och hur detta skall göras skiljer sig något åt 

mellan de olika organen (tabell 1). Minst omfattande är rapporteringen enligt 

OSPAR RID som endast omfattar belastningen på Västerhavet, medan WISE SoE-

TCM inkluderar belastningen av över 200 olika substanser för hela kustområdet. 

Merparten av dessa substanser är dock olika organiska miljögifter som inte ingår i 

den nationella miljöövervakningen och följaktligen inte kan inrapporteras. Rappor-

teringarna enligt PLC ANNUAL och OSPAR RID utmärker sig gentemot SoE 

TCM genom att vilja ha separata uppskattningar av belastningen nedströms mät-

stationer i övervakade vattensystem. Hittills har ingen hänsyn tagits till detta, vilket 

grundas på att dessa områden i allmänhet är små i förhållande till de övervakade 

delarna (vanligen <10 %) och att det skulle innebära en orimligt stor arbetsinsats 

att särredovisa dessa områden. 

 
Tabell 1. Jämförelser av rapporteringskrav för de internationella rapporteringarna OSPAR RID, 

PLC Annual, samt WISE SoE-TCM och SoE Emissions. 

Table 1. Comparison on the requests for the reporting’s according to OSPAR RID, PLC Annual, 
and WISE SoE-TCM and SoE Emissions 

Rapportering Havsområde Oövervakade 

områden 

Närsalter 

+ orga-
niskt 

material 

Metaller Organiska 

miljögifter 

Övriga 

ämnen 

OSPAR RID Endast 
Kattegatt och 

Skagerrak 

Ja, även 
nedströms 

mätstationer i 
övervakade 
områden 

Endast 
närsalter 

Vissa Vissa  

PLC Annual Hela kusten 

Utom Ska-
gerrak 

Ja, även 
nedströms 

mätstationer i 
övervakade 
områden 

Ja Vissa Vissa 

 

Olja 

WISE SoE-

TCM 

Hela kusten Nej Ja Ja Ja Totalt 

>200 
substanser 

WISE SoE-
Emissions 

Per vatten-
distrikt 

Ja Ja Ja Ja  
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Övervakade vattensystem – flodmynningarna 
Samtliga större svenska vattensystem övervakas rutinmässigt för att, tillsammans 

med uppgifter på olika punktutsläpp, bland annat kunna utnyttjas för uppskattning-

ar av belastningen av olika ämnen till såväl de olika havsbassängerna som den 

totala belastningen på havsmiljön. Övervakningsnätet togs fram av Naturvårdsver-

ket i början av 1980-talet, baserat på SMHI:s befintliga nätverk av vattenförings-

stationer, samt det vattenkemiska stationsnät som Statens Meteorologisk-

Hydrologiska anstalt använde sig av under början av 1900-talet (Eriksson 1929). 

Syftet med Naturvårdsverkets övervakningsnät var enligt Ahl (1984) att: 

1) uppfylla de svenska åtagandena i internationella konventionsarbeten 

2) bestämma det svenska bidraget till Östersjöns och Västerhavets belastning 

och eutrofiering 

3) följa upp den kemiska vittringen i Sverige och hur denna beror av förändring-

ar i markanvändning och atmosfärkemiskt tryck. 

 

Övervakningen utförs idag av Institutionen för vatten och miljö vid SLU 

(http://www.slu.se/vatten-miljo) på uppdrag av Naturvårdsverket. Utöver de större 

vattensystemen övervakas även en del mindre vattendrag. Eftersom samtliga vat-

tensystem inte kan övervakas, används belastningarna från de övervakade systemen 

till att uppskatta belastningen från de områden som saknar övervakning (figur 1). 

 

 
Figur 1. Övervakningen täcker vanligen det mesta av ett vattendrags avrinningsområden (”över-

vakat ARO”), men den nedre delen av vattendraget är vanligen undantagen för att undvika påver-
kan från havet (”oövervakad del av ARO”). Kustområden och mindre kustmynnande vattendrag 
omfattas inte av den nationella miljöövervakningen (”oövervakade områden”). 

Figure 1. The national monitoring covers in general the major part of a watercourse (”övervakat 

ARO”). However, the area close to the river mouth is often not included to avoid effects from the 
Sea (”oövervakad del av ARO”). Coastal areas and small coastal riverine systems are not includ-
ed in the national monitoring (”oövervakade områden”). 

 

Totalt är det ett femtiotal mätstationer inom den nationella miljöövervakningen 

som används eller har använts för att uppskatta belastningen på havet (figur 2). I 

och med att mätstationer av en eller annan anledning flyttas eller läggs ner, modi-

fieras beräkningssystemet något med tiden, men ambitionen är att i möjligaste mån 

sträva efter en bakåtkompabilitet så att jämförelser av förändringar i belastningen 

med tiden är möjliga. 

http://www.slu.se/vatten-miljo
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Mätstationernas yttäckning  

En viktig del i övervakningssystemet är att såväl provtagningsplatserna som vatten-

föringsstationerna i de olika vattensystemen skall uppskatta belastningen så bra 

som möjligt. Detta innebär att så långt det är möjligt skall båda typerna av mätstat-

ioner ligga så nära mynningen som möjligt (för respektive mätstations yttäckning 

se bilaga 1). I vissa fall har det bedömts som svårt att göra detta. I exempelvis 

Ljungbyån täcker vattenföringsstationen endast 45 % av avrinningsområdet, medan 

vattenkemistationen täcker 97 % (se bilaga 1). Skillnaden här beror på att vattenfö-

ringsstationen ligger en bit upp i systemet och saknar täckning av ett stort biflöde. I 

detta fall räknas vattenföringen upp areaproportionerligt till att motsvara hela om-

rådet genom att använda den specifika avrinningen. 

 

 
 

Figur 2. Mätstationer för vattenkemi (blå punkter) som ingår i den nationella miljöövervakningen 
av större vattendrag (flodmynningsprogrammet). De avrinningsområden som övervakas inom 
programmet är markerade med orange, medan oövervakade områden markeras med gult. Delar 

av avrinningsområden som ligger utanför Sveriges gränser markeras med mörk orange. 

Figure 2. Monitoring stations within the national riverine monitoring system (blue points). Moni-
tored catchment areas are marked in orange, whereas unmonitored coastal areas are yellow. 
Parts of monitored catchments that are outside Sweden are marked in dark orange. 
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En annan möjlighet är att använda sig av PULS
6
-modellerat vattenflöde för den del 

av området som inte täcks in av vattenföringsstationen, vilket används för att be-

räkna vattenföringen i hela åsystemet inom SRK
7
-programmet. En jämförelse av 

senare års månadsmedelvattenflöden ger dock ingen större skillnad mellan de två 

metoderna (figur 3). 

 

 
 

Figur 3. Jämförelse mellan månadsmedelvattenföring i Ljungbyåns utlopp baserat dels på upp-
mätt vattenföring i Källstorp 2 och areaviktad till mynningen, dels PULS-modellerad vattenföring. 

Figure 3. Comparison of the average monthly waterflow in river Ljungbyån based on the meas-

ured flow at Källstorp 2, area-adjusted to cover the whole catchment area, and HBV-modelled 
flow.  

 

Ett par andra vattensystem där det är en jämförelsevis stor skillnad mellan den yta 

av avrinningsområdet som övervakas och systemens totala areor är Helge å och 

Rönne å. I det först nämnda fallet har den vattenkemiska stationen förlagts en bit 

uppströms i systemet för att i möjligaste mån undvika inströmmande saltvatten från 

havet, vilket vid vissa tillfällen når ända upp i Hammarsjön vid Kristianstad. Den 

vattenkemiska stationen täcker ändå ca 88 % av vattensystemets yta, medan vatten-

föringsstationen i huvudflödet, som ligger vid Torsebro, en bit uppströms Kristian-

stad, endast täcker 78 % av området. Placeringen beror på att man vill undvika det 

stundtals inströmmande eller uppdämmande vattnet från havet (se vidare 

http://www.kristianstad.se/kommunen/mhk/rapporter/vattendragen/helgea.htm). 

Tillsammans med vattenföringen vid ett av de större tillflödena nedströms Ham-

marsjön blir dock den totala täckningen med vattenföringsstationer 85 % av områ-

dets yta (se bilaga 1). Inom SRK-programmet för Hanöbukten använder man sig 

istället av PULS-modellerad vattenföring för hela området, vilket överlag ger jäm-

förbara medelårstransporter med de transporter som erhålls genom den nationella 

miljöövervakningen (figur 4), för enskilda år kan dock skillnaden vara upp till 30% 

för kväve och 40% för fosfor. 

 

                                                      

 
6
 SMHI:s tidigare modellverktyg för att beräkna vattenföring. Modellen är numera ersatt av S-HYPE som 

SMHI tillhandahåller data från via internet. 
7
 SRK, dvs samordnad recipientkontroll. Miljöövervakning i påverkade områden i gemensamt kontroll-

program inom vatten(vårds)förbund. 

http://www.kristianstad.se/kommunen/mhk/rapporter/vattendragen/helgea.htm
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I Rönne å täcker mätstationerna endast hälften av områdets totala yta, och eftersom 

markanvändningen skiljer sig markant åt mellan den övre övervakade delen och 

den nedre oövervakade delen används ett annorlunda förfarande i detta fall. 

 

 
 

Figur 4. Årsmedeltransporter av kväve och fosfor från dels den nationella miljöövervakningen av 
Helge å (NMÖ), dels från SRK-programmet för Hanöbukten. För kväve visas den totala mängden 
kväve erhållen genom två olika analysmetoder, persulfatuppslutning resp. summan av nitrit- och 

nitratkväve, samt Kjeldahlkväve (organiskt bundet kväve + ammoniumkväve). Beräkningar med 
summametoden fram till och med 2009 var den gängse metoden inom NMÖ. Vattenföringarna 
som transporterna baseras på är vattenföringsdata för NMÖ respektive PULS för SRK. 

Figure 4. Comparison of annual mean transport of nitrogen (Kväve) and phosphorus (Fosfor) in 

river Helge å based on national monitoring (NMÖ) and Recipient Control Programme (SRK). The 
nitrogen transport is given as both the sum of oxidized nitrogen and Kjeldahl nitrogen (summa-
kväve), and total nitrogen from persulphate oxidation. The waterflow is based on measured flow 

for the national monitoring, and HBV-modelled flow for the Recipient Control Programme. 

 

Närsaltsbelastningen från skogsdominerade områden, som i åns övre halva, är van-

ligen betydligt lägre än belastningen från områden som domineras av intensivt 

jordbruk, som i åns nedre del. Detta innebär att belastningen i åsystemets oöverva-

kade nedre del istället uppskattas med hjälp av den arealspecifika belastningen från 

några jämförbara och närliggande jordbruksåar (se bilaga 2). Jämförelser med se-

nare års kväve- och fosfortransporter som uppskattats för hela området inom SRK-

programmet för Rönne å, där man använder sig av halterna vid en station nära 

mynningen, avviker inte markant från de årstransporter som erhålls genom den 

nationella miljöövervakningen (figur 5). 

 

De nuvarande stationerna anses under rådande omständigheter i stort sett uppfylla 

de krav som ställs för att belastningsuppskattningarna skall bli så goda som möj-

ligt. Några av de vattenkemiska mätstationerna skulle kunna förflyttas närmare 

flodmynningarna, men vattenföringsstationerna är av naturliga orsaker svårare att 

förflytta. 
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Figur 5. Årsmedeltransporter av kväve och fosfor från dels den nationella miljöövervakningen 
(NMÖ), dels från SRK-programmet för Rönne å. För kväve visas den totala mängden kväve 

erhållen genom två olika analysmetoder, persulfatuppslutning resp. summan av nitrit- och nitrat-
kväve, samt Kjeldahlkväve (organiskt bundet kväve+ammoniumkväve). Beräkningar med sum-
mametoden har tidigare varit den gängse metoden inom NMÖ. 

Figure 5. Comparison of annual mean transport of nitrogen (kväve) and phosphorus (fosfor) in 

river Rönne å based on national monitoring (NMÖ) and Recipient Control Programme (SRK). The 
nitrogen transport is given as both the sum of oxidized nitrogen and Kjeldahl nitrogen (summa-
kväve), and total nitrogen from persulphate oxidation. 

 

 

Belastningsberäkningar för övervakade system 

Vid belastningsberäkningar för övervakade vattensystem tas ingen hänsyn till om 

det finns punktutsläpp uppströms mätstationen, utan det är den samlade belastning-

en som beräknas vilket inkluderar all påverkan uppströms mätstationen. Beräk-

ningen baseras i de flesta fall på månadsvisa provtagningsresultat för vattenkemin 

och dygnsmedelvattenföring. Dygnshalter av de olika ämnena beräknas med hjälp 

av linjär interpolering med halterna från månaden före och efter den aktuella må-

naden för att på så vis försöka täcka in den variation som förekommer mellan olika 

mättillfällen. Dygnshalterna multipliceras sedan med dygnsvattenföringen för att 

uppnå en dygnsbelastning som sedan kan summeras till månads- eller årsbelast-

ningar. 

 

I de fall när övervakningen inte täcker in hela vattensystemets yta, räknas belast-

ningen upp arealspecifikt för att uppskatta den totala belastningen på havet (figur 

6). I vissa fall kan dock andra uppskattningar vara nödvändiga pga de rådande 

omständigheterna. De olika internationella organ som vill ha belastningsdata begär 

dessutom att belastningsdata från dessa oövervakade områden hanteras lite olika. 

Till exempel skall belastningen i rapporteringen till OSPAR RID och den årliga 

PLC-rapporteringen delas upp i övervakade och oövervakade delar av vattensy-

stem, dvs att den nedre delen av varje vattensystem som vanligen endast räknas 

upp arealspecifikt skall rapporteras in separat. Hittills har detta inte skett, vilket 

beror på att det skulle kräva en större arbetsinsats som inte känns motiverad. Dessa 

oövervakade delar av övervakade system är små i förhållande till hela systemens 

yta, då vanligen ca 90-100 % av området övervakas. Några få undantag finns dock 

där vattensystemen endast till en mindre del övervakas (se bilaga 1). Möjligen kan 

det vara befogat att hålla dessa båda typer av områden åtskilda i dessa fall. Detta är 

dock något för Naturvårdsverket att ta ställning till. 
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Figur 6. I förekommande fall uppskattas belastningen från en oövervakade nedre del (grönt) av ett 

övervakat vattensystem (rosa) med en arealuppräkning av belastningen från den övervakade 
delen. 

Figure 6. The load from monitored rivers (pink area) is often area-adjusted to cover the load from 
the lower stretches (green area) as these are generally avoided to minimise the impact from the 

Sea.  
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Oövervakade vattensystem 
Samtliga större vattensystem i landet ingår som tidigare nämnts i den nationella 

miljöövervakningen, liksom några mindre system (figur 2). Däremot saknas många 

gånger belastningsdata för små vattensystem och merparten av våra kustområden. 

Belastningen från dessa områden, där åtminstone nationell miljöövervakning sak-

nas, måste på något sätt uppskattas utifrån den kunskap som finns om belastningen 

från närliggande och snarlika områden med övervakning. I dessa fall appliceras den 

arealspecifika belastningen från dessa jämförbara övervakade områden på de oö-

vervakade områdena genom en enkel multiplicering med områdets area. En areal-

viktning sker dock, vilket innebär att större övervakade objekt får ett större genom-

slag vid uppskattningarna av belastningen från oövervakade områden. 

 

Beräkningsförfarandet innebär att ingen hänsyn tas till det oövervakade områdets 

vattenföring, vilket ställer krav på att även den specifika avrinningen måste vara 

jämförbar mellan det oövervakade och det övervakade området. Den stora fördelen 

med detta förfarande är att vattenföringsuppgifter inte krävs för alla områden, vilka 

kan vara svåra att få fram för många små kustområden. Det kräver dock att man i 

ett inledningsskede då de jämförbara områdena tas fram måste ha denna informat-

ion och att man måste vara beredd att ompröva jämförbarheten om vattenföringen 

ändras pga exempelvis ändrad vattenanvändning. Nackdelen med detta vattenfö-

ringslösa förfarande är att det finns en risk att områdenas specifika avrinning inte 

matchar varandra under kortare eller längre perioder. Vid dessa tillfällen ger upp-

skattningarna följaktligen felaktiga resultat. Dessa fel kan möjligen ha stor effekt 

på lokal nivå, men sett till den totala belastningen på havsnivå eller på havsbas-

sänger torde de inte ha någon avgörande betydelse. Detta gäller speciellt om man 

ser till belastningssituationen under en längre tidsrymd då enstaka mindre avvikel-

ser tenderar att jämnas ut. Även i de mest tätbefolkade södra delarna av landet där 

den totala belastningen till en stor del kan utgöras av punktutsläpp, som inte påver-

kas av vattenföringen, torde dessa feluppskattningar ha en jämförelsevis liten roll. 

 

Belastningsberäkningar för oövervakade områden 

En detaljerad genomgång av hur beräkningarna av belastningen från samtliga oö-

vervakade vattensystem ges i bilaga 2 (från Sonesten m.fl. (2006)). Beräknings-

grunderna baseras på Naturvårdsverkets indelning i början på 1980-talet (Ahl 

1984) som i sin tur baserades på indelningen från Statens Meteorologisk-

Hydrografiska anstalt från början av 1900-talet (Eriksson 1929). I princip så upp-

skattas belastningen från ett oövervakat område med den arealspecifika belastning-

en från ett närliggande övervakat område med ”likartad belastning” (figur 7). I 

begreppet likartad belastning ryms då samtliga faktorer som påverkar belastningen 

såsom markanvändning och punktutsläpp. 
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Figur 7. Ett exempel på hur arealspecifik belastning från Nyköpingsåns avrinningsområde (rosa 

område) används för att uppskatta belastningen på närliggande oövervakade avrinningsområden 
(gröna områden). I figuren visas även punktutsläppens läge inkl de direktutsläpp till havet som 
används i rapporteringarna, liksom mätstationerna för vattenkemi och vattenföring. För mer detal-

jerad beskrivning av belastningsberäkningarna för området se bilaga 2). 

Figure 7. The area-specific load from the monitored river Nyköpingsån (pink area) is used to 
estimate the load from adjacent coastal areas (green areas). Point sources are shown as red or 
orange points (MWWTP), and grey pentagrams (industrial). Point sources directly to the Sea are 

marked with a black ring surrounding the symbol. The chemical monitoring station is marked with 
a yellow point, and the waterflow measuring station with a blue triangle. 
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Oövervakade områden jämfört 
med andra uppskattningar 

 

Underlagsmaterial 
Genomgången av belastningsberäkningarna för övervakade och oövervakade vat-

tensystem baseras på: a) de belastningsberäkningar som på uppdrag av Naturvårds-

verket utförs av SMED genom Institutionen för vatten och miljö vid SLU och b) 

belastningsdata som har insamlats från olika länsstyrelser, samt på data från PLC5. 

 

För att jämföra hur stor betydelse olika källor har för närsaltsbelastningen på havet 

användes de belastningsdata för 2008 som har rapporterats till HELCOM (PLC An-

nual 2009). 

 

Det från länsstyrelserna insamlade materialet med belastningsdata varierar stort i 

täckningsgrad över både tid och rum. Ofta täcker de övervakade recipientkontroll-

programmen kring hälften av de undersökta oövervakade områdena, vilket innebär 

att många mindre kustnära områden helt saknar övervakning. Detta beror i många 

fall på att dessa områden av naturliga skäl saknar större vattendrag. 

 

Vid sammanställningen av länsstyrelsernas belastningsdata har stor täckning i tiden 

eftersträvats för att öka säkerheten vid jämförelserna. I vissa fall omfattar dock det 

tillgängliga materialet endast några enstaka år, vilket självklart påverkar möjlighet-

erna att kunna dra några mer långtgående slutsatser. För att erhålla så omfattande 

jämförelseperioder som möjligt har, i de fall när endast enstaka år saknats för något 

ingående vattensystem, dessa saknade data ersatts med medelvärdet för antingen de 

två omgivande åren eller medelvärdet för hela perioden om det har bedömts vara 

rimligt i det aktuella fallet. 

 

Det regionala belastningsmaterial som erhållits från olika länsstyrelser baseras till 

stor del på olika recipientkontrollprogram, främst SRK. Närsaltstransporterna base-

ras på uppmätta halter, vanligtvis månatliga provtagningar, samt på vattenföringar 

som i de flesta fall består av modellerade uppskattningar (vanligen PULS-data), 

även om det i vissa fall förekommer att vattenföringarna baseras på uppmätta vat-

tenflöden. I många fall anges tyvärr inte vad vattenföringsuppgifterna baseras på, 

vilket är synd då det gör att det blir svårt att kunna verifiera hur belastningsberäk-

ningarna har gått till. 
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Jämförelser med recipientkontrolldata och 
PLC5 
Jämförelserna mellan belastningsuppskattningarna och olika recipientkontrolldata i 

detta arbete visar på i vissa fall stora lokala skillnader (tabell 2 och 3). Den beräk-

nade arealspecifika belastningen från SRK-programmen har stor variation i areell 

täckning och i tid, medan den arealspecifika belastningen skattad från övervakade 

områden (NMÖ) är ett medelvärde för hela det oövervakade området i regionen.  

 
Tabell 2. Arealspecifika förluster av kväve från recipientkontroll och liknande undersökningar, 

uppskattade förluster från oövervakade områden, samt från PLC5. Dataunderlaget återfinns i 
bilaga 2. 

Table 2. Area specific loads of nitrogen form Recipient control programmes (SRK), national moni-

toring (NMÖ), and PLC5. The data is found in appendix 2 (only in Swedish). 

Områdea Delområdeb 

Arealspecifik belastning kväve (kg N/km2) 

SRKc NMÖc 
 Skillnad 

NMÖ/SRK (%) 
PLC5c 

SB Sthlm:s län 300 230 -22 200–320 

NÖ N Sthlm 300 380 26 150–275 

NÖ S Sthlm 290 210 -28 125–320 

NÖ Södermanland 260 200 -22 125–320 

Ös 
N. Kalmar-

sund (H-län) 
150 200 34 

100–160 

Ös Gotland 
820-

1340 
1300  

1020-1130 

Ös 
S. Kalmarsund 

(H-län) 
190 260 36 

160–390 

SÖ 
Blekingekus-
ten 

240 310 29 
190–450 

SÖ Skräbeån 260 440 72 160 

SÖ Mörrumsån   230   250 

SÖ Helgeå   620   240 

SÖ 
Skånska SÖ-

kusten 
1780 2270 28 

1090–2240 

SÖ 
Skånska 

sydkusten 
2370 2100 -13 

2240 

Ör Sv. Skåne 2020 1930 -4 1080–2330 

Ka Rönneå 1180 1500 27 1040 

Sk Västkuståar 730 550 -24 550 (180–800) 
a SB = Södra Bottenhavet, NÖ = Norra Östersjön, Ös = Centrala Östersjön, SÖ = Södra Öster-

sjön, Ör = Öresund, Ka = Kattegatt, Sk = Skagerrak. 
b Med delområde avses område där jämförelse med belastningsdata från recipientkontroll e.dyl 
har utförts. 
c SRK = Recipientkontroll eller liknande regionala data, NMÖ = Belastningsberäkningar för oö-

vervakade områden, PLC5 = Underlaget till den periodiska rapporteringen till HELCOM för 2006 
(Brandt m fl 2008). 

 

 

Detta gör att jämförelserna i vissa fall inte är helt geografiskt jämförbara. PLC5-

data anger däremot ett belastningsintervall för alla de ingående oövervakade del-

områdena i regionen.  Underlagsmaterialet och täckningsgraden av recipientkon-

trollmaterialet varierar i vissa fall mycket, varför man bör vara försiktig och främst 
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se på skillnaderna som indikationer. Detta gäller speciellt i de fall där det endast 

har varit möjligt att erhålla jämförelsedata för en begränsad del av det oövervakade 

området. Osäkerheten ökar naturligtvis i dessa fall, och då de verkliga närsaltsför-

lusterna är okända är det viktigt att man inte dömer ut någon av metoderna på 

grund av ett begränsat underlag. 

 
Tabell 3. Arealspecifika förluster av fosfor från recipientkontroll och liknande undersökningar, 

uppskattade förluster från oövervakade områden, samt från PLC5. Dataunderlaget återfinns i 
bilaga 2. 

Table 3. Area specific loads of phosphorus form Recipient control programmes (SRK), national 
monitoring (NMÖ), and PLC5. The data is found in appendix 2 (only in Swedish). 

Områdea Delområdeb 

Arealspecifik belastning fosfor (kg P/km2) 

SRKc NMÖc 
 Skillnad 

NMÖ/SRK (%) 
PLC5c 

SB Sthlm:s län 9,4 3,9 -58 6–18 

NÖ N Sthlm 11 9,0 -16 9–15 

NÖ S Sthlm 17 8,2 -52 5–22 

NÖ Södermanland 16 7,9 -51 12–21 

Ös 
N. Kalmar-

sund (H-län) 
3,5 3,8 8 

4–14 

Ös Gotland 15-39 18  7-19 

Ös 
S. Kalmarsund 

(H-län) 
4,0 5,6 39 

3–9 

SÖ 
Blekingekus-

ten 
4,9 5,3 9 

5–17 

SÖ Skräbeån 5,0 9,7 92 8 

SÖ Mörrumsån   6   6 

SÖ Helge å   13   8 

SÖ 
Skånska SÖ-

kusten 
21 30 43 

17–27 

SÖ 
Skånska 

sydkusten 
36 31 -14 

27 

Ör Sv. Skåne 35 32 -6 18-44 

Ka Rönneå 26 26 1 30 

Sk Västkuståar 45 20 -56 43 (17–54) 
a SB = Södra Bottenhavet, NÖ = Norra Östersjön, Ös = Centrala Östersjön, SÖ = Södra Öster-
sjön, Ör = Öresund, Ka = Kattegatt, Sk = Skagerrak. 
b Med delområde avses område där jämförelse med belastningsdata från recipientkontroll e.dyl 

har utförts. 
c SRK = Recipientkontroll eller liknande regionala data, NMÖ = Belastningsberäkningar för oö-
vervakade områden, PLC5 = Underlaget till den periodiska rapporteringen till för HELCOM 2006 
(Brandt m fl 2008). 

 

I jämförelse med SRK-data så förefaller de nationella beräkningarna underskatta 

både kväve- och fosforbelastningen i den norra delen av Egentliga Östersjön (dvs. 

från den norra delen av Stockholms län till och med Södermanlands län). Belast-

ningen på den södra delen av Egentliga Östersjön tycks däremot generellt sett över-

skattas, medan belastningen på Öresund, Kattegatt och Skagerrak däremot un-

derskattas. Det enskilda område som avviker mest mellan de olika uppskattningar-

na är Skräbeån som för både kväve och fosfor förefaller överskattas i de nationella 

beräkningarna, vilket för åtminstone kväve styrks av PLC5-beräkningarna. 
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Vid jämförelserna mellan de nationella beräkningarna och de arealspecifika belast-

ningarna framtagna ur underlaget till PLC5-rapporteringen, samt mellan detta un-

derlag och recipientkontrolldata finns det således i vissa fall stora skillnader. Orsa-

kerna till dessa skillnader är inte helt klarlagda. Flodmynningsdata användes vid 

framtagandet av PLC5-underlaget för att validera modellsimuleringarna. PLC5-

analysen visar att den arealspecifika belastningen varierar relativt mycket även 

mellan områden som till synes har likartad markanvändning. Bland annat får några 

procents ökning i jordbruksmark ett relativt stort genomslag på grund av högre 

läckagehalter jämfört med skog. 

 

De största förbättringspotentialerna förefaller finnas utefter delar av Östersjökusten 

och Skagerrak, där det i vissa fall förefaller vara stora skillnader mellan uppskatt-

ningarna av de oövervakade områdena. I dessa fall är det motiverat att se över 

beräkningsrutinerna och antingen förändra själva beräkningssättet (t ex genom en 

områdesspecifik faktor) eller beräkningsunderlaget, eller genom att kontinuerligt 

komplettera belastningsberäkningarna med ”nya” regionala underlag. 
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De oövervakade områdenas andel av den to-
tala belastningen 
 

Vid ansatser att försöka förbättra belastningsberäkningar är det viktigt att sätta 

mängderna från olika källor i relation till varandra för att på så sätt kunna prioritera 

de källor som har störst betydelse för den totala belastningen. Detta innebär inte att 

man enbart skall koncentrera sig på stora källor, utan det är framförallt viktigt att 

ha så god kvalitet som möjligt för alla källor. Vid valsituationer är det dock viktigt 

att kunna prioritera de arbetsinsatser som ger bäst utfall. 

 

Vid jämförelser av kväve- och fosforbelastningen på havet för 2008 visar det sig 

bland annat att merparten av belastningen kommer från de övervakade områdena 

med drygt 60–70 % av den totala belastningen på havet (tabell 4–6).  

 
Tabell 4. Förhållandet mellan belastning på havet 2008 från oövervakade områden och den totala 

belastningen från landområden (Vattendrag), samt den totala belastningen inklusive stora direkt-
utsläpp. 

Table 4. Comparison of the Swedish nutrient load in 2008 from unmonitored coastal areas 

(oövervakade områden), the total diffuse load (Vattendrag), and the total load including major 
point sources (inkl direktutsläpp) 

Havsområde 

Oövervakade områdenas andel av belastningen på havet (%) 

Kväve Fosfor 

Vattendrag Inkl direktutsläpp Vattendrag Inkl direktutsläpp 

Bottenviken 18 17 23 22 

Bottenhavet 16 14 20 16 

Östersjön 51 44 34 29 

Öresund 90 74 91 60 

Kattegatt 25 24 18 17 

Skagerrak 57 52 62 58 

Totalt 31 28 27 23 

 

 
Tabell 5. Kvävebelastningen 2008 från övervakade och oövervakade områden baserade på de 

nationella mätningarna, samt från större avloppsreningsverk och industrier uppdelat på olika 
havsområden. Dessutom anges antalet stora reningsverk och industrier som ingår i uppskattning-
arna. 

Table 5. The Swedish nitrogen load in 2008 from national monitoring (Övervakade), estimates for 

unmonitored coastal areas (Oövervakade), and major MWWTP point sources (ARV) and industri-
al point sources (Industri). Additionally, the number of respective kind of point source is also 
given. 

Havsområde 
Kvävebelastning på havet (ton) 

Övervakade Oövervakade ARV Antal Industri Antal 

Bottenviken 14737 3296 848 10 221 4 

Bottenhavet 21124 3973 1776 26 1422 6 

Östersjön 13818 14167 3730 50 313 10 

Öresund 399 3456 767 12 38 4 

Kattegatt 26575 8840 1913 16 168 4 

Skagerrak 1463 1973 310 10 46 6 

Totalt 78116 35706 9344 124 2209 34 
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Tabell 6. Fosforbelastningen 2008 från övervakade och oövervakade områden baserade på de 
nationella mätningarna, samt från större avloppsreningsverk och industrier uppdelat på olika 

havsområden. Antalet avloppsreningsverk och industrier som ingår i uppskattningarna anges 
ovan i tabell 5. 

Table 5. The Swedish phosphorus load in 2008 from national monitoring (Övervakade), estimates 
for unmonitored coastal areas (Oövervakade), and major MWWTP point sources (ARV) and 

industrial point sources (Industri). The number of point sources is given in table 5. 

 

Havsområde 
Fosforbelastning på havet (ton) 

Övervakade Oövervakade ARV Industri 

Bottenviken 734 223 12 29 

Bottenhavet 592 150 23 171 

Östersjön 453 229 69 40 

Öresund 5,7 57 33 0,4 

Kattegatt 646 146 69 11 

Skagerrak 58 95 6 3 

Totalt 2489 900 212 254 

 

 

Belastningen från de oövervakade kustområdena är näst störst och står för ca 25–30 

% av den totala belastningen. Närsaltsmängderna från de inkluderade punktkäl-

lorna är däremot av mindre betydelse för den totala belastningen med sammanlagt 

ca 10-15 % av belastningen. I detta fall är det då viktigt att ha i åtanke att det end-

ast är större tillståndspliktiga punktkällor som ingår i dessa beräkningar, vilket 

innebär att dessa källors betydelse ökar ju fler mindre anläggningar som inkluderas. 

Arbetsinsatsen ökar dock markant, då det åtgår mer arbete med att kvalitetsgranska 

underlaget. 

 

 

Områden där osäkerheten är störst 

En känslighetsanalys av effekterna av osäkerheten i uppskattningarna av när-

saltsbelastningen från de oövervakade områdena visar att de största procentuella 

effekterna ligger på Öresund och Skagerrak, vilket beror på att belastningen från 

dessa oövervakade områden är störst i förhållande till de totala belastningarna (ta-

bell 7 och 8). Om man däremot ser till de faktiska mängderna av närsalter så är 

belastningsmängderna från de oövervakade områdena störst för Egentliga Öster-

sjön och Kattegatt, vilket således har störst inverkan på osäkerheten för de totala 

belastningsuppskattningarna av kväve och fosfor på havet och därigenom först och 

främst borde vara föremål för ett utvecklingsarbete. Visserligen är även belastning-

en på Bottenviken och Bottenhavet stor, speciellt fosforbelastningen, men belast-

ningen från dessa områden anses till största delen utgöras av naturlig bakgrundsbe-

lastning. På grund av detta är åtgärdsutrymmet begränsat med avseende på möjlig-

heterna att kunna minska belastningen på våra hav och följaktligen är det viktigast 

att koncentrera resurserna på att förbättra belastningsuppskattningarna på de områ-

den där möjligheterna till förbättringsåtgärder är som störst. 
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Tabell 7. Den totala kvävebelastningen på havet 2008 via övervakade + oövervakade vattendrag 

(Vattendrag) och vattendrag + direktutsläpp (inkl punktkällor), samt effekten på den totala belast-
ningen på havet av en förändrad belastning från de oövervakade områdena. 

Table 7. The total Swedish diffuse nitrogen load in 2008 via monitored and unmonitored areas 
(Vattendrag), as well as including point sources (inkl punktkällor), and the consequences of 

changed estimates for the unmonitored areas by 25, and 50% 

Havsområde 

Kvävebelastningen på havet  

Vattendrag Inkl punktkällor ±25% ±50% 

ton ton ton % ton % 

Bottenviken 18033 19102 824 4 1648 9 

Bottenhavet 25097 28296 993 4 1987 7 

Egentliga 

Östersjön 

27985 32028 3542 11 7083 22 

Öresund 3855 4660 864 19 1728 37 

Kattegatt 35415 37496 2210 6 4420 12 

Skagerrak 3436 3792 493 13 987 26 

Totalt 113822 125375 8927 7 17853 14 

 

 
Tabell 8. Den totala fosforbelastningen på havet 2008 via övervakade + oövervakade vattendrag 
(Vattendrag) och vattendrag + direktutsläpp (inkl punktkällor), samt effekten på den totala belast-

ningen på havet av en förändrad belastning från de oövervakade områdena. 

Table 8. The total Swedish diffuse phosphorus load in 2008 via monitored and unmonitored areas 
(Vattendrag), as well as including point sources (inkl punktkällor), and the consequences of 
changed estimates for the unmonitored areas by 25, and 50% 

Havsområde 

Oövervakade områdenas andel av fosforbelastningen på havet  

Vattendrag Inkl punktkällor ±25% ±50% 

ton ton ton % ton % 

Bottenviken 957 998 56 6 112 11 

Bottenhavet 742 937 37 4 75 8 

Egentliga 

Östersjön 

682 790 57 7 115 14 

Öresund 62,5 95 14 15 28 30 

Kattegatt 792 872 37 4 73 8 

Skagerrak 153 163 24 15 47 29 

Totalt 3389 3855 225 6 450 12 

 

 

Stockholms skärgård 
På öarna i Stockholms skärgård finns det av naturliga skäl inga större vattendrag 

eftersom de enskilda öarnas ytor inte är tillräckligt stora. För att större vattendrag 

skall kunna bildas krävs en större landyta som skall samla upp regnvattnen för att 

vattnet skall räcka till för att bilda vattendraget. Avsaknaden av större vattendrag 

gör dock att dessa öar inte övervakas inom den nationella eller regionala miljöö-

vervakningen. Större punktkällor med direktutsläpp ingår däremot i internationella 

rapporteringar där belastningen på havet avrapporteras t ex WISE SoE TCM och 
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PLC Annual. Övrig belastning från dessa öar ingår däremot inte överhuvudtaget, 

inte ens som uppskattningar av oövervakade områden. 

 

En sammanställning av belastningsuppskattningar från PLC5 (figur 8) visar tydligt 

att merparten av belastningen av näringsämnen från dessa öar, från Väddö i norr till 

Landsort i söder, härrör från kommunala avloppsreningsverk (tabell 9 och 10). 

Totalt uppskattas 88% av kvävebelastningen och 65% av fosforbelastningen 

komma från dessa källor. För fosfor utgör även de enskilda avloppen ett betydande 

tillskott med ca 12% av belastningen. Övriga mindre betydande källor är främst 

diffus påverkan från jord- och skogsbruk, samt dagvattenutsläpp. 

 

 

 
 

Figur 8. Områden inom Stockholms skärgård från Väddö till Landsort som har undersökts med 
avseende på belastningen av näringsämnen på havet. Data från PLC5. 
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Figure 8. The Stockholm archipelago areas that have been assessed on the nutrient load to the 
Sea. Data from PLC5. 

Tabell 9. Belastningen av kväve (ton) från öar i Stockholms skärgård 2006 (Väddö-Landsort). 

Belastningen ges som totalt, samt från kommunala avloppsreningsverk (KARV), enskilda avlopp 
och övrig belastning (diffus belastning + dagvatten). Data från PLC5. 

Table 9. Estimates of the nitrogen load (tonnes) from islands in the Stockholm archipelago in 
2006 (see figure 8). The load is given as total load, MWWTP (KARV), rural households (Enskilda 

avlopp), and other diffuse sources including drainage from urban areas (Övrigt). Data from PLC5) 

Område (PLC5ID) Area (km2) Totalt KARV Enskilda 

avlopp 

Övrigt 

058056-001 41,0 49,6 28,8 0,7 20,1 

062058-001 855,8 1 242,3 1 130,1 18,1 94,1 

063062-001 171,3 59,6 24,5 2,1 33,0 

066063-001 4,5 117,1 112,6 0,2 4,3 

Totalt 1072,6 1 468,6 1 296,0 21,1 151,5 

% av totala belastningen   88% 1% 10% 

 

 
Tabell 10. Belastningen av fosfor (ton) från öar i Stockholms skärgård 2006 (Väddö-Landsort). 

Belastningen ges som totalt, samt från kommunala avloppsreningsverk (KARV), enskilda avlopp 
och övrig belastning (diffus belastning + dagvatten). Data från PLC5. 

Table 10. Estimates of the phosphorus load (tonnes) from islands in the Stockholm archipelago in 

2006 (see figure 8). The load is given as total load, MWWTP (KARV), rural households (Enskilda 
avlopp), and other diffuse sources including drainage from urban areas (Övrigt). Data from PLC5) 

Område (PLC5ID) Area (km2) Totalt KARV Enskilda 

avlopp 

Övrigt 

058056-001 41,0 1,26 0,14 0,10 1,01 

062058-001 855,8 25,46 17,42 3,40 4,63 

063062-001 171,3 3,29 0,94 0,38 1,96 

066063-001 4,5 3,68 3,40 0,03 0,25 

Totalt 1072,6 33,69 21,90 3,91 7,85 

% av totala belastningen   65 12 23 

 

 

Den totala belastningen från skärgårdsöarna utgör knappt 5% av den totala belast-

ningen på Egentliga Östersjön för både kväve och fosfor. Om man däremot bortser 

från de mängder som ingår i punktutsläppen så blir andelen för kväve 0,5%, medan 

fosforandelen blir 1,7%. Näringsämnesbelastningen från öarna i Stockholms skär-

gård har således endast en begränsad påverkan på den totala belastningen på Egent-

liga Östersjön. Lokalt i vikar och fjärdar inom skärgården kan denna belastning 

däremot ha stor påverkan på eutrofieringsläget. 
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Provtagningsfrekvensens påver-
kan på kvaliteten 

Provtagningarna för de vattenkemiska analyserna inom den nationella miljööver-

vakningen av våra flodmynningar baseras vanligen på månadsvisa provtagningar i 

mitten av respektive månad. Dessa ”månadshalter” används sedan för att med hjälp 

av halterna månaden före och efter beräkna ”dygnshalter” genom linjär interpole-

ring. Att ta prover tätare, eller att till och med ha flödesintegrerad provtagning, 

skulle sannolikt förbättra belastningsberäkningarna, men kostnaderna för övervak-

ningen skulle också öka avsevärt. Speciellt det ökade utflödet av fosfor i samband 

med vårflödena i våra norrlandsälvar har undersökts i ett flertal fall (t ex Hjerdt 

m.fl. 2009) och förutom fosfor har även organiskt material, samt vissa metaller 

påvisats öka i Kalix och Ume älv i samband med vårflödet (Rönnback m.fl. 2009). 

Det var dock stor variation i hur mycket transporten påverkades mellan olika år för 

många av de studerade ämnena, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. 

Båda de ovan nämnda studierna har dock poängterat att påverkan är störst i oregle-

rade vattendrag i den norra delen av landet. 

 

Som jämförelse kan nämnas att övervakningssystemet i Norge domineras av täta 

analyser i de tio största älvarna (12-16 gånger per år), medan man har kvartalsvisa 

provtagningar i 36 mindre vattensystem (Anonym 2006, Borgvang m.fl. 2006). 

Tidigare utförde man provtagning endast en gång per år i totalt 145 mindre vatten-

system, men man anser att belastningsuppskattningarna blir alltför osäkra med 

detta förfarande. Numera koncentrerar man sina insatser i de 36 största av dessa 

mindre system, vilket anses förbättra kvaliteten på uppskattningarna så att det upp-

väger den minskade yta som övervakas. I en finsk studie av precisionen och upp-

repbarheten vid uppskattningar av närsaltsflöden i nordiska älvar framkom däremot 

att månadsvisa provtagningar ofta var tillräckligt i större vattensystem (Ekholm 

m.fl. 1995). I de mindre vattensystemen anses däremot att provtagningsfrekvensen 

i allmänhet behöver vara tätare och i vissa fall upp mot 26 gånger per år för att 

framförallt täcka in episoder med höga vattenflöden.  

 

Hur ofta prover behöver tas beror till viss del på andelen och storleken på sjöar i 

området eller om området till och med är sjölöst. Sjöar verkar dämpande på vatten-

flödet och därmed även på ämnestransporterna, vilket medför att de tätaste prov-

tagningsintervallen bör ske i vattensystem med få eller små sjöar. För det svenska 

nationella övervakningsprogrammet har det visat sig att månadsvisa provtagning 

överlag ger ett godtagbart resultat . Detta gäller åtminstone om syftet är att beräkna 

årsbelastningen på havsbassänger. Om man däremot avser att hålla en högre upp-

lösning i tid och rum så kan det behövas tätare provtagningsintervall (Grimvall 

1992). Tätare och flödesstyrd provtagning har framförts som metoder för att öka 

precisionen i bedömningar för belastningen på lokal nivå för t ex Råån, då man 

fann att de månatliga nationella provtagningarna gav stor variation och därmed 

större osäkerhet i uppskattningarna (Persson och Ståhl-Delbanco 2007). I detta 
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sammanhang är det viktigt att poängtera vikten av att känna till syftet med olika 

undersökningsupplägg, så att man därigenom undviker eller åtminstone är försiktig 

att utvärdera data på en skala som den egentligen inte är framtagen för att represen-

tera. 
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Belastning av organiskt material 
och metaller 

Belastningen på havet har historiskt sett till mycket stor del fokuserats på närings-

ämnen framförallt på grund av de följdverkningar en hög belastning av näringsäm-

nen får på näringsstatusen och därigenom på hela ekosystemet i speciellt våra kust-

områden, men även i havet. Intresset för belastningen av andra ämnen som orga-

niskt material, metaller och organiska miljögifter har dock ökat under senare tid 

och i takt med detta ökar även kraven på rapporteringar av andra ämneskategorier 

än näringsämnena. Möjligheterna till att uppskatta belastningen av olika ämnen är 

dock i dagsläget starkt begränsat till de ämnen som övervakas inom den nationella 

övervakningen av våra flodmynningar. 

 

Organiska miljögifter ingår överhuvudtaget inte inom den nationella miljöövervak-

ningen och kan följaktligen inte ingå i belastningsberäkningarna. Ett flertal metal-

ler och organiskt material ingår däremot i flodmynningsprogrammet och ingår 

därmed i de nationella beräkningarna av belastningen på havet. Överlag så täcker 

flodmynningsprogrammet in ca 75–80% av den totala belastningen av metaller och 

organiskt material, men variationen är i vissa fall stor och speciellt andelen överva-

kade områden som avvattnas till Öresund är mycket begränsad (tabell 11). 

 
Tabell 11. De övervakade områdenas andel av vattenföringen och belastningen av organiskt 

material (mätt som COD och TOC) och metaller på havet 2008. För metallerna anges spännviden 
(max- och min-värden), samt medianvärden för metallbelastningen, då variationen kan vara stor 
mellan olika ingående vattendrag. Därutöver anges de övervakade områdenas andel av den 

totala ytan. 

Table 11. The percentage of the total waterflow (Vattenföring), total load of organic matter (meas-
ured as COD and TOC), and metals in 2008 covered by the monitored areas. The metal load is 
given as the range (Max and Min values), and the median for the included monitored rivers. In 

addition, the area coverage of the monitored rivers is given for each sea region (Havsområde). 

Havsområde 

Övervakade områdenas andel av den totala ytan/diffusa belastningen (%) 

Area Vattenföring CODMn TOC 
Metaller* 

Median Min Max 

Bottenviken 87 89 77 79 74 49 82 

Bottenhavet 89 91 81 82 83 76 90 

Egentliga 

Östersjön 

71 72 68 66 69 61 81 

Öresund 7 7 4 5 8 4 13 

Kattegatt 91 89 81 83 86 76 91 

Skagerrak 45 46 44 45 42 39 46 

Totalt 84 87 76 77 77 71 78 

* Avser totalt för metallerna Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, Co, As och V. 

 

Metallanalyser är däremot mer sällsynta inom regionala övervakningsprogram och 

förekommer ytterst sällan inom olika recipientkontrollprogram. Framförallt recipi-

entkontrollprogrammen är framtagna för att övervaka den påverkan som är aktuell 

inom området, vilket gör att metaller främst ingår i övervakningen av områden med 
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mycket gruv- eller metallindustri som till exempel Bergslagen. Metalldata från 

kustnära SRK-program förekommer däremot ytterst sparsamt och i det fåtal fall 

data finns är i allmänhet provtagningsintensiteten låg. Sammantaget gör detta att 

det är svårt att kunna jämföra de nationella uppskattningarna av metallbelastningen 

från våra (nationellt) oövervakade områden med uppmätt belastning från recipient-

kontrollen. Det har därför bedömts att det inte är meningsfullt att här jämföra me-

tallbelastningen från de få SRK-program som har metallanalyser med de nationella 

uppskattningarna, utan dessa uppskattningar bedöms vara det bästa som vi i dags-

läget kan uppbringa. Däremot påvisade en tillfällig utökning av flodmynningspro-

grammet med fyra extra medelstora norrlandsälvar under 2008-2009 vikten av att 

använda områden med likartad metallbelastning när belastningen skall extrapoleras 

från övervakade områden till oövervakade. För två av de extra älvarna, Åby älv 

och Byske älv var belastningen av de olika metallerna likartad med den beräknade 

från omgivande övervakade områden. För två av älvarna, Sangisälven och Bure älv 

var däremot belastningen av koppar och zink betydligt högre vid mätningarna jäm-

fört med beräknad transport. Detta beror sannolikt på att dessa två älvar har en 

större andel skogsmark i avrinningsområdet än de övervakade områden som an-

vänds för att beräkna belastningen. Skogsmark medför vanligen att mer humusäm-

nen förs ut med vattnet och då många metaller ofta är bundna till humusämnena 

resulterar detta generellt sett i större metalltransporter. 

 

Inom SMED pågår utvecklingsprojekt för att kunna beräkna nettobelastningen av 

metaller. Projektet har dock inte ännu kommit så långt att någon jämförelse är ak-

tuell inom detta arbete. 

 

Analyser av organiskt material mätt som den totala mängden organiskt kol (TOC) 

eller som kemisk syreförbrukning (COD) ingår vanligen inom de flesta miljööver-

vakningsprogram av vattenkvaliteten. Däremot ingår de mycket sällan i beräkning-

ar av belastningen på havet på regional och lokal nivå, dvs inom den regionala 

miljöövervakningen eller inom recipientkontrollen. Inom ramen för detta arbete har 

det tyvärr inte varit möjligt att samla in vattenföringsdata och göra separata belast-

ningsberäkningar för organiskt material, vilket gör att inga jämförelser kan göras 

mellan olika beräkningssätt för denna variabel. Däremot anses att organiskt materi-

al med fördel kan ingå tillsammans med näringsämnena i en eventuell utveckling 

av belastningsberäkningarna om dessa skall kompletteras med data av mer regional 

och lokal karaktär. 
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Sammanfattande diskussion och 
slutsatser 

Det går att urskilja 5 viktiga komponenter för att ytterligare förbättra kvaliteten i 

belastningsuppskattningarna: 

1) Utöka nätet av nationella provtagningsstationer till att omfatta fler 

mindre system 

2) Förbättra uppskattningarna för de oövervakade områdena genom att in-

kludera i första hand övrig nationell miljöövervakning, samt i andra 

hand regional miljöövervakning inklusive SRK-data  

3) Förtätad provtagningsfrekvens (stora och/eller mindre vattensystem) 

4) Överväga uppskattning baserat på årsvisa modelleringar. 

5) Inkludera fler kustnära punktutsläpp 

 

Inom den nationella övervakningen finns det ett antal vattendragsstationer som 

skulle kunna komplettera belastningsberäkningarn mer eller mindre omgående 

(punkt 1). Därutöver så pågår en uppbyggnad av ett datavärdskap för vattenke-

miska SRK-data vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU. Dessa kan sanno-

likt åtminstone till viss del utnyttjas för att förbättra belastningsberäkningarna i 

vissa kritiska områden där uppskattningarna i dagsläget har visats vara osäkra. 

(punkt 2) I uppdraget för att inlemma SRK-data i datavärdskapet för sjöar och 

vattendrag ingår visserligen inte i dagsläget att även samla in eller beräkna ämnes-

transporter, men det är en tänkbar vidareutveckling. I så fall skulle vattenförings-

data från SMHI via en webbtjänst kunna utnyttjas för att automatiskt beräkna 

transporter vid vissa utvalda mätstationer. Ett liknande system har föreslagits inom 

ett samordnat delprogram som letts av Länsstyrelsen i Östergötland (Årnfelt 2010). 

Som tidigare har nämnts så omfattar regionala och SRK-data framförallt närings-

ämnen och organiskt material, vilket betyder att om denna typ av data i högre ut-

sträckning involveras i belastningsberäkningarna kommer beräkningsunderlaget se 

olika ut för dessa ämnen jämfört med betydligt mer sparsamt förekommande me-

talldata. Fördelen är däremot att uppskattningarna blir så bra som möjligt för de 

olika ämneskategorierna. 

 

En alternativ lösning är att kvalitetssäkrade regionala belastningsdata på ett effek-

tivt sätt lagras av länsstyrelserna för att underlätta årliga dataöverföringar inför 

beräkningarna och sammanställningarna till de internationella rapporteringarna. 

Detta förutsätter dock att långsiktiga resurser för detta arbete avsätts på länsstyrel-

serna. 

 

Att markant utöka den nationella miljöövervakningen kan sannolikt inte uppfyllas 

inom överskådlig tid då detta skulle kräva betydligt större resurser. Det är däremot 

viktigt att de erfarenheter som kan fås genom de tillfälligt utökade provtagningstät-

heterna i samband med snösmältningen i Kalix och Umeälv kan tas omhand vid 

belastningsberäkningarna (punkt 3). Automatiska flödesproportionerliga provtag-
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ningar är sannolikt mindre lämpliga i de vattensystem som ofta drabbas av ispro-

blem, vilket torde innebära att det är svårt att använda denna typ av provtagning i 

större delen av landet. 

 

Det finns även en möjlighet att använda årligt framräknade belastningar som base-

ras på den senaste periodiska PLC-rapporteringen, m h a det aktuella årets neder-

börds- och lufttemperaturdata som indata till modellen (punkt 4). Tidigare års be-

lastning från oövervakade områden kan även tas fram med samma metod. Det kan 

ge ett brott i redan rapporterade närsaltsberäkningar för de oövervakade områdena, 

men det är trots allt belastningen från de övervakade stora vattendragen som domi-

nerar transporten till havet. Det är i dagsläget dock endast möjligt att utföra dessa 

simuleringar för kväve och fosfor, vilket innebär att för övriga ämnen skulle man 

vara tvungen att fortsätta med den nu använda metodiken. 

 

Förutom Öland och Gotland ingår inte öar i de nationella belastningsberäkningar-

na. I vissa delar av skärgården torde den diffusa belastningen och eventuell belast-

ning från punktkällor från närliggande öar vara betydelsefull, men då framförallt på 

den lokala och möjligen regionala skalan. För den totala belastningen på havet 

spelar detta tillskott en mindre roll. Belastningen från Stockholms skärgård från 

Väddö ner till Nynäshamn uppskattas enligt PLC5 till ca 1 500 ton N och drygt 33 

ton P, vilket motsvarar knappt 5% av den totala belastningen på Egentliga Öster-

sjön. Merparten av dessa näringsämnen kommer dock från kommunala avloppsre-

ningsverk, vilka i stor utsträckning redan ingår i de internationella rapporteringarna 

av belastningen på havet. Därför anses det inte prioriterat att i dagsläget inkludera 

den diffusa belastningen från öarna i Stockholms skärgård. 

 

Ett sätt att se till att belastningsuppskattningarna för de övervakade områdena är så 

goda som möjligt är att förlägga mätstationerna för både vattenkemi och vatten-

flöde så nära respektive flodmynning som möjligt. Överlag får det nuvarande över-

vakningsnätet anses uppfylla detta krav, men det finns några fall när åtminstone 

den vattenkemiska mätstationen skulle kunna förflyttas något. Det är dock viktigt 

att en eventuell flytt inte innebär att risken ökar för saltvattenintrång från havet, 

vilket innebär databortfall och ökad osäkerhet i belastningsberäkningarna då data 

från sådana tillfällen inte kan användas för att beräkna belastningen på havet. Vat-

tenpeglar är däremot av naturliga skäl svårare att flytta, speciellt om det är vid 

kraftverksdammar som mätningarna sker. Viktigt att tänka på i detta sammanhang 

är också bakåtkompabiliteten då många mätstationer har använts under ett flertal 

decennier. Ett alternativ till att flytta på mätstationer vore att, som tidigare nämnts, 

i högre utsträckning inhämta kompletterande underlag från olika SRK-program. 

 

Arbetet är inte slutfört med att se över om antalet punktkällor av betydelse skall 

ökas vid belastningsuppskattningarna till de olika rapporteringarna (punkt 5), utan 

detta arbete sker inom projekt vid sidan av detta arbete som istället koncentrerats 

på beräkningarna av den diffusa belastningen från våra landområden. 
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Slutligen är det viktigt att komma ihåg att man genom att inkludera mer underlags-

data som fler punktutsläpp och/eller regionala data ökar arbetsinsatsen, samtidigt 

som sårbarheten för databortfall ökar. Detta är framförallt ett stort problem när man 

vill hålla beräkningarna konsistenta över tiden. Det är av yttersta vikt att man säk-

rar dataflödet, så att kvalitetssäkrade underlagsdata kan erhållas kontinuerligt. 
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Utvecklingsförslag 

För att utveckla belastningsberäkningarna vidare ges följande kostnadseffektiva 

förslag med två olika ambitionsnivåer: 

1) I samband med att datavärdskapet för sjöar och vattendrag byggs om från 

grunden föreslås att samtliga nationella trendvattendragsstationer som ligger 

kustnära inkluderas i belastningsberäkningarna.  

2) För de områden som tidigare pekats ut som känsliga områden där be-

lastningsuppskattningarna behöver utvecklas görs en översyn med hjälp 

av det underlag som det samordnade delprojekt som styrs av Länsstyrel-

sen i Östergötland. Urvalet av objekt som kan inkluderas diskuteras med 

respektive länsstyrelse för att få en uppfattning om mätstationernas sta-

bilitet över tiden. 

 

I mer detalj skulle punkt 1 ovan kunna omfatta följande nationella trendvatten-

dragsstationer: 

 Ostvik (Västerbottens län)  Virån (Kalmar län) 

 Loån (Stockholms län)  Verkaån (Skåne län) 

 Kilaån (Södermanlands län)  Ö. Anråsälven (Västra 

 Vretaån (Södermanlands län)        Götalands län) 

 

Regionala tillskott inklusive recipientkontrollstationer enligt punkt 2 ovan skulle 

kunna vara: 

 Strömaråns utlopp (Uppsala län) 

 Något eller några regionala vattendrag inom Stockholms län 

 Storåns utlopp (SRK Motala ström) 

 Något eller några vattendrag inom Kalmar, Blekinge och Skåne län 

 Skräbeåns utlopp (SRK Skräbeån) 

 Samtliga kustmynnande mätstationer med transportdata som beräknas av 

Länsstyrelsen i Västra Götaland (ca 30 stycken) 

 

Införandet av samtliga dessa mätstationer i belastningsberäkningarna skulle främst 

kräva en uppstartskostnad för framtagandet av beräkningsrutiner och programme-

ring. Även automatiska kvalitetsrutiner bör tas fram för att säkerställa kvaliteten på 

framtagna belastningsdata. Själva de årliga driftskostnaderna torde inte bli mer 

kostsamma än dagens beräkningar och sammanställningar av data. Detta förutsätter 

dock att övervakningsprogrammen är stabila över tiden för att inte orsaka årliga 

omräkningar. Det mest konkreta förslaget till förändrade beräkningsrutiner hittills 

är att man starkt bör överväga att använda recipientkontrolldata för att uppskatta 

belastningen från Skräbeån. 

 

Därutöver kan organiskt material med fördel ingå tillsammans med näringsämnena 

i en eventuell utveckling av belastningsberäkningarna om dessa skall kompletteras 

med data av mer regional och lokal karaktär. 
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Bilaga 1 Täckningsgraden av de 
övervakade områdena 
De ytor och andelar av den totala ytan som täcks av mätstationer för vattenkemi och vattenflöde 
inom den nationella miljöövervakningen av större vattendrag och används för att beräkna belast-

ningen på havet. Dessutom anges några mindre vattendrag som främst används för att beräkna 
belastningen från oövervakade områden. 

The areas and coverage (Andel övervakad yta) of monitored parts of rivers regardning water 
chemical monitoring (Vattenkemi) and waterflow (Flöde) in the national riverine monitoring pro-

gramme.  

HARO Vattensystem 

Area (km2) 
Andel över-

vakad yta (%) 
Anmärkningar 

Vatten-
kemi 

Flöde 
Totala 
arean 

Kemi 
Vatten-
flöde 

1 Torne älv 39879 33929 34441 116 99 Bifurkation. 
Totalt övervakas 

99% m a p 
vattenkemi 

4 Kalix älv 18079 17387 23846 76 73 

 
Torne älv + 
Kalix älv 

57958  58287 99  

5 Töre älv 440  449 98  PULS/S-HYPE 

7 Råne älv 3781 3779 4207 90 90  

9 Lule älv 25230 24496 25240 100 97  

12 Alterälven 451  459 98  PULS/S-HYPE 

13 Pite älv 11254 10817 11285 100 96  

20 Skellefte älv 11309 11310 11731 96 96  

24 Rickleån 1648  1649 100  PULS/S-HYPE 

28 Ume älv 26568 26567 26815 99 99  

30 Öre älv 2859 2860 3029 94 94  

32 Lögde älv 1607  1608 100  PULS/S-HYPE 

34 Gide älv 3441 3043 3442 100 88  

38 Ångermanälven 30639 30638 31865 96 96  

40 Indalsälven 25765 25762 26726 96 96  

42 Ljungan 12089 12085 12851 94 94  

45 Delångersån 1992 1828 1994 100 92  

48 Ljusnan 19818 19819 19829 100 100  

52 Gavleån 2459 2312 2459 100 94  

53 Dalälven 28919 28921 28954 100 100  

55 Forsmarksån 373  376 99  PULS/S-HYPE 

61 
Stockholm 

(Norrström) 
22650 22650 22650 100 100 

Fram till 2002. 

Inkl Södertälje-
kanal. 

61 
Stockholm 

(Centralbron) 
22650 22650 22650 100 100 

Fr o m 2003. 

Inkl Södertälje-
kanal. 

65 Nyköpingsån 3590 3592 3631 99 99  

67 Motala Ström 15387 15395 15480 99 99  

71 Botorpström 975  999 98  PULS/S-HYPE 

74 Emån 4447 4441 4471 99 99  

75 Alsterån 1333 1333 1525 87 87  

77 Ljungbyån 735 342 758 97 45  

80 Lyckebyån 806 801 810 100 99  
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Tabell forts. De ytor och andelar av den totala ytan som täcks av mätstationer för vattenkemi och 
vattenflöde inom den nationella miljöövervakningen av större vattendrag och används för att 

beräkna belastningen på havet. Dessutom anges några mindre vattendrag som främst används 
för att beräkna belastningen från oövervakade områden.      

HARO Vattensystem 

Area (km2) 
Andel över-

vakad yta (%) 
Anmärkningar 

Vatten-

kemi 
Flöde 

Totala 

arean 
  

86 Mörrumsån 3365 3361 3369 100 100  

88 Helgeån 4140 4015 4724 88 85  

92 Kävlingeån 1185 1185 1204 98 98  

94 Råån 166 156 193 86 81  

96 Rönneån 962 953 1897 51 50 Se bilaga 2 

97 Stensån 284  285 100  PULS 

98 Lagan 6133 5480 6452 95 85 Smedjeån är ett 

biflöde till Lagan 

Smedjeån PULS 
98 Smedjeån 276  6452 4  

98 Lagan inkl 

Smedjeån 

6409  6452 99  

99 Genevadsån 215  224 96  PULS/S-HYPE 

100 Fylleån (Fylle-

bro) 

361  361 100  Hela omr 391 

km2,men 
Trönningeån 
ingår i kustområ-

det 

PULS/S-HYPE 

101 Nissan 2676 2437 2686 100 91  

103 Ätran 3340 2574 3342 100 77  

105 Viskan 2160 2160 2202 98 98  

108 Göta älv 

(Trollhättan) 

47033 47600 50117 94 95 Fram till 1984 

108 Göta älv 

(Alelyckan) 

48193 47600 50117 96 95 Fr o m 1985 

109 Bäveån 301  301 100  PULS/S-HYPE 

110 Örekilsälven 1335 1335 1340 100 100  

112 Enningdalsälv 624 624 782 80 80  

117 Gothemsån 349     Används för att 
uppskatta belast-

ningen från 
Gotland och 
Öland 

 Västergarnsån 

(Liffedarve) 

96     

 Gotland+Öland 445  3145 14  

 Skivarpsån 102  124 82   

 Trönningeån 28,1      

 Fyrisån 

(Klastorp) 

1194      

 Tolångaån 262  262    

 Klingavälsån 206      
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Bilaga 2. Områdesvisa jämförelser 
av belastningen från oövervakade 
områden 

De områdesvisa beskrivningarna har delats upp efter gemensamma beräknings-

grunder för att ge en mer överskådlig bild av underlaget. Beskrivningarna omfattar 

framförallt uppgifter om markanvändning (andelen skogs- och jordbruksmark, 

samt tätorter) och punktkällor inom såväl de oövervakade områdena som de över-

vakade områden som används som jämförelseobjekt för respektive område. 

Materialet är hämtat ur Sonesten m.fl. (2006). 

 

Indelningen av belastningsuppskattningarna efter olika havsbassänger är anpassad 

efter de krav som ställs vid rapporteringarna och följer inte alltid de officiella in-

delningarna i havsbassänger. Markanvändningen ges vid genomgången av områ-

dena som ett medelvärde per huvudavrinningsområde. Som spridningsmått anges, i 

förekommande fall då flera områden ingår, även min- och maxvärden. I de fall 

endast ett eller två vattensystem ingår i jämförelserna har dessa hållits åtskilda och 

namngivna, medan när tre eller fler områden ingår har dessa slagits samman och 

benämns då övervakade respektive oövervakade områden. 

 

Därutöver anges olika typer av punktutsläpp såsom direktutsläpp till havet och ut-

släpp i de inre delarna av områdena. De punktutsläpp som har ingått vid jämförel-

serna mellan övervakade och oövervakade områden är de större punktkällor som 

ingår i underlagsmaterialet till PLC5. Punktutsläppen har även indelats i utsläpp 

från avloppsreningsverk (B- och C-anläggningar), samt utsläpp från större indu-

strier. Industriutsläppen har däremot inte delats in i några kategorier, utan anses 

samtliga ha stor påverkan. Som ett grovt mått på påverkan från reningsverken 

anges för hur många personekvivalenter anläggningarna är dimensionerade. Ett 

alternativ till att endast ange antalet personekvivalenter vore att ange dessa per 

ytenhet, vilket i skulle kunna ge en mer rättvis bild vid jämförelser mellan områden 

som skiljer sig mycket åt i storlek. För att detta mått skall ge en rättvis bild av hur 

punktkällorna påverkar belastningen på havet bör man dock ta hänsyn till den re-

tention som belastningen utsätts för på sin väg till havet. Faktorer som här spelar in 

är bland annat avståndet från utsläpp till havet och ev förekomst av sjöar däremel-

lan. 

 

Liksom för övervakade områden ingår i dag endast större punktutsläpp som sker 

direkt till havet i belastningsuppskattningarna. En potentiellt viktig del i att kunna 

förbättra belastningsberäkningarna för båda typerna av områden är således att om 

möjligt kunna ta med och separat redovisa fler punktutsläpp som ligger kustnära. 

Ett problem i detta sammanhang är dock att den retention som sker i sjöar och 

vattendrag får en allt större roll ju längre en förorening transporteras innan den når 

havet, vilket speciellt gäller om den måste passera en större sjö där retentionen kan 
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ha en mycket stor roll för hur mycket som transporteras vidare genom systemet. 

För att kunna ta sådan hänsyn måste uppgifter på retentionen i olika områden tas 

fram, vilket gjordes för både kväve och fosfor inom arbetet med PLC5. 

 

Vid jämförelserna har hänsyn tagits till hur stor del av det oövervakade området 

som täcks av det insamlade regionala materialet (benämns vanligen som recipient-

kontrolldata). Justeringen har gjorts genom att belastningen för hela det oöverva-

kade området har arealproportionerligt minskats till den aktuella arean som täcks 

av recipientkontrollmaterialet. 

 

Viktigt att tänka på vid jämförelser av kvävebelastningen mellan de olika beräk-

ningssätten är att de vanligen baseras på totalkvävehalter framtagna med olika 

analysmetoder. Kvävebelastningen inom den nationella miljöövervakningen base-

ras på resultat erhållna som summan av nitrit- och nitratkväve, samt Kjeldahlkväve 

(organiskt bundet kväve). Denna uppskattning blir normalt alltid större än upp-

skattningar baserade på ”persulfatuppslutet” kväve som vanligen används inom 

SRK-programmen. För jämförbarhetens skull bör man därför i möjligaste mån 

använda sig av data erhållna på ett så jämförbart sätt som möjligt. Tyvärr är detta 

inte möjligt i detta sammanhang, men man bör vara medveten om att metodskillna-

derna ger i medeltal ca 5% högre kvävehalt vid summametoden (se figur 1 nedan). 

Detta innebära att i genomsnitt så borde kvävebelastningen inom den nationella 

övervakningen visa på en lika stor ”överskattning” av belastningen jämfört med 

regionala data. Ingen hänsyn till detta har dock tagits vid nedanstående jämförelser. 

 

 
 

Figur 1. Jämförelse mellan kvävetransporter beräknade genom ”summa-metoden” och ”persulfat-

kväve”. Data från de nationella belastningsberäkningarna.  
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Bottenviken och norra Bottenhavet – små vattensystem 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 2). För detta ändamål används Töre älv 

och Alterälven. Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC 

Annual och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som 

mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i de överva-

kade områdena uppskattas med hjälp av PULS-modellering. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Både de övervakade vattensystemen och de oövervakade domineras av skogsmark, 

även om ett fåtal av de oövervakade områdena har ett markant inslag av jordbruks-

mark (tabell 1). 

 

Punktutsläpp saknas inom de övervakade delarna av både Töre älv och Alterälven, 

men båda områdena har var sitt utsläpp strax nedströms respektive provtagnings-

plats (figur 2 och tabell 2). Punktutsläpp från reningsverk inom de oövervakade 

områdena domineras av utsläpp mer eller mindre direkt i havet, även om det före-

kommer en del mindre utsläpp en bit in i landet (tabell 2). Därutöver finns fem 

industrier som samtliga har direktutsläpp till havet (figur 1). 

 
Tabell 1. Markanvändning i områdets övervakade och oövervakade mindre vattensystem (medel-

värde per område och i förekommande fall min- och maxvärden). 

  Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Töre älv 79 0 0 3 18 

Alterälven 82 3 0 4 11 

Oövervakade 75 (32-90) 6 (0-44) 2 (0-17) 3 (0-32) 14 (0-20) 

 
Tabell 2. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Töre älv 

 

1300 0 1300 1300 

Alterälven 2500 2500 0 2500 

Bottenviken 49100 44000 7700 51700 

N. Bottenhavet 5800 4000 8100 12100 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Heltäckande mätdata med avseende på så väl tid som rum saknas för tillfället för 

att kunna göra meningsfulla jämförelser. På uppdrag av Naturvårdsverket genom-

förs en tillfällig undersökning i Sangisälven (se nedan ”Större vattensystem”) under 

perioden april 2008 – juni 2009. Avsikten är att bättra på kunskapen om utförseln 

från området till havet av såväl näringsämnen som andra ämnen inklusive metaller. 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den viktade arealspecifika belastningen för de två övervakade områdena har be-

räknats till 200 kg/km
2
 för N och 7 kg/km

2
 för P (varierar mellan 6,5 och 7,2) inom 

PLC5-projektet (tabell 3). Motsvarande beräknade arealspecifika belastningar för 

de oövervakade områdena (uppdelade på 19 områden) är 265 kg/km
2
 för N (varie-

rar mellan 190 och 400 kg/km
2
) och 10 kg/km

2
 för P (varierar mellan 6,6 och 15 

kg/km
2
). Arealviktningsmetodiken indikerar på en underskattning för både N och P 

för de oövervakade områdena.  

 
Tabell 3. Belastningsdata beräknade i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, samt 

skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 200 265 (190-400) 0,75 -550 

Fosfor 6,9 (6,5-7,2) 10,0 (6,6-15) 0,69 -30 

 

 

KOMMENTARER 

De oövervakade områdena har högre andel jordbruksmark, men skogen dominerar 

i både övervakade och oövervakade. De övervakade områdena saknar punktkällor. 

Punktutsläppen i hela området domineras av direktutsläpp, varför kvaliteten på 

belastningsuppskattningarna knappast skulle vinna mycket på att man även försö-

ker att uppskatta källor längre in i landet. Jämförelser av arealviktade belastnings-

data mellan de övervakade och de oövervakade områdena från underlaget till PLC5 

indikerar att både kväve- och fosforbelastningen är underskattad. 
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Figur 2. Beräkningar av belastningen från små oövervakade vattensystem (gröna) i Bottenviken 
och norra delen av Bottenhavet baseras på den arealspecifika belastningen från Töre älv och 

Alterälven (rosa). Vattenföringen i de övervakade områdena uppskattas med hjälp av PULS-
modellering. Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem 
och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Bottenviken och norra Bottenhavet – större vattensystem 

De oövervakade områdena består av något större vattensystem där nationell miljö-

övervakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp 

av liknande övervakade områden (figur 3). I detta fall används Råne älv, Rickleån, 

samt Öre, Lögde och Gide älv. Belastningen från området ingår i rapporteringarna 

enligt PLC ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkäl-

lor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i de 

övervakade områdena är uppmätta data från peglar eller vattenkraftsanläggningar. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Både de övervakade vattensystemen och de oövervakade domineras av skogsmark 

och inom markanvändningen ”övrigt” är myrmark ett vanligt inslag (tabell 4). 

 

Punktutsläppen från reningsverk är jämförelsevis ojämnt fördelade mellan de vat-

tendrag som belastar de båda havsområdena, detta gäller för såväl övervakade sy-

stem som oövervakade. Råne älv och Sangisälven har således förhållandevis få och 

mindre punktutsläpp jämfört med de övriga vattensystemen (figur 3 och tabell 5). 

Merparten av belastningen från punktutsläppen är dock mer eller mindre direkt till 

havet. Tre större anläggningar finns dock i vardera Byske och Bure älv, samt Sä-

varån. Av dessa ligger Sävar ARV jämförelsevis nära havet och borde klassas som 

ett direktutsläpp (5 000 pe). 

 
Tabell 4. Markanvändning i områdets övervakade och oövervakade mindre vattensystem. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade 78 (72-82) 1 (1-3) 0 4 (2-9) 16 (11-24) 

Oövervakade 76 (73-79) 2 (0-9) 0 6 (5-6) 16 12-18) 

 
Tabell 5. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Bottenviken, Råne älv 

 

3800 0 1000 4800 

N Bottenhavet, övervakade 10000 3500 5400 18900 

Bottenviken, Sangisälven 1100 0 0 1100 

N Bottenhavet, oövervakade 5000 16400 3200 24600 
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Figur 3. Beräkningar av belastningen från större oövervakade vattensystem (gröna) i Bottenviken 
och norra delen av Bottenhavet baseras på den arealspecifika belastningen från Råne älv, Rickle-

ån, samt Öre, Lögde och Gide älv (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som 
ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att 
inte störa överblicken. 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Heltäckande mätdata med avseende på så väl tid som rum saknas för tillfället för 

att kunna göra meningsfulla jämförelser. En tillfällig utökning av recipientkontrol-

len i Åby, Byske och Bure älv, samt i Sangisälven genomförs på uppdrag av Na-

turvårdsverket under perioden april 2008 – juni 2009. Avsikten är att bättra på 

kunskapen om utförseln från området till havet av såväl näringsämnen som andra 

ämnen inklusive metaller. 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den viktade arealspecifika belastningen för de fem övervakade områdena har i 

PLC5-projektet beräknats till 160 kg/km
2
 för N (varierar mellan 130 och 190 

kg/km
2
) och 5,5 kg/km

2
 för P (varierar mellan 4,7 och 6,9). Motsvarande belast-

ningar för de oövervakade (uppdelade i 5 områden) är 180 kg N/km
2
 (varierar mel-

lan 150 och 270 kg/km
2
) och 6 kg P/km

2
 (varierar mellan 4,4 och 12,4 kg/km

2
). 

Förhållandet mellan arealviktningen baserat på övervakade områden och arealbe-

lastningar för de oövervakade områdena är ca 0,9 för båda ämnena (tabell 6). 

 
Tabell 6. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, samt 
skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 160 (130-190) 180 (150-270) 0,89 -170 

Fosfor 5,5 (4,7-6,9)) 6,2 (4,4-12,4) 0,89 -6 

 

 

KOMMENTARER 

De övervakade och de oövervakade vattensystemens beskaffenheter är mycket 

likartade med avseende på markanvändning, medan de skiljer sig mer åt med avse-

ende på punktutsläpp och då framförallt mellan vattendragen som belastar de olika 

havsbassängerna. De arealspecifika närsaltsförlusterna från de övervakade vatten-

systemen är dock snarlika (120-160 kg N/km
2
•år, resp. 6-10 kg P/ km

2
•år i de nat-

ionella beräkningarna), vilket talar emot en uppdelning av belastningsberäkningar-

na mellan de olika havsbassängerna. Punktutsläppen domineras till stor del av di-

rektutsläpp, även om vissa betydande källor återfinns längre in i landet. Speciellt 

Sävar ARV som ligger nära havet borde klassas som ett direktutsläpp för att bättre 

uppskatta den totala belastningen från området. Jämförelser av arealviktade belast-

ningsdata mellan de övervakade och de oövervakade områdena från underlaget till 

PLC5 indikerar på att både kväve- och fosforbelastningen kan vara något un-

derskattad. 
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Sammanfattning Bottenviken och norra Bottenhavet 

De övervakade vattensystemen som används för att uppskatta belastningen från de 

oövervakade områdena förefaller vara av i stort samma beskaffenhet som de områ-

den belastningen skall appliceras på. De betydande punktkällorna i området ligger i 

allmänhet i kustbandet (mer eller mindre direktutsläpp) eller ligger uppströms mät-

stationerna för de övervakade stora vattensystemen. Endast ett jämförelsevis stort 

avloppsreningsverk nära mynningen av ett oövervakat system har identifierats 

(Sävar ARV i Sävarån med 5000 pe). Betydelsen från detta reningsverk, samt de 

mindre anläggningar (främst C-anläggningar) som finns både inom de oövervakade 

områdena och utefter kusten torde dock vara liten på den totala belastningen på 

havet. Som jämförelse kan nämnas att de stora direktutsläppen från punktkällor till 

Bottenviken var för 2004 ca 995 ton kväve och 29 ton fosfor, vilket skall jämföras 

med den totala flodbelastningen på 19 300 ton kväve och 953 ton fosfor. Punktkäl-

lorna stod således för 5 respektive 3 % av den totala belastningen. Att tillföra be-

lastningen från de mindre punktkällor som i dag inte ingår i de belastningsberäk-

ningar som rapporteras till bl.a. HELCOM och EIONET torde inte signifikant öka 

precisionen i uppskattningarna i förhållande till det merarbete detta skulle innebära 

med avseende på insamling och kvalitetsgranskning av utsläppsdata från dessa. 

Jämförelser av arealviktade belastningsdata mellan de övervakade och de oöverva-

kade områdena från underlaget till PLC5 indikerar att både kväve- och fosforbe-

lastningen kan vara något underskattad för hela området. Den eventuella un-

derskattningen är dock liten jämfört med den totala belastningen för området. 
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Centrala Bottenhavet 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 4). I detta fall används Öre, Lögde och 

Gide älv, samt Delångersån och Gavleån. Belastningen från området ingår i rappor-

teringarna enligt PLC ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp 

från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenfö-

ringen i de övervakade områdena är med undantag för Lögde älv, uppmätta data 

från peglar eller vattenkraftsanläggningar. För Lögde älv används PULS-

modellerad vattenföring. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Både de övervakade vattensystemen och de oövervakade domineras av skogsmark, 

även om vissa system även har ett stort inslag av myrmark. Ett antal mindre områ-

den har även en förhållandevis stor andel tätort och något större andel jordbruks-

mark (tabell 7). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom området domineras stort av direktut-

släpp till havet; endast inom de övervakade områdena finns även en betydande 

andel större anläggningar (B-anläggningar) som belastar vattendragen inne i landet 

(figur 4 och tabell 8). Större industriutsläpp sker med undantag av två industrier 

inom Gavleåns avrinningsområde uteslutande som direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 7. Markanvändning i områdets övervakade och oövervakade vattensystem. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade 80 (76-82) 3 (1-5) 1 (0-3) 6 (2-11) 10 (4-15) 

Oövervakade 83 (48-99) 4 (0-10) 2 (0-36) 5 (1-11) 6 (0-16) 

 
Tabell 8. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 10000 56000 15000 81000 

Oövervakade 370000 7800 18000 396000 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Heltäckande mätdata med avseende på så väl tid som rum saknas för tillfället för 

stora delar av det oövervakade området för att kunna göra meningsfulla jämförel-

ser.  

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den viktade arealspecifika belastningen för de fem övervakade områdena har be-

räknats till 175 kg/km
2
 för N (varierar mellan 120 och 235 kg/km

2
) och 5,7 kg/km

2
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för P (varierar mellan 2,7 och 8,5; det lägsta värdet erhålls i Delångersån på grund 

av stor retention i Dellensjöarna och det högsta i Gavleån på grund av stora punkt-

utsläpp). Motsvarande belastningar för de oövervakade (uppdelade i 25 områden) 

är 250 kg/km
2
 för N (varierar mellan 145 och 415 kg/km

2
) och 9,0 kg/km

2
 för P 

(varierar mellan 3,8 och 19 kg/km
2
). Det oövervakade området har relativt många 

utsläpp i det kustnära området. Detta ökar osäkerheten i arealviktningen, även om 

merparten av utsläppen är direktutsläpp. Det totala oövervakade området är stort, 

vilket medför att skillnaden i ton blir förhållandevis stor (drygt 1100 ton N och ca 

55 ton P). 

 
Tabell 9. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, samt 

skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 175 (120-235) 250 (145-415) 0,70 -1120 

Fosfor 5,7 (2,7-8,5) 9,0 (3,8-19) 0,63 -55 

 

 

KOMMENTARER 

Medelvärdena av markanvändningen i de övervakade och de oövervakade vatten-

systemen är mycket snarlika varandra, men det finns lokala skillnader framförallt 

genom att några mindre system har en jämförelsevis stor andel tätorter inom re-

spektive område. Det är relativt stor spridning i arealspecifik belastning bland de 

övervakade vattensystemen. Delångersån har mycket låg arealspecifik belastning 

på grund av stor retention i Dellensjöarna, medan Gavleån har hög arealspecifik 

belastning på grund av stora utsläpp och trots retention av dessa i Storsjön. 

 

Punktutsläppen i hela området domineras av direktutsläpp, varför kvaliteten på 

belastningsuppskattningarna knappast skulle vinna mycket på att man även försö-

ker uppskatta utsläpp från källor längre in i landet. Möjligen kan fler mellanstora 

reningsverk inkluderas, då i dagsläget endast verk dimensionerade för mer än ca 

3000 personekvivalenter ingår som punktkällor i den totala belastningen på havet. 

Jämförelser av arealviktade belastningsdata mellan de övervakade och de oöverva-

kade områdena från underlaget till PLC5 indikerar att både kväve- och fosforbe-

lastningen kan vara något underskattad. 
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Figur 4. Beräkningar av belastningen från oövervakade vattensystem (gröna) i den centrala delen 
av Bottenhavet baseras på den arealspecifika belastningen från Öre, Lögde och Gide älv, samt 

Delångersån och Gavleån (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i 
andra vattensystem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte 
störa överblicken. 
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Södra Bottenhavet 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 7). I detta fall används Forsmarksån. 

Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL och 

EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i 

havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen uppskattas med hjälp av PULS. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall endast varit möjligt för 

den södra delen av det oövervakade området som ligger i Stockholms län (14% av 

det oövervakade området). Det datamaterial som erhållits från Länsstyrelsen i 

Stockholms län omfattar belastningen via Bodaån, Skeboån och Tulkaströmmen 

för perioden 1990–2006, vilken har jämförts med den arealproportionerliga belast-

ningen via Forsmarksån. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Både Forsmarksåns vattensystem och de oövervakade domineras av skogsmark, 

även om vissa områden även har betydande inslag av jordbruks- eller myrmark 

(tabell 10). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom området sker dels genom direktut-

släpp till havet dels genom en antal större anläggningar (B-anläggningar) som be-

lastar vattendragen inne i landet (figur 7 och tabell 11). Merparten av dessa anlägg-

ningar ligger en bra bit in i landet och det är oklart hur stor belastning dessa an-

läggningar har på havet. Endast ett större industriutsläpp finns i området, vilket har 

direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 10. Markanvändning i Forsmarksån och i områdets oövervakade vattensystem. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Forsmarksån 73 7 0 5 15 

Oövervakade 71 (64-87) 18 (4-26) 1 (0-4) 3 (1-6) 8 (3-9) 

 

 
Tabell 11. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Forsmarksån 0 0 550 550 

Oövervakade 19000 41000 3000 63000 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 

 
 

Figur 5. Kväve- och fosforbelastningen för den södra delen av Södra Bottenhavet, vilket inklude-
rar några av de avrinningsområden som ligger i Stockholms län. Jämförelser mellan belastningen 
framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen för Forsmarksån och data från recipient-

kontrollen för Bodaån, Skeboån och Tulkaströmmen (data från Länsstyrelsen i Stockholms län). 

 

 

 
 

Figur 6. Årsmedelvattenföringen för den södra delen av Södra Bottenhavet, vilket inkluderar några 
av de avrinningsområden som ligger i Stockholms län. Jämförelser mellan vattenföring framtagen 

med hjälp av den arealspecifika vattenföringen för Forsmarksån och data från recipientkontrollen 
för Bodaån, Skeboån och Tulkaströmmen (data från Länsstyrelsen i Stockholms län). 

 

Belastningsuppskattningarna av de oövervakade områdena underskattar generellt 

sett belastningen i de tre vattensystem inom Stockholms län för vilka jämförbara 

data har varit tillgängliga (figur 5). Speciellt stor är skillnaden för fosforbelastning-

en. Även vattenföringen underskattas något vid användandet av data från Fors-

marksån, även om skillnaderna var mycket små under slutet av jämförelseperioden 

(figur 6). De genomsnittliga arealspecifika förlusterna för hela jämförelseperioden 

var för recipientkontrolldata 300 kg N/km
2
 respektive 9,4 kg P/ km

2
, medan de för 

de nationella uppskattningarna var 233 respektive 3,9 kg/km
2
 (-22 resp -58%). 

 

I och med att det endast varit möjligt att jämföra en mindre del av det oövervakade 

området med befintliga regionala data, så är det svårt att dra några slutsatser om 

tendensen till underskattade närsaltsbelastningar är generella för hela området. 

Detta bör utredas vidare med jämförbara data från Uppsala län. 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området har beräknats till 185 

kg/km
2
 för N och 3,2 kg/km

2
 för P (tabell 12). Motsvarande belastningar för de 

oövervakade (uppdelade i 5 områden) är arealviktat 290 kg/km
2
 för N (varierar 

mellan 200 och 320 kg/km
2
) och 12,5 kg/km

2
 för P (varierar mellan 6 och 18 

kg/km
2
). Den arealspecifika fosforbelastningen i det övervakade området är således 

betydligt lägre än i omgivande oövervakade områden i PLC5-materialet, vilket 

även stöds av de visserligen begränsade recipientkontrolldata som funnits till 

hands. Även för kvävebelastningen indikeras en viss underskattning i belastnings-

beräkningarna. 

 
Tabell 12. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 
oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 185 290 (200-320) 0,64 -350 

Fosfor 3,2 12,5 (6-18) 0,26 -35 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i Forsmarksån är jämförbar med användningen i de oöverva-

kade systemen, även om andelen sjöar är högre i Forsmarksån. Punktutsläppen 

domineras av direktutsläpp och ett antal större anläggningar inne i landet. En större 

hänsyn skulle kunna tas till de större punktkällor som ligger i de inre delarna av de 

oövervakade områdena, men detta skulle kräva en mer noggrann studie för att ut-

röna utsläppens påverkan på havet. Möjligen har dessa källor en lokal effekt i kust-

området, men sett till den totala belastningen på Bottenhavet är det endast en 

mycket liten del av den totala belastningen, varför bättre uppskattningar på belast-

ningen från dessa oövervakade områden endast skulle få en mindre effekt på upp-

skattningen av den totala belastningen från området. Såväl kväve- som fosforbe-

lastningen förefaller underskattas i de nationella beräkningarna. Detta gäller fram-

förallt den arealspecifika fosforbelastningen som är betydligt lägre i Forsmarksån 

jämfört med de oövervakade områdena i omgivningen. Sannolikt orsakas denna 

skillnad till stor del av den större andelen sjöar i det övervakade området. I åns 

nedre del ligger tre förhållandevis stora reglerade sjöar (används bl a för sötvatten-

försörjningen till Forsmarks kärnkraftverk), vilket kan påverka fosfortransporten i 

åsystemet.  
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Figur 7. Beräkningar av belastningen från oövervakade vattensystem (gröna) i den södra delen av 

Bottenhavet baseras på den arealspecifika belastningen från Forsmarksån (rosa). Punktkällor 
(industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör 

de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Norra Östersjön norr om Stockholm 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 8). I brist på lämpliga övervakade sy-

stem utmed kusten används i detta fall Fyrisån uppströms Uppsala. Belastningen 

från området ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL och EIONET. För 

närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid 

dessa rapporteringar. Vattenföringen i Fyrisån beräknas av SLU. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

Bergshamraån, Broströmmen, Malstaån, Norrtäljeån, Penningbyån och Åker-

strömmen för perioden 1990–2006 (data från Länsstyrelsen i Stockholms län), 

vilken har jämförts med den arealproportionerliga belastningen för Fyrisån. De 

jämförda vattendragen upptar 68% av det oövervakade området. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Både aktuella delen av Fyrisåns vattensystemen och de oövervakade domineras till 

stor del av skogs- och jordbruksmark, även om vissa vattensystem har ett bety-

dande inslag av annan öppen mark och tätorter (tabell 13). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker 

framförallt genom direktutsläpp till havet, även om ett färre antal större anlägg-

ningar (B-anläggningar) belastar vattendragen inne i landet (figur 8 och tabell 14). 

Merparten av dessa anläggningar ligger en bra bit in i landet och det är oklart hur 

stor belastning dessa anläggningar har på havet. Uppgifter på större industriutsläpp 

saknas för området. 

 
Tabell 13. Markanvändning i Fyrisåns vattensystem uppströms Uppsala och i områdets oöver-

vakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Fyrisån 65 21 1 2 11 

Oövervakade 56 (14-69) 20 (8-30) 9 (1-47) 6 (2-13) 8 (5-15) 

 
Tabell 14. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Fyrisån 0 23400 3600 27000 

Oövervakade 90000 13000 3900 106900 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Belastningsuppskattningarna för de oövervakade områdena överskattar generellt 

sett kvävebelastningen, medan fosforbelastningen underskattas jämfört med de sex 
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recipientkontrollvattendragen (figur 9, tabell 15). Vattenföringen för de oöverva-

kade områdena förefaller uppskattas väl med hjälp av vattenföringen i Fyrisån 

(figur 10). Vid jämförelserna har recipientkontrolldata erhållits för 68% av områ-

det.  

 
Tabell 15. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-

skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 300 380 1,27 

Fosfor 10,7 9,0 0,84 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Kväve- och fosforbelastningen för den norra delen av Norra Östersjön, vilket inkluderar 

merparten av de avrinningsområden som ligger norr om Stockholm i Stockholms län. Jämförelser 
mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen för Fyrisån vid 
Klastorp och data från recipientkontrollen för de sex ingående vattendragen (data från Länsstyrel-

sen i Stockholms län). 

 

 

 
 

Figur 10. Årsmedelvattenföringen för den norra delen av Norra Östersjön, vilket inkluderar mer-
parten av de avrinningsområden som ligger norr om Stockholm i Stockholms län. Jämförelser 
mellan vattenföring framtagen med hjälp av den arealspecifika vattenföringen för Fyrisån vid 

Klastorp och data från recipientkontrollen för de sex ingående vattendragen (data från Länsstyrel-
sen i Stockholms län). 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Det övervakade området utgörs av Fyrisån. Vid PLC5 arbetet noterades att de si-

mulerade fosforkoncentrationerna i det relativt sjöfattiga området uppströms myn-

ningen var högre än de uppmätta och den belastning som beräknades var överskat-

tad. Det som orsakar detta är för höga läckagekoncentrationer för lerjordar. Lik-

nande tendenser syns även i jämförelse med regionala mätningar i Uppland. Över-

ensstämmelsen mellan modellsimulerade och uppmätta koncentrationer i Fyrisån är 

heller inte bra för N, men i detta fall med en underskattning jämfört med de upp-

mätta transporterna. Svårigheterna att modellera näringsförlusterna i området illu-

streras även vid jämförelser mellan PLC5-resultaten, regionala recipientkontroll-

data, samt de nationella uppskattningarna. Enligt PLC-underlaget så skulle belast-

ningen från de oövervakade områdena överskattas med 80-110% (tabell 16). 

 
Tabell 16. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 360 200 (150-275) 1,82 310 

Fosfor 24 11,5 (9-15) 2,09 24 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i Fyrisån uppströms Uppsala är jämförbar med användningen i 

de oövervakade systemen, även om Fyrisån har något mer skog och mindre tätorter 

än genomsnittet av de oövervakade områdena. Det är framförallt två områden nära 

Stockholm som avviker från såväl övriga oövervakade områden som Fyrisån. Detta 

kan framförallt påverka storleken på belastningen via dagvattennätet i dessa mer 

tätbebyggda områden. Det är dock okänt huruvida dagvattennätet i de aktuella 

områdena direkt belastar vattensystemen eller om de är sammankopplade med 

avloppsvattennätet på något sätt. Punktutsläppen vid kusten domineras av direktut-

släpp och i viss mån ett antal större anläggningar inne i landet. En större hänsyn 

skulle kunna tas till de större punktkällor som ligger i de inre delarna av de oöver-

vakade områdena, men detta skulle kräva en mer noggrann studie för att utröna 

utsläppens påverkan på havet. Effekten på den totala belastningen på Östersjön 

torde dock vara begränsad. 

 

Jämförelser av arealviktade belastningsdata mellan de övervakade och de oöverva-

kade områdena från underlaget till PLC5 tyder på att både kväve- och fosforbelast-

ningen skulle vara kraftigt underskattade. Jämförelserna mellan data från de reg-

ionala recipentkontrollprogrammen och de nationella beräkningarna tyder däremot 

enbart på en kraftig överskattning av kvävebelastningen, medan fosforbelastningen 

snarare skulle underskattas något (-16%). Skillnaderna mellan de olika jäm-

förelsematerialen förefaller främst vara en produkt av svårigheterna att kunna mo-

dellera näringsförlusterna i området och då främst fosforförlusterna. Klart verkar 

det dock vara att kvävebelastningen från de oövervakade områdena förefaller vara 
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till viss del överskattad vid appliceringen av den arealspecifika kvävebelastningen 

för Fyrisån på dessa. Storleken på överskattningen är dock oklar. 

 

 

 

 
 

 

Figur 8. Beräkningar av belastningen från oövervakade vattensystem (gröna) i den norra delen av 

Östersjön norr om Stockholm baseras på den arealspecifika belastningen från Fyrisån uppströms 
Uppsala (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensy-
stem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Norra Östersjön söder om Stockholm 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 15). I detta fall används Nyköpingsån. 

Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL och 

EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i 

havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i Nyköpingsån består av upp-

mätt vattenföring med hjälp av pegel. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

Fitunaån, Moraån, Muskån, Saxbroån, Tyresån och Vitsån för perioden 1998–2006 

(data från Länsstyrelsen i Stockholms län), samt Kilaån, Svärtaån och Trosaån 

(data från Länsstyrelsen i Södermanlands län). Jämförelser har gjorts med den 

arealproportionerliga belastningen för Nyköpingsån. De jämförda vattendragen 

upptar totalt 66% av det oövervakade området från Stockholm ned till Bråviken (21 

respektive 45%), vilket motsvarar 40% av hela området inkl området söder om 

Bråviken. I dagsläget har det inte funnits tillgång till digitaliserade belastningsupp-

gifter för området söder om Bråviken. Information från Länsstyrelsen i Östergöt-

land antyder dock att speciellt fosforbelastningen från Vikbolandet (halvön söder 

om Bråviken) kan vara underskattad, då området domineras av styva leror som 

tenderar att kunna läcka mycket fosfor. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Nyköpingsån och de oövervakade är överlag likartad med 

en stor andel skogs- och jordbruksmark, även om vissa delar av de oövervakade 

systemen har ett betydande inslag av tätorter och jordbruksmark (tabell 17). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker till 

mycket stor del genom direktutsläpp till havet, speciellt om man räknar in Stock-

holms två största reningsverk med en sammanlagd kapacitet på ca en miljon perso-

nekvivalenter (figur 15 och tabell 18). Endast ett fåtal större industriutsläpp finns i 

området, vilka samtliga har direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 17. Markanvändning i Nyköpingsåns vattensystem och i områdets oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Nyköpingsån 57 19 2 13 10 

Oövervakade 57 (0-68) 21 (0-44) 7 (1-96) 5 (0-12) 10 (2-18) 

 
Tabell 18. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Nyköpingsån 0 93000 13000 106000 

Oövervakade 156000 + 1000000 29000 11000 ≈1200000 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 

 
 

Figur 11. Kväve- och fosforbelastningen för den norra delen av Östersjön söder om Stockholm 
fram till Södertälje kanal. Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspe-
cifika belastningen för Nyköpingsån och data från recipientkontrollen för de ingående vattendra-

gen (data från Länsstyrelsen i Stockholms län). 

 

 

 
 

Figur 12. Årsmedelvattenföringen för den norra delen av Östersjön söder om Stockholm fram till 
Södertälje kanal. Jämförelser mellan vattenföring framtagen med hjälp av den arealspecifika 
vattenföringen för Nyköpingsån och data från recipientkontrollen för de ingående vattendragen 

(data från Länsstyrelsen i Stockholms län). 

 

 

 

 
 

Figur 13. Kväve- och fosforbelastningen för den norra delen av Östersjön i Södermanlands län 

från Södertälje kanal till Bråviken. Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den 
arealspecifika belastningen för Nyköpingsån och data från recipientkontrollen för de ingående 
vattendragen (data från Länsstyrelsen i Södermanlands län). 



  

 66 

 
 

Figur 14. Årsmedelvattenföringen för den norra delen av Östersjön i Södermanlands län från 
Södertälje kanal till Bråviken. Jämförelser mellan vattenföring framtagen med hjälp av den areal-

specifika vattenföringen för Nyköpingsån och data från recipientkontrollen för de ingående vatten-
dragen (data från Länsstyrelsen i Södermanlands län). 

 

 

Belastningsuppskattningarna för de oövervakade områdena underskattar generellt 

sett belastningen jämfört med recipientkontrollvattendragen. Detta gäller både för 

kväve och fosfor för såväl området strax söder om Stockholm (fram till Södertälje 

kanal) som området mellan Södertälje kanal och Bråviken (tabell 19, samt figur 11 

resp 13). 

 

Vattenföringen för de oövervakade områdena förefaller vara jämförbar med vatten-

föringsuppgifterna från recipientkontrollen, även om vattenföringen i den norra 

delen av området underskattas något (figur 12 och 14). 

 
Tabell 19. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-

skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Norra delen    

Kväve 290 210 0,72 

Fosfor 17,0 8,2 0,48 

Södra delen    

Kväve 260 200 0,77 

Fosfor 16,2 7,9 0,49 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Det övervakade området utgörs av Nyköpingsån med stor andel sjöar i området. De 

oövervakade områdena har stor spridning i markanvändning och med stora variat-

ioner i befolkningsintensitet, vilket visar sig i stora variationer i arealspecifika 

belastningar (varierar mellan 125 och 320 kg/km
2
 för N och 4,8 och 22 kg/km

2
 för 

P). Jämförelser av de arealviktade belastningarna mellan de övervakade och de 

oövervakade områdena från underlaget till PLC5 indikerar att både kväve- och 

fosforbelastningen kan vara något underskattad (tabell 20). 

 



  

 67 

Tabell 20. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 
oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 196 228 (125-320) 0,86 -160 

Fosfor 9,4 15,4 (5-22) 0,61 -30 

 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i Nyköpingsån är jämförbar med användningen i merparten av 

de oövervakade systemen. Vissa mindre delområden har dock ett stort inslag av 

jordbruksmark och tätort. Det senare gäller dels de södra delarna av Stockholm 

(Södertörn) och dels två mycket små områden som ligger i Nyköping. Liksom för 

området norr om Stockholm kan detta påverka storleken på belastningen via dag-

vattennätet i dessa mer tätbebyggda områden. Det är dock även i detta fall okänt 

hur dagvattnet belastar vattensystemen. Punktutsläppen vid kusten domineras kraf-

tigt av direktutsläpp och att inkludera punktkällor belägna en bit in i landet skulle 

endast få en marginell effekt på den totala belastningen på Östersjön. 

 

Fosforbelastningen från de oövervakade områdena förefaller vara noterbart un-

derskattad vid appliceringen av den arealspecifika belastningen från Nyköpingsån 

(ca hälften av den uppskattade belastningen via recipientkontrollen), medan skill-

naden är mindre mellan de arealspecifika belastningarna för Nyköpingsån respek-

tive de oövervakade områdena i PLC5-materialet. Även för kvävebelastningen är 

skillnaden mindre för PLC5-materialet där belastningen endast överskattas med ca 

14%, medan skillnaderna mellan de nationella beräkningarna och recipientkon-

trolldata är något större (ca 20–30%). Då skillnaderna i vattenföring inte är så stora 

torde skillnaderna i uppskattad belastning mellan de två beräkningssätten snarare 

bero på att närsaltshalterna är lägre i Nyköpingsån jämfört med de jämförda vat-

tendragen. Detta beror främst på en större andel stora sjöar i Nyköpingsån och att 

en stor del av dessa sjöar ligger långt ner i systemet, vilket gör att retentionen i 

området blir större än för de oövervakade områdena som är generellt sett sjöfatti-

gare (jfr Brandt m.fl. 2008). 

 

Den potentiellt underskattade fosforbelastningen från det lerdominerade Vikbolan-

det bör undersökas så snart digitalt baserade data finns tillgängliga för att validera 

belastningsuppgifterna. 
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Figur 15. Beräkningar av belastningen från oövervakade vattensystem (gröna) i den norra delen 
av Östersjön söder om Stockholm baseras på den arealspecifika belastningen från Nyköpingsån 

(rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och 
därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Centrala Östersjön söder om Bråviken 

De oövervakade områdena består av två mindre vattensystem där nationell miljöö-

vervakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp 

av liknande områden med övervakning (figur 16). I detta fall används Botorps-

strömmen. Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC 

ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som 

mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i Botorps-

strömmen uppskattas med hjälp av PULS-modellering. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Botorpsströmmens avrinningsområde och de oöverva-

kade är överlag likartad med en stor andel skogsmark, samt i viss mån jordbruks-

mark (tabell 21). 

 

De två avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena belastar havet direkt, 

medan utsläppen inom Botorpsströmmen uteslutande sker uppströms mätstationen 

(figur 16 och tabell 22). Området saknar större industriutsläpp. 

 
Tabell 21. Markanvändning i Botorpsströmmen och i områdets oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Botorpsströmmen 72 12 0 10 6 

Oövervakade 65 (64-65) 19 (17-20) 1 (0-1) 6 (3-10) 9 (8-10) 

 
Tabell 22. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Botorpsströmmen 0 3000 1900 4900 

Oövervakade 6600 0 0 6600 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Lättillgängliga belastningsdata i digital form saknas för tillfället, men är under 

framtagande. 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området har beräknats till 116 

kg N/km
2
 och 3,5 kg P/km

2
 (tabell 23). Motsvarande belastningar för de oöverva-

kade (uppdelade i 3 områden) är 114 kg N/km
2
 (varierar mellan 100 och 120 

kg/km
2
) och 13,7 kg P/km

2
 (varierar mellan 8 och 17 kg/km

2
). I de kustnära oöver-

vakade områdena dominerar lerjordar, vilket förklarar den höga belastningen för 

fosfor jämfört med det övervakade som har finare jordar och lägre belastning från 

jordbruksmarken. Arealspecifika belastningen för fosfor i det övervakade området 

är således betydligt lägre än i omgivande oövervakade områden. 
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Tabell 23. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 
oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 116 114 (100-120) 1,02 0 

Fosfor 3,5 13,7 (8-17) 0,25 -9 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i Botorpsströmmens avrinningsområde är relativt likartad an-

vändningen i de två oövervakade systemen, men andelen jordbruksmark är lägre. 

Viktigt för näringsförlusterna från området är dock det större inslaget av lerjordar i 

de oövervakade områdena, vilket torde innebära att fosforbelastningen från dessa 

områden underskattas i de nationella beräkningarna. Detta bör utredas vidare med 

hjälp av recipientkontrolldata för det oövervakade området. Punktutsläppen i de två 

oövervakade områdena sker direkt till havet, medan Botorpsströmmens punktut-

släpp sker uppströms mätstationen. Detta innebär en viss överskattning av belast-

ningen från de två oövervakade områdena. Överskattningen torde dock inte vara 

alltför stor då det endast är ett mindre antal personekvivalenter som är anslutna till 

reningsverken. 
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Figur 16. Beräkningar av belastningen från de två oövervakade vattensystemen (gröna) i den 
centrala delen av Östersjön söder om Bråviken baseras på den arealspecifika belastningen från 
Botorpsströmmen (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra 

vattensystem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa 
överblicken. 
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Centrala Östersjön norr om Kalmarsund 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 18). I detta fall används Emån. Belast-

ningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL och EIONET. 

För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med 

vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i Emån består av uppmätt vattenföring 

med hjälp av pegel. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

Marströmmen, Storån och Virån för perioden 2003–2005 (data från Länsstyrelsen i 

Kalmar län). Jämförelserna har gjorts med den arealproportionerliga belastningen 

för Emån. De jämförda vattendragen upptar 47% av det oövervakade området. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Emåns avrinningsområde och de oövervakade är mycket 

likartad med en stor andel skogsmark, samt i viss mån jordbruksmark (tabell 24). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker hu-

vudsakligen direkt till havet, medan utsläppen inom Emåns avrinningsområde ute-

slutande sker uppströms mätstationen (figur 18 och tabell 25). Två större industri-

utsläpp finns i området, vilka båda har direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 24. Markanvändning i Emåns vattensystem och i områdets oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Emån 73 13 2 6 7 

Oövervakade 73 (65-84) 13 (6-23) 1 (0-6) 7 (1-10) 6 (3-10) 

 
Tabell 25. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Emån 0 77000 11200 88200 

Oövervakade 89000 14500 2100 105600 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Det begränsade jämförelsematerialet tyder på att det kan förekomma en viss över-

skattning av belastningen för de oövervakade områdena jämfört med recipientkon-

trolldata (tabell 26 och figur 17). Detta gäller för såväl kvävebelastningen som 

fosforbelastningen. Det är dock svårt att dra några långtgående slutsatser med den 

begränsade jämförelseperioden. Eventuella skillnader bör utredas vidare. 
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Tabell 26. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-
skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning) för åren 2003-2005. 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 150 200 1,33 

Fosfor 3,5 3,8 1,09 

 

 

 
 

Figur 17. Kväve- och fosforbelastningen för den norra delen av Centrala Östersjön norr om Kal-
marsund. Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastning-

en för Emån och data från recipientkontrollen för de ingående vattendragen (data från Länsstyrel-
sen i Kalmar län). 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området Emån har beräknats 

till 244 kg/km
2
 för N och 5,8 kg/km

2
 för P (tabell 27). Motsvarande belastningar 

för de oövervakade (uppdelade i 6 områden) är 130 kg/km
2
 för N (varierar mellan 

100 och 160 kg/km
2
) och 7 kg/km

2
 för P (varierar mellan 2,4 och 13,5 kg/km

2
).  

 
Tabell 27. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 244 130 (100-160) 1,88 345 

Fosfor 5,8 7,0 (2,4-13,5) 0,83 -4 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i Emåns avrinningsområde är mycket likartad användningen i 

de oövervakade systemen. Det är däremot stor skillnad i hur avloppsreningsverkens 

påverkan är fördelad mellan de oövervakade områdena och Emån. I de oöverva-

kade områdena är merparten av belastningen riktad direkt mot havet, medan Emån 

har samtliga reningsverk uppströms mätpunkten. Sett till den arealspecifika belast-

ningen finns här en risk för en snedvriden fördelning av reningsverkens påverkan, 

då skillnaden i antalet dimensionerade personekvivalenter per ytenhet är stor. I 

Emåns avrinningsområden är antalet 19,7 för jämfört med 3,5 för de oövervakade 

områdena. I detta fall borde man göra en noggrannare studie av hur mycket av 

reningsverkens belastning som verkligen når havet. Merparten av de olika verken 

ligger dock förhållandevis långt upp i systemet och har således sannolikt en inte 



  

 74 

alltför stor påverkan. Industriutsläppen i de oövervakade områdena sker direkt till 

havet, medan Emåns industriutsläpp, liksom reningsverken, ligger jämförelsevis 

långt upp i systemet. Även i detta fall borde en noggrannare studie över industriut-

släppens påverkan på havet göras. 

 

Sammantaget kan denna snedvridning i fördelningen av olika punktkällor vara den 

bidragande orsaken till den eventuella överskattning av belastningen som tycks 

föreligga, vilket bör verifieras i fortsatta studier. 

 

Jämförelser mellan de arealspecifika belastningarna från dels PLC5-materialet, dels 

recipientkontrolldata och de nationella beräkningarna, tyder på en viss överskatt-

ning av kvävebelastningen från de oövervakade områdena. Storleksordningen på 

fosforbelastningen är däremot mycket mer svårbedömd. Skillnaden i arealspecifik 

belastning mellan de nationella beräkningarna och det begränsade recipientkon-

trollmaterialet är mycket liten, medan PLC5-data tyder på dubbelt så stora fosfor-

förluster. Orsaken till skillnaderna är oklar och bör utredas vidare.  

 

 

 
 

Figur 18. Beräkningar av belastningen från de oövervakade vattensystemen (gröna) i den cen-
trala delen av Östersjön norr om Kalmarsund baseras på den arealspecifika belastningen från 

Emån (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem 
och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Centrala Östersjön, Öland och Gotland 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 19). I detta fall används Gothemsån och 

Västergarnsån på Gotland. Belastningen från området ingår i rapporteringarna 

enligt PLC ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punkt-

källor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i de 

två övervakade åarna består av uppmätt vattenföring med hjälp av peglar. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Gothemsån och Västergarnsån, samt de oövervakade 

områdena är likartad med förhållandevis lika stora andelar skogs- och jordbruks-

mark (tabell 28). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom samtliga områden sker huvudsaklig-

en direkt till havet, speciellt på Öland där samtliga är direktutsläpp (figur 19 och 

tabell 29). Inga större industriutsläpp finns i området. 

 
Tabell 28. Markanvändning i områdets övervakade och oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade 50 (40-61) 40 (29-50) 0 (0-1) 0,2 10 

Oövervakade 33 (13-47) 51 (36-72) 2 (1-3) 1,1 (0,1-1,9) 13 (11-14) 

 
Tabell 29. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade Gotland 71400 2500 250 74100 

Oövervakade Gotland 0 2100 3500 5600 

Oövervakade Öland 118600 0 0 118600 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Heltäckande mätdata med avseende på såväl tid som rum saknas för tillfället för de 

oövervakade områdena för att kunna göra meningsfulla jämförelser. De arealspeci-

fika kväve- och fosforförlusterna för Gotland 1990–2007 avviker dock inte alltför 

mycket från de förluster som erhållits från ett annat arbete (Östlund 2004
8
). Upp-

skattningarna för hela ön ligger således i överkant för kväve, men i underkant för 

fosfor (tabell 30). Det är dock svårt att dra några långt gående slutsatser på detta 

begränsade material, speciellt då mellanårsvariationen är mycket stor för området. 

                                                      

 
8
 Östlund M. 2004. Vattenkemi i gotländska referensvattendrag och referenssjöar. Länsstyrelsen i 

Götalands län, Livsmiljöenheten rapport 2004:5. ISSN 1403-8439. 
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Tabell 30. Arealspecifik belastning (kg/km2) för Gotland beräknad med recipientkontrolldata (SRK) 

och uppskattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK* Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 820-1340 1300 0,97-1,6 

Fosfor 15-39 18 0,46-1,2 

* Östlund 2004 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området Gothemsån har beräk-

nats till knappt 1200 kg/km
2
 för N och 8,9 kg/km

2
 för P för perioden 1985-2004 

(tabell 31). Motsvarande belastningar för de oövervakade (uppdelade i 4 områden) 

är 625 kg/km
2
 för N (varierar mellan 420 och 1130 kg/km

2
) och 9,4 kg/km

2
 för P 

(varierar mellan 7 och 19 kg/km
2
). Öland har den lägsta arealspecifika belastningen 

med 420 kg N/km
2
 och 7 kg P/km

2
. Gotland har hög arealspecifik belastning för 

kväve, medan arealspecifika belastningen för fosfor är mer varierande för de oö-

vervakade områdena. Jämförelser mellan belastningen från de övervakade och de 

oövervakade områdena baserat på PLC5-data indikerar en överskattning av kväve-

belastningen. 

 
Tabell 31. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 1185 625 (420-1130) 1,90 2430 

Fosfor 8,9 9,4 (7-19) 0,95 -2 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de övervakade avrinningsområdena är likartad användningen i 

de oövervakade systemen. Punktutsläppen i samtliga områden sker i huvudsak 

direkt till havet och belastningsberäkningarna bedöms således vara adekvata för att 

uppskatta belastningen från de två oövervakade områdena. En uppenbar brist är av-

saknaden av övervakning på Öland, men det har sin naturliga förklaring i att det 

inte finns så mycket vattendrag att övervaka. Ett alternativ till att applicera belast-

ningen från Gotland vore att istället ansätta den diffusa belastning som erhålls vid 

de periodvisa PLC-beräkningarna. För övrigt täcker de båda mätstationerna endast 

totalt 14 % av områdets totala yta (inkl Öland). Ett möjligt alternativ för att erhålla 

bättre täckningsgrad vore att inkludera mer data från SRK-programmet för Got-

land. 

 

Jämförelser mellan de olika arealspecifika belastningarna tyder på att kvävebelast-

ningen från de oövervakade områdena kan överskattas något. Den arealspecifika 

fosforbelastningen baserad på PLC5-data avviker dock markant från både recipi-

entkontrolldata och de nationella beräkningarna, vilket beror på en underskattning 
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av jordbruksläckaget i denna läckageregion. Detta påverkar dock både de överva-

kade och oövervakade områdena.  

 

 

 
 

 

Figur 19. Beräkningar av belastningen från de oövervakade vattensystemen (gröna) på Öland och 

Gotland baseras på den arealspecifika belastningen från de gotländska åarna Gothemsån och 
Västergarnsån (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra 

vattensystem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa 
överblicken. 
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Centrala Östersjön söder om Kalmarsund 

De oövervakade områdena består av mindre vattensystem där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 22). I detta fall används Ljungbyån. 

Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL och 

EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i 

havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i Ljungbyån består av uppmätt 

vattenföring med hjälp av pegel (Källstorp 2) som räknas upp för hela avrinnings-

området (figur 22). 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

Bruatorpsån, Hagbyån och Snärjebäcken för perioden 2003–2005 (data från Läns-

styrelsen i Kalmar län), samt Bräkneån, Mieån, Ronnebyån, Nättrabyån och Vie-

rydsån (data från Länsstyrelsen i Blekinge län). Jämförelser har gjorts med den 

arealproportionerliga belastningen för Ljungbyån. De jämförda vattendragen upptar 

totalt 55% av det oövervakade området (47 respektive 61%). 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Ljungbyåns avrinningsområde och de oövervakade do-

mineras är likartad med en stor andel skogsmark, samt i viss mån jordbruksmark 

(tabell 32). Endast ett mindre oövervakat område beläget direkt söder om 

Ljungbyåns utflöde i havet avviker markant från de övriga områdena med en jäm-

förelsevis stor andel jordbruksmark (64 %).  

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker 

framförallt direkt till havet, medan utsläppen inom Ljungbyåns avrinningsområde 

uteslutande sker uppströms mätstationen (figur 22 och tabell 33). Två större indu-

striutsläpp direkt till havet finns i området, samt två större utsläppskällor i nära 

anslutning till havet. Ytterligare ett industriutsläpp finns långt in i landet (Lessebo 

bruk). 

 
Tabell 32. Markanvändning i Ljungbyåns vattensystem och i områdets oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Ljungbyån 74 15 3 0,6 8 

Oövervakade 68 (19-85) 16 (6-64) 3 (0-11) 4 (0-11) 9 (5-20) 

 

 
Tabell 33. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Ljungbyån 0 18500 1200 19700 

Oövervakade 260000 67000 13000 105600 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 

 
 

Figur 20. Kväve- och fosforbelastningen för Centrala Östersjön söder om Kalmarsund inom Kal-
mar län. Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen 

för Ljungbyån och data från recipientkontrollen för de ingående vattendragen (data från Länssty-
relsen i Kalmar län). 

 

 

 
 

Figur 21. Kväve- och fosforbelastningen för Centrala Östersjön inom Blekinge län. Jämförelser 
mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen för Ljungbyån och 
data från recipientkontrollen för de ingående vattendragen (data från Länsstyrelsen i Blekinge 

län). 

 

Det begränsade jämförelsematerialet för Kalmar län tyder på att det kan före-

komma en viss överskattning av belastningen för de oövervakade områdena jäm-

fört med recipientkontrolldata (tabell 34, samt figur 20 och 21). Det är dock svårt 

att dra några långt gående slutsatser på den begränsade jämförelseperioden, utan 

eventuella skillnader bör utredas vidare. 

 

För den del av området som ingår i Blekinge län tyder jämförelserna på en viss 

överskattning av kvävebelastningen för det oövervakade området jämfört med 

recipientkontrolldata, medan den genomsnittliga skillnaden för fosforbelastningen 

är mycket liten. Det är dock förhållandevis stor mellanårsskillnad för resultaten 

från de olika belastningsuppskattningarna, vilket tyder på att det egentligen kan 

röra sig om skillnader i vattenföringsuppskattningarna. Vattenföringen inom reci-

pientkontrollen uppskattas med hjälp av uppmätt vattenföring i Nättrabyån och 

Mieån, samt PULS för de övriga vattendragen, medan vattenföringen vid de nat-
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ionella beräkningarna grundas på den uppmätta vattenföringen i en del av 

Ljungbyån (täckningsgrad 45% av Ljungbyåns ARO). 

 
Tabell 34. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-
skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kalmar-delen    

Kväve 190 255 1,34 

Fosfor 4,0 5,6 1,40 

Blekinge-delen    

Kväve 240 310 1,29 

Fosfor 4,9 5,3 1,08 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området har beräknats till 250 

kg/km
2
 för N och 5,7 kg/km

2
 för P (tabell 35) för perioden 1985-2004. Motsva-

rande belastningar för de oövervakade (uppdelade i 13 områden) är 280 kg/km
2
 för 

N (varierar mellan 160 och 450 kg/km
2
) och 7,7 kg/km

2
 för P (varierar mellan 3 

och 17 kg/km
2
). Jämförelser mellan de båda arealspecifika belastningarna tyder på 

en liten underskattning av belastningen från de oövervakade områdena. 

 
Tabell 35. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 250 280 (160-450) 0,90 -170 

Fosfor 5,7 7,7 (3-17) 0,75 -12 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de övervakade avrinningsområdena är likartad användningen i 

de oövervakade systemen, med undantag av ett mindre område som har en större 

andel jordbruk än övriga områden. Punktutsläpp från avloppsreningsverk sker i 

huvudsak direkt till havet i samtliga oövervakade områden. Det finns några större 

reningsverk i de oövervakade områdena som inte har direktutsläpp, men merparten 

av denna påverkan sker jämförelsevis långt in i landet och har troligen liten påver-

kan på havet. Endast två av industriutsläppen sker direkt till havet och kommer 

följaktligen med vid de totala belastningsberäkningarna. De två industrier som 

ligger i nära anslutning till havet borde dock även inkluderas i beräkningarna, då 

dessa utsläpp knappast blir utsatta för någon betydande retention innan de når ha-

vet. 

 

Med anledning av att åtminstone en del av skillnaderna i näringsämnesbelastning 

kan tänkas härröra från olika uppskattningar av vattenföringen i området, så känns 

det mest angeläget att i första hand se över beräkningarna av vattenföringen för att 

sedan bättre kunna undersöka närsaltsbelastningen. Vattenföringen inom 



  

 81 

Ljungbyåns SRK-program uppskattas med hjälp av PULS-modellering som före-

faller vara kalibrerad mot den vattenföringsstation som används vid de nationella 

belastningsberäkningarna. Vattenföringsstationens täckningsgrad är endast 45% av 

avrinningsområdet och vattenföringen beräknas arealproportionerligt för att täcka 

hela Ljungbyåns ARO. Skillnaderna för vattenföringen i själva Ljungbyån förefal-

ler vara små mellan de två beräkningssätten, men det är tänkbart att denna vattenfö-

ring inte är applicerbar på hela det oövervakade området. 

 

Jämförelser mellan de olika arealspecifika belastningarna tyder på en jämförelsevis 

god överensstämmelse för kvävebelastningen, med undantag av att den något lägre 

belastningen i Kalmar-delen av området som förefaller överskattas i såväl de nat-

ionella beräkningarna som i PLC5-materialet. Fosforbelastningen tycks överskattas 

något i de nationella beräkningarna jämfört med recipientkontrolldata, men är ändå 

närmare dessa uppskattningar än PLC5-data som i medeltal är ca 50-100% högre 

än belastningarna från recipientkontrollen. 

 

 
 

 

Figur 22. Beräkningar av belastningen från de oövervakade vattensystemen (gröna) i den cen-

trala delen av Östersjön söder om Kalmarsund baseras på den arealspecifika belastningen från 
Ljungbyån (rosa). Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensy-
stem och därigenom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Södra Östersjön - större vattensystem 

Det oövervakade området består av Skräbeån där nationell miljöövervakning sak-

nas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av liknande 

områden med övervakning (figur 24). I detta fall används belastningen från Mör-

rumsån och Helge å. Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt PLC 

ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som 

mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i Mörrumsån 

och Helge å består av uppmätt vattenföring med hjälp av peglar. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

recipientkontrollen för Skräbeån för perioden 1982–2002 (data från Länsstyrelsen i 

Skåne). 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Mörrumsån och Helge å, samt den oövervakade Skräbeån 

är likartad med dominans av skogsmark, även om Helge å har påtagligt mer jord-

bruksmark och något mindre skogsmark än de övriga två områdena (tabell 36). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom samtliga områden sker huvudsaklig-

en i de inre delarna av landet, speciellt i de övervakade systemen (figur 24 och 

tabell 37). Två större industriutsläpp finns i området, vilka båda har utsläpp direkt 

till havet. 

 
Tabell 36. Markanvändning i områdets övervakade åar Mörrumsån och Helge å, samt den oöver-
vakade Skräbeån. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade Mörrumsån 64 11 2 12 10 

Övervakade Helge å 55 22 3 5 15 

Oövervakade Skräbeån 63 13 3 12 10 

 
Tabell 37. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade Mörrumsån 6000 122000 2700 130000 

Övervakade Helge å 0 332000 4500 346500 

Oövervakade Skräbeån 12800 23500 3000 39300 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Belastningsuppskattningarna för det oövervakade området, som i detta fall endast 

består av Skräbeån, överskattar generellt sett belastningen jämfört med recipient-

kontrollvattendragen (tabell 38, figur 27). Detta gäller både för kväve och fosfor.  
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Tabell 38. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-
skattad med hjälp av närliggande områden (nationell uppskattning) 1982-2002. 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 260 440 1,69 

Fosfor 5,0 9,7 1,94 

 

 

 
 

Figur 23. Kväve- och fosforbelastningen för den södra delen av Östersjön. Jämförelser mellan 
belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen för Mörrumsån och Helgeå, 
samt data från recipientkontrollen för Skräbeån (data från Länsstyrelsen i Skåne län). 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för de övervakade områdena har beräknats till 240 

kg/km
2
 för N och 7,2 kg/km

2
 för P med relativt små variationer (tabell 39). Mot-

svarande belastning för det oövervakade området är 160 kg/km
2
 för N och 7,7 

kg/km
2
 för P. Jämförelser mellan de arealspecifika belastningarna indikerar att 

kvävebelastningen från det oövervakade området överskattas, medan fosforbelast-

ningen uppskattas väl. 

 
Tabell 39. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 240 160 1,50 85 

Fosfor 7,2 7,7 0,94 -0,5 

 
 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är likartad, även om jordbruks-

inslaget är större i Helge å jämfört med de båda andra vattensystemen. Storlek och 

placering av sjöar skiljer dock mellan de olika vattensystemen. I Skräbeån ligger en 

stor sjö – Ivösjön – nära mynningen och påverkar belastningen med hög retention, 

medan den stora sjön Åsnen i Mörrumsån ligger relativt högt upp i systemet. I 

Helge å ligger de flesta sjöarna relativt högt upp i de skogklädda områdena och har 

liten effekt på belastningen. Punktutsläppen i samtliga områden sker i huvudsak i 

de inre delarna, vanligen jämförelsevis långt in i landet och storleken på denna 

påverkan på havet är svår att uppskatta utan en noggrannare studie. Såväl när-
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saltshalterna som den arealspecifika belastningen för Helge å (620 kg N/km
2
 och 

13 kg P/km
2
) är högre än de är för Mörrumsån (230 kg N/km

2
 och 6 kg P/km

2
), 

vilket sannolikt beror på det större jordbruksinslaget i Helge å, samt sjöarnas stor-

lek och placering i vattensystemen. Både den likartade markanvändningen och de 

likartade arealspecifika förlusterna mellan Skräbeån och Mörrumsån stödjer upp-

fattningen att dessa vattensystem liknar varandra mer än Helge å. Användandet av 

belastningen för Helge å bidrar i detta fall till att belastningen för Skräbeån övers-

kattas. Beräkningarna borde följaktligen förändras så att antingen endast belast-

ningen för Mörrumsån appliceras på Skräbeån eller ännu bättre, om möjligt, att 

uppmätta data för Skräbeån används istället. 

 

Jämförelser med PLC5-data tyder snarare på att dessa underskattar kvävebelast-

ningen från Skräbeån jämfört med recipientkontrolldata, medan däremot fosforbe-

lastningen överskattas. 
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. 

 

 
Figur 24. Beräkningar av belastningen från den oövervakade Skräbeån (grön) i den södra delen 
av Östersjön baseras på den arealspecifika belastningen från Mörrumsån och Helge å (rosa). 

Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därige-
nom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Södra Östersjön - små vattensystem 

De oövervakade områdena består av mindre kustområden där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 26). I detta fall används belastningen 

från Tolångaån, vilket är ett biflöde inom Kävlingeåns vattensystem som mynnar ut 

i havet strax norr om Malmö. Belastningen från området ingår i rapporteringarna 

enligt PLC ANNUAL och EIONET. För närvarande tas endast utsläpp från punkt-

källor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i 

Tolångaån består av uppmätt vattenföring med hjälp av pegel. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

recipientkontrollen för Tommarpsån, Tykeån och Kabusaån för perioden 1996–

2001 (data från Länsstyrelsen i Skåne). Tyvärr var belastningsdata för Tykeån och 

Kabusaån sammanslagna med belastningen för Svartån och Charlottenlundsbäcken, 

vilket medförde att den sammanlagda belastningen fördelades arealproportionerligt 

mellan föreliggande oövervakade område och området för Södra Östersjön och 

södra Öresund (se nedan). Totalt uppgår området som övervakas inom recipient-

kontrollen till endast 33% av den totala ytan på det oövervakade området. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom Tolångaåns avrinningsområde och de oövervakade är 

mycket likartad med en övervägande andel jordbruksmark (tabell 40).  

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker hu-

vudakligen direkt till havet. Utsläppen inom Tolångaåns avrinningsområde sker 

uteslutande uppströms mätstationen, vilket beror på att området är ett biflöde högt 

upp i Kävlingeåns vattensystem (figur 26 och tabell 41). Större industriutsläpp 

saknas i området. 

 
Tabell 40. Markanvändning i Tolangaån och i områdets oövervakade delar. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Tolångaån 17 74 1 0 8 

Oövervakade 23 61 (55-62) 4 (3-11) 1,1 (0,1-2) 11 (9-12) 

 

 
Tabell 41. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Tolångaån 0 0 2200 2200 

Oövervakade 90000 0 4500 94500 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Belastningsuppskattningarna för det oövervakade området förefaller kunna ge en 

överskattning av belastningarna jämfört med recipientkontrolldata (tabell 42, samt 

figur 25). Variationen i belastning för både kväve och fosfor följer varandra väl 

mellan de olika sätten att beräkna belastningen, även om belastningen som upp-

skattas med hjälp av Tolångaån är något högre än motsvarande från recipientkon-

trollen. Den senare omfattar dock endast en tredjedel av hela det oövervakade om-

rådet, samt är arealproportionerligt uppdelad belastning där två andra vattendrag i 

ett annat område ingår. Det är därför svårt att dra några säkra slutsatser för hela 

området. 

 
Tabell 42. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-

skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 1780 2270 1,28 

Fosfor 21 30 1,43 

 

 

 
 

Figur 25. Kväve- och fosforbelastningen för små vattensystem i den södra delen av Östersjön. 
Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen för 
Tolångaån och data från recipientkontrollen för de ingående vattendragen (data från Länsstyrel-

sen i Skåne län). 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området Tolångaån har beräk-

nats till 1690 kg/km
2
 för N och 48 kg/km

2
 för P (tabell 43). Motsvarande belastning 

för det oövervakade området är 1090 kg/km
2
 för N och 16,5 kg/km

2
 för P. Jämfö-

relser mellan de olika arealspecifika belastningarna tyder på att närsaltsbelastning-

en från det oövervakade området kan överskattas med mellan 50 och 200% för 

kväve resp. fosfor. 

 
Tabell 43. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 1690 1090 1,55 470 

Fosfor 48 16,5 2,91 25 
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KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena domineras av jordbruksmark, 

där den övervakade Tolångaån har en högre andel än de oövervakade områdena. 

Punktutsläppen i de oövervakade områdena sker i huvudsak som direktutsläpp till 

havet, medan påverkan inom Tolångaåns vattensystem av förklarliga skäl sker i de 

inre delarna av landet. Indikationen på att en viss överskattning av närsaltsbelast-

ningen från området kan ske beror sannolikt på det större inslaget av jordbruks-

mark och den större påverkan från punktkällor inom Tolångaåns avrinningsområde. 

Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser då de jämförda vattensystemen end-

ast upptar en tredjedel av det oövervakade området. 

 

Jämförelser mellan de nationella beräkningarna och de begränsade SRK-data som 

funnits att tillgå tyder på att det kan förekomma en viss överskattning av såväl 

kväve- som fosforbelastningen. Vid jämförelser med PLC5-data indikeras att över-

skattningen skulle kunna vara upp till ca 100%. Då belastningen är hög i området 

har eventuella felskattningar förhållandevis stor påverkan på den totala belastning-

en och utökade jämförelser bör om möjligt göras med mer SRK-data. 

 

 
 

Figur 26. Beräkningar av belastningen från de oövervakade små områdena (grön) i den södra 
delen av Östersjön baseras på den arealspecifika belastningen från Tolångaån (rosa). Punktkällor 

(industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör 
de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Södra Östersjön och Öresund 

De oövervakade områdena består av mindre kustområden där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 29). I detta fall används belastningen 

från två biflöden till Kävlingeån, Tolångaån och Klingavälsån, samt Skivarpsån 

och Råån. Belastningen från samtliga delområden ingår i rapporteringarna enligt 

PLC ANNUAL och EIONET. De områden som belastar Öresund ingår dessutom i 

rapporteringen enligt OSPAR RID. För närvarande tas endast utsläpp från punkt-

källor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföringen i de 

övervakade områdena består av uppmätt vattenföring med hjälp av peglar. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

recipientkontrollen för Höjeå, Saxån och Segeå för kustområdet för Öresund 1986–

2003 (skånska sydvästkusten). För södra delen av Öresund och Östersjön(skånska 

sydkusten) har data använts från Dybäcksån, Nybroån, området från Albäcksån till 

och med Tulltorpsån, samt området från Bredvägsbäcken till och med Gessie-

bäcken för perioden 1990–2001. Dessutom ingår den arealproportionerliga belast-

ningen från Tykeån, Kabusaån, Svartån och Charlottenlundsbäcken som motsvarar 

Svartån och Charlottenlundsbäcken (data från Länsstyrelsen i Skåne). Totalt upp-

går de områden som övervakas inom de olika recipientkontrollprogrammen till 

51% av den totala ytan av de oövervakade områdena (68% för skånska sydkusten 

och 42% för Öresund). 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är likartad 

och domineras av jordbruksmark men andelen tätort är i genomsnitt betydligt större 

i de oövervakade områdena (tabell 44).  

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom samtliga oövervakade områden sker 

huvudsakligen direkt till havet, medan utsläppen inom de oövervakade områdena 

uteslutande sker uppströms mätstationerna (figur 29 och tabell 45). Två större in-

dustriutsläpp direkt till havet finns i området. 

 
Tabell 44. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade 16 (3-34) 70 (50-80) 3 (1-7) 1,0 (0-3,5) 10 (8-14) 

Oövervakade 6 (0-14) 66 (42-82) 16 (3-42) 0,4 (0-2,2) 12 (9-17) 

 
Tabell 45. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 0 0 5100 5100 

Oövervakade 975000 78300 3600 1050000 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 

 
 

Figur 27. Kväve- och fosforbelastningen för små vattensystem i den södra delen av Östersjön och 
Öresund (skånska sydkusten). Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den 
arealspecifika belastningen för Tolångaån, Klingavälsån, Skivarpsån och Råån, samt data från 

recipientkontrollen för de ingående vattendragen (data från Länsstyrelsen i Skåne län). 

 

 

 
 

Figur 28. Kväve- och fosforbelastningen för små vattensystem i Öresund (sydvästra delen av 
Skåne). Jämförelser mellan belastningen framtagen med hjälp av den arealspecifika belastningen 

för Tolångaån, Klingavälsån, Skivarpsån och Råån, samt data från recipientkontrollen för de 
ingående vattendragen (data från Länsstyrelsen i Skåne län). 

 

 

Belastningsuppskattningarna för de oövervakade områdena förefaller ge en mycket 

god skattning av belastningarna jämfört med recipientkontrolldata (figur 27 och 28, 

samt tabell 46). Såväl nivåerna som mellanårsvariationen överensstämmer väl för 

både kväve och fosfor mellan de olika sätten att beräkna närsaltsbelastningen.  

 
Tabell 46. Arealspecifik belastning (kg/km2) beräknad med recipientkontrolldata (SRK) och upp-

skattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Sydkusten    

Kväve 2370 2100 0,89 

Fosfor 36 31 0,86 

Öresund    

Kväve 2020 1930 0,96 

Fosfor 35 32 0,91 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 
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Den arealspecifika belastningen för de övervakade områdena har beräknats till 

2215 kg/km
2
 för N (varierar mellan 1690 och 3050) och 37,7 kg/km

2
 för P (varierar 

mellan 25,8 och 48). Klingavälsån har inte medtagits i analysen på grund av att 

simuleringarna gav för låg avrinning från Vombsjön. Motsvarande arealspecifika 

belastningar för de oövervakade (uppdelade i 6 områden) är areaviktat 1955 kg/km
2
 

för N (varierar mellan 1085 och 2330 kg/km
2
) och 29,5 kg/km

2
 för P (varierar mel-

lan 18 och 44 kg/km
2
). Jämförelser mellan de olika arealspecifika belastningarna 

indikerar att en viss överskattning av både kväve- och fosforbelastningarna från de 

oövervakade områdena kan förekomma (tabell 47). 

 
Tabell 47. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 2215 (1690-3050) 1955 (1085-2330) 1,13 600 

Fosfor 37,7 (26-48) 29,5 (18-44) 1,28 19 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena varierar mellan de olika delom-

rådena, medan medelvärdena är likartade med dominans av jordbruksmark. Punkt-

utsläppen i de oövervakade områdena sker i huvudsak som direktutsläpp till havet, 

medan påverkan inom de övervakade vattensystemen sker i de inre delarna av lan-

det. På grund av den totala dominansen av punktutsläpp direkt till havet från de 

oövervakade områdena och den goda överensstämmelsen mellan närsaltsbelast-

ningen från de olika beräkningssätten, bedöms belastningsberäkningarna vara ade-

kvata för att uppskatta belastningen från dessa områden. En större hänsyn skulle 

kunna tas till de större punktkällor som ligger i de inre delarna av de oövervakade 

områdena, men detta skulle kräva en mer noggrann studie för att utröna utsläppens 

påverkan på havet. 

 

Jämförelser mellan de nationella beräkningarna och recipientkontrolldata tyder på 

en god överensstämmelse mellan de båda beräkningssätten, med en viss un-

derskattning för både kväve och fosfor. Uppskattningarna för det oövervakade 

området i PLC5-materialet ger även de en något lägre belastning för båda ämnena, 

men är i god överensstämmelse med de nationella beräkningarna. 
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Figur 29. Beräkningar av belastningen från de oövervakade små områdena (grön) i den södra 

delen av Östersjön och Öresund baseras på den arealspecifika belastningen från Skivarpsån, de 
båda biflödena till Kävlingeån Tolångaån och Klingavälsån, samt Råån (rosa). Belastningen från 

de områden som påverkar Öresund ingår även i rapporteringen enligt OSPAR RID. Punktkällor 
(industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör 
de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Södra Kattegatt – Rönne å 

Den övervakade delen av Rönne å utgör endast halva avrinningsområdet (Upp-

ströms Klippan) och vattendragsbelastningen för hela området måste därför upp-

skattas med hjälp av liknande områden med övervakning (figur 31). Förutom be-

lastningen från den övre mer skogspåverkade delen av området, används i detta fall 

belastningen från två biflöden till Kävlingeån, Tolångaån och Klingavälsån, samt 

Skivarpsån och Råån. Belastningen från området ingår i rapporteringarna enligt 

PLC ANNUAL, EIONET och OSPAR RID. För närvarande tas endast utsläpp från 

punktkällor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. Vattenföring-

en i de övervakade områdena består av uppmätt vattenföring med hjälp av peglar. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

den samordnade recipientkontrollen för Rönneå för perioden 1998–2005. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är överlag 

likartad och domineras av jordbruksmark (tabell 48). Rönne å och Skivarpsån har 

dock jämförelsevis mer skogsmark än övriga övervakade och oövervakade områ-

den. 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom det oövervakade området sker dels 

direkt till havet (Ängelholms ARV), dels från reningsverk i de inre delarna av om-

rådet. Utsläppen inom de oövervakade områdena sker uteslutande uppströms mät-

stationerna (figur 31 och tabell 49). Ett större industriutsläpp finns i mynningsdelen 

av den övervakade delen av Rönne å (Klippans Bruk). 

 
Tabell 48. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+

hygge 

Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade omr.* 35 (3-51) 48 (30-80) 3 (1-7) 3 (0-5,2) 11 (8-14) 

Övervakad del av 

Rönneå 

51 30 2 5 12 

Oövervakad del 38 35 4 1 22 

* Inkl delområdet i Rönneå uppströms Klippan. 

 
Tabell 49. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 0 33600 8900 42500 

Oövervakade 37000 37400 500 75000 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 
 

Figur 30. Kväve- och fosforbelastningen för Rönneå. Jämförelser mellan belastningen framtagen 
med hjälp av den arealspecifika belastningen för Tolångaån, Klingavälsån, Skivarpsån och Råån, 
samt den övre övervakade delen av Rönneå (uppströms Klippan) och data från recipientkontrollen 

för Rönneå. Kvävebelastningen visas med dels den s k summametoden (Kjeldahlkväve + nitrit- 
och nitratkväve), dels med persulfatmetoden (uppslutning med kaliumpersulfat). Summa-metoden 
ger generellt högre kvävehalter pga att oxidationsmedlet för Kjeldahlkväve är starkare än kalium-

persulfat. 

 

Belastningsuppskattningarna för den oövervakade delen av Rönneå förefaller ge en 

god skattning av belastningarna jämfört med recipientkontrolldata (figur 30). Såväl 

nivåerna som mellanårsvariationen överensstämmer väl för både kväve och fosfor 

mellan de olika sätten att beräkna närsaltsbelastningen (tabell 50). En viss skillnad 

i kvävebelastning är att förvänta eftersom de nationella uppskattningarna i allmän-

het baseras på totalkväve enligt den s k summa-metoden (se ”Kommentarer” ne-

dan). 

 
Tabell 50. Arealspecifik belastning (kg/km2) 1987-2002 beräknad med recipientkontrolldata (SRK) 

och uppskattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 1180 1500 1,27 

Fosfor 26 26 1,00 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Arealbelastningen för de övervakade områdena har beräknats till 1200 kg/km
2
 för 

N (varierar mellan 650 och 3045) och 26,6 kg/km
2
 för P (varierar mellan 20 och 

48). Klingavälsån har inte medtagits i analysen på grund av att simuleringarna gav 

för låg avrinning från Vombsjön. Motsvarande arealspecifika belastningar för det 

oövervakade området är 1035 kg/km
2
 för N och 30 kg/km

2
 för P. Detta tyder på en 

marginell överskattning av kvävebelastningen, medan fosforbelastningen tenderar 

att underskattas något (tabell 51). 
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Tabell 51. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 
oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 1200 (650-3045) 1035 1,16 160 

Fosfor 26,6 (20-48) 30 0,89 -3 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är likartad med dominans av 

jordbruksmark. Punktutsläppen i de oövervakade områdena sker både som direkt-

utsläpp till havet och belastning i de inre delarna, medan påverkan inom de överva-

kade vattensystemen sker i de inre delarna av landet. En större hänsyn skulle kunna 

tas till de större punktkällor som ligger i de inre delarna av de oövervakade områ-

dena, men detta skulle kräva en mer noggrann studie för att utröna utsläppens på-

verkan på havet. Uppskattningar av belastningen på havet inklusive de olika in-

landsutsläppen görs dock inom SRK-programmet för Rönne å. Jämförelser mellan 

dessa belastningar och de som uppskattas med hjälp av närliggande jordbruksåar 

ger dock ingen större entydig skillnad, förutom möjligen att kvävebelastningen 

inom SRK-programmen ligger på en något lägre nivå. En viktig skillnad för den 

uppskattade kvävebelastningen är att den, med några få undantag, inom den nat-

ionella miljöövervakningen baseras på resultat erhållna genom beräkning av sum-

man av nitrit- och nitratkväve, samt Kjeldahlkväve (organiskt bundet kväve). 

Denna totalkväveuppskattning blir alltid större än uppskattningar baserade på ”per-

sulfatuppslutet” kväve som vanligen används inom SRK-programmen. För jämför-

barhetens skull bör man därför i möjligaste mån använda sig av data erhållna på ett 

så likvärdigt och jämförbart sätt som möjligt. Belastningarna från SRK-

programmet kan dock utan problem utnyttjas för att kvalitetssäkra beräkningarna. 

 

Jämförelser mellan de nationella beräkningarna, data från recipientkontrollen, samt 

PLC5-underlaget indikerar att kvävebelastningen i de nationella beräkningarna kan 

vara något överskattad. Fosforbelastningen är däremot jämförbar vid alla tre beräk-

ningssätten. 
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Figur 31. Beräkningar av belastningen från de oövervakade delen (grön)av Rönne å baseras på 
den arealspecifika belastningen från den övervakade delen av åsystemet (uppströms Klippan), 
samt för Skivarpsån, de båda biflödena till Kävlingeån Tolångaån och Klingavälsån, samt Råån 

(rosa).  
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Södra Kattegatt 

De oövervakade områdena består av två mindre kustområden där nationell miljöö-

vervakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp 

av liknande områden med övervakning (figur 32). I detta fall används belastningen 

från Stensån och Råån (Öresund). Belastningen från samtliga delområden ingår i 

rapporteringarna enligt PLC ANNUAL, EIONET och OSPAR RID. För närvarande 

tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid dessa rap-

porteringar. Vattenföringen i de övervakade områdena består av uppmätt vattenfö-

ring med hjälp av pegel i Råån och PULS-data för Stensån. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är överlag 

mycket varierande, även om områdena i medeltal är likartade (tabell 52). Mest 

avvikande är den mycket lilla kustremsan utanför Ängelholm.  

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena sker dels 

direkt till havet i området längst i norr, medan utsläppen inom det större sydliga 

området ligger inne i landet. Samtliga dessa reningsverk är dessutom stora, medan i 

det de oövervakade områdena endast finns ett mindre verk inom Rååns avrinnings-

område (figur 32 och tabell 53). Området saknar större industriutsläpp. 

 
Tabell 52. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Råån 3 80 7 0 10 

Stensån 46 32 2 0,8 19 

Oövervakade 16 (8-31) 65 (1-66) 6 (6-12) 0,1 (0-5) 13 (11-51) 

 
Tabell 53. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 0 0 1200 1200 

Oövervakade 14100 61700 0 75800 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Inga jämförelser med recipientkontrolldata har gjorts i detta skede. 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Arealbelastningen för de övervakade områdena har beräknats till 1620 kg/km
2
 för 

N (varierar mellan 920 och 2650) och 22,8 kg/km
2
 för P (varierar mellan 21 och 

25). Motsvarande arealbelastningar för de oövervakade områdena (2 stycken) är 

2210 kg/km
2
 för N och 40 kg/km

2
 för P (tabell 54). Detta indikerar att kvävebelast-



  

 98 

ningen kan vara något underskattad för de oövervakade områdena, medan fosforbe-

lastningen kan vara noterbart mer underskattad. 

 
Tabell 54. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 
samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 1620 (920-2650) 2210 (1800-3140) 0,73 -420 

Fosfor 22,8 (21-25) 40 (36-42) 0,57 -12 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är mycket varierande både inom 

de övervakade och inom de oövervakade områdena. Skillnaderna i markanvänd-

ning mellan Råån och Stensån får anses spegla variationen i de oövervakade områ-

dena. Trots den stora skillnaden i markanvändning mellan de båda övervakade 

åarna är de arealspecifika närsaltsförlusterna förhållandevis likartade mellan de 

båda områdena. Under 2000-2005 var kväveläckaget i snitt 2000 respektive 1500 

kg/km
2
•år (1000-2700 resp. 1100-2000), medan fosforläckaget var ca 30 kg/km

2
•år 

för båda åarna (21-32 resp. 20-40). Punktutsläppen i de oövervakade områdena 

sker som direktutsläpp till havet i det nordliga området. I det sydliga området sker 

påverkan uteslutande i de inre delarna av landet. Belastningen inom de övervakade 

vattensystemen finns endast i form av ett mindre reningsverk inom Rååns vattensy-

stem. En större hänsyn skulle kunna tas till de större punktkällor som ligger i de 

inre delarna av de oövervakade områdena, men detta skulle kräva en mer noggrann 

studie för att utröna utsläppens påverkan på havet. Ett alternativ är att använda 

SRK-mätdata och vattenföring vid Åbromölla i Vegeån för att göra bättre skatt-

ningar. Det har dock inte varit möjligt att göra jämförelser med SRK-data inom 

ramen för detta arbete. 
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Figur 32. Beräkningar av belastningen från de oövervakade områdena (gröna) i den södra delen 
av Kattegatt baseras på den arealspecifika belastningen från Stensån och Råån (rosa). Punktkäl-

lor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte 
berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Kattegatt – små vattensystem 

De oövervakade områdena består av små kustområden där nationell miljöövervak-

ning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 33). I detta fall används belastningen 

från Stensån, Smedjeån, Genevadsån, Trönningeån (biflöde inom Fylleån), samt 

Fylleåns huvudgren. Belastningen från samtliga delområden ingår i rapporteringar-

na enligt PLC ANNUAL, EIONET och OSPAR RID. För närvarande tas endast 

utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. 

Vattenföringen i de övervakade områdena består av PULS-modellerade data. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är mycket 

varierande och det är stor skillnad mellan olika delar av såväl övervakade som 

oövervakade system (tabell 55). Detta beror framförallt på att de mycket små kust-

områdena i den södra delen avviker från övriga delområden. Generellt sett kan man 

säga att de övervakade systemen har mer skogsmark, samt mindre jordbruksmark 

och mindre tätorter. Skillnaden torde delvis beror på att de övervakade systemen 

når längre in i landet, medan de oövervakade områdena sträcker sig utefter den mer 

tätbefolkade kusten, där även jordbruksmark är ett viktigare inslag. 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena domine-

ras totalt av direktutsläpp till havet, medan i de övervakade områdena finns det 

endast mindre verk inne i landet (figur 33 och tabell 56). Ett större industriutsläpp 

finns i det oövervakade området, vilket har direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 55. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Övervakade 49 (40-53) 24 (15-32) 2 (1-2) 1,8 (0,7-3) 24 (18-27) 

Oövervakade 27 (0-44) 40 (2-76) 14 (0-89) 1,5 (0,-11) 17 (7-29) 

 

 
Tabell 56. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 0 4000 3400 7400 

Oövervakade 232000 4200 500 236700 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Inga jämförelser med recipientkontrolldata har gjorts i detta skede. 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Arealbelastningen för de övervakade områdena har beräknats till 980 kg/km
2
 för N 

(varierar mellan 650 och 1715) och 20,5 kg/km
2
 för P (varierar mellan 13 och 36). 

Motsvarande arealbelastningar för de oövervakade områdena (4 stycken) är 1760 

kg/km
2
 för N och 33,8 kg/km

2
 för P (tabell 57). Detta indikerar att belastningen 

från de oövervakade områdena kan vara noterbart underskattad. 

 
Tabell 57. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 
oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 980 (650-1715) 1760 (490-2430) 0,56 -920 

Fosfor 20,5 (13-36) 33,8 (31-39) 0,61 -16 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är mycket varierande, vilket 

gäller såväl de övervakade som de oövervakade områdena. Speciellt avvikande är 

de mycket små kustområdena i den södra delen av området. De arealspecifika när-

saltsförlusterna är störst i den lilla Trönningeån och minst i Fylleån som är den 

största av de övervakade åarna, medan de övriga åarna har mer likartade när-

saltsförluster. För perioden 2000-2005 har förlusterna i Trönningeån varit i medel-

tal 2500 kg N/km
2
•år och ca 40 kg P/km

2
•år, medan förlusterna i Fylleån har varit 

800 resp. 10 kg/km
2
•år. För de övriga åarna var förlusterna under samma tid 1400-

2000 kg N och ca 30 kg P/km
2
•år. Belastningen för det oövervakade området be-

räknas vid de nationella uppskattningarna i genomsnitt till ca 1500 kg N/km
2
 (930-

2250) respektive 25 kg P/km
2
 (9-42) för perioden 1985-2006, vilket är jämförelse-

vis nära PLC5-beräkningarna. 

 

Punktutsläppen i de oövervakade områdena domineras kraftigt av direktutsläpp till 

havet, medan de övervakade vattensystemen endast har mindre reningsverk i de 

inre delarna av landet. Med hänsyn till att den totala ytan av samtliga områden är 

liten med de större övervakade vattensystemen i området (dvs Ätran, Nissan och 

Lagan) och att den uppskattade belastningen via de oövervakade kustområdena 

endast utgör ca 10-15 % (gäller 2000-2005) bedöms belastningsberäkningarna vara 

det bästa som åtminstone för tillfället kan göras för att uppskatta belastningen från 

de oövervakade områdena. Om man dessutom lägger till belastningen på de olika 

punktkällorna blir betydelsen från dessa kustområden ännu mindre, även om den 

inte är betydelselös för den totala belastningen. Eventuella förbättringar av belast-

ningsuppskattningarna torde kräva att övervakning av de nu oövervakade områ-

dena borde införas. 
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Figur 33. Beräkningar av belastningen från de oövervakade små kustområdena (gröna) i Kattegatt 

baseras på den arealspecifika belastningen från Stensån, Smedjeån, Genevadsån, Trönningeån 
(biflöde inom Fylleån), samt Fylleåns huvudgren (rosa). Punktkällor (industri och avloppsrenings-
verk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör de aktuella områdena har 

tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Kattegatt – större vattensystem 

De oövervakade områdena består av större kustområden där nationell miljööver-

vakning saknas och vattendragsbelastningen därför måste uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 34). I detta fall används belastningen 

från Genevadsån och Fylleåns huvudgren. Belastningen från samtliga delområden 

ingår i rapporteringarna enligt PLC ANNUAL, EIONET och OSPAR RID. För 

närvarande tas endast utsläpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid 

dessa rapporteringar. Vattenföringen i de övervakade områdena består av PULS-

modellerade data. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är överlag 

likartad och domineras av skogsmark med ett visst inslag av jordbruksmark (tabell 

58). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena domine-

ras totalt av direktutsläpp till havet, medan det i de övervakade områdena endast 

finns mindre verk inne i landet (figur 34 och tabell 59). Inga större industriutsläpp 

finns i området. 

 
Tabell 58. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Genevadsån 44 31 1 0,7 23 

Fylleån (hela) 53 15 2 3 27 

Oövervakade 61 (35-67) 20 (11-48) 3 (1-7) 5 (1-8) 11 (10-11) 

 
Tabell 59. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 

idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 
antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Övervakade 0 4000 2800 6800 

Oövervakade 52000 12800 5100 70000 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

Inga jämförelser med recipientkontrolldata har gjorts i detta skede. 

 

 

BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för de övervakade områdena har beräknats till 900 

kg/km
2
 för N (varierar mellan 650 och 1300) och 22 kg/km

2
 för P (varierar mellan 

13 och 36). Motsvarande arealbelastningar för de oövervakade områdena (4 styck-

en) är 850 kg/km
2
 för N och 26 kg/km

2
 för P (tabell 60). Detta tyder på att en för-
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hållandevis god uppskattning av kväveförlusterna för de oövervakade områdena 

kan erhållas med data från de övervakade områdena, medan det för fosfor ger en 

viss underskattning. 

 
Tabell 60. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 900 (650-1300) 850 (500-1850) 1,06 90 

Fosfor 21,8 (13-36) 25,9 (11-83) 0,84 -7 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är likartad, även om det är en 

viss variation mellan de olika ingående delområdena. Punktutsläppen i de oöverva-

kade områdena domineras kraftigt av ett stort direktutsläpp till havet (Hammar-

gårds ARV i Kungsbacka), medan de övervakade vattensystemen endast har re-

ningsverk i de inre delarna av landet. Belastningsberäkningarna bedöms således 

vara adekvata för att uppskatta belastningen från de två oövervakade områdena. 
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Figur 34. Beräkningar av belastningen från de oövervakade större kustområdena (gröna) i Katte-

gatt baseras på den arealspecifika belastningen från Genevadsån och Fylleåns huvudgren (rosa). 
Punktkällor (industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därige-
nom inte berör de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. 
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Norra Kattegatt och Skagerrak 

De oövervakade områdena består av kustområden där nationell miljöövervakning 

saknas och belastningen via vattendragen måste därför uppskattas med hjälp av 

liknande områden med övervakning (figur 37). I detta fall används belastningen 

från Örekilsälven. Belastningen från samtliga delområden ingår i rapporteringarna 

enligt PLC ANNUAL, EIONET och OSPAR RID. För närvarande tas endast ut-

släpp från punktkällor som mynnar direkt i havet med vid dessa rapporteringar. 

Vattenföringen i Örekilsälven består av uppmätt pegeldata. 

 

Jämförelser med regionala belastningsdata har i detta fall genomförts med data från 

olika recipientkontrollprogram för totalt 33 stycken mindre vattendrag i Bohuslän 

(figur 35, data från Länsstyrelsen i Västra Götaland). Det erhållna materialet täcker 

perioden 1988–2007, men för de två första åren var belastningsdata alltför glest för 

att kunna användas och jämförelserna har istället koncentrerats till 1990–2007. 

Vattenföringsdata har däremot kunnat användas för hela perioden. För att göra det 

möjligt att göra jämförelser för hela perioden har eventuellt saknade årstransporter 

för enskilda vattendrag ersatts med medeltransporten för hela perioden för det ak-

tuella vattendraget. Sammanlagt täcker de jämförda vattendragen 47% av det oö-

vervakade områdets yta.  

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Markanvändningen inom de övervakade och de oövervakade områdena är överlag 

likartad och domineras av skogsmark med ett visst inslag av jordbruksmark och 

öppen mark (tabell 61). 

 

Belastningen från avloppsreningsverken inom de oövervakade områdena domine-

ras kraftigt av direktutsläpp till havet, medan i Örekilsälven finns ett jämförelsevis 

litet direktutsläpp, samt mindre verk inne i landet (figur 37 och tabell 62). Samtliga 

större industriutsläpp i området har direktutsläpp till havet. 

 
Tabell 61. Markanvändning i övervakade och oövervakade delar i området. 

 Markanvändning (%) 

Område Skog+hygge Jordbruk Tätort Sjö Övrigt 

Örekilsälven 65 16 1 4 14 

Oövervakade 44 (32-75) 21 (7-22) 5 (1-7) 2 (0,8-3) 29 (12-42) 

 
Tabell 62. Punktutsläpp från reningsverk inom området uppdelat på direktutsläpp (rapporteras 
idag), antalet personekvivalenter för B- och C-anläggningar (dimensionering), samt det totala 

antalet anläggningar. 

Havsområde Direktutsläpp (pe) 
Anläggningar (pe) 

B C Totalt 

Örekilsälven 6800 6000 3500 16300 

Oövervakade 234000 8000 12000 254000 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE MED REGIONALA DATA 

 

 

 
 

Figur 35. Kväve- och fosforbelastningen för Skagerrak. Jämförelser mellan belastningen framta-
gen med hjälp av den arealspecifika belastningen för Örekilsälven och data från recipientkontrol-
len för 33 st mindre vattendrag (data från Länsstyrelsen i Västra Götalands län). 

 

 

 
 

Figur 36. Årsmedelvattenföringen för Skagerrak. Jämförelser mellan vattenföring framtagen med 
hjälp av den arealspecifika vattenföringen för Örekilsälven och data från recipientkontrollen för 33 
st mindre vattendrag (data från Länsstyrelsen i Västra Götalands län). 

 

Belastningsuppskattningarna för de oövervakade områdena underskattar generellt 

sett belastningen jämfört med recipientkontrollvattendragen (tabell 63, figur 35). 

Detta gäller speciellt för fosfor där de arealspecifika uppskattningarna i genomsnitt 

endast var knappt hälften så stora som den sammanlagda belastningen för bohus-

bäckarna.  

 
Tabell 63. Arealspecifik belastning (kg/km2) 1987-2002 beräknad med recipientkontrolldata (SRK) 

och uppskattad m h a närliggande områden (nationell uppskattning). 

Ämne SRK Nationell uppskattning Nat. uppskattning/SRK 

Kväve 730 550 0,75 

Fosfor 45,3 19,8 0,44 

 

 

Vattenföringen för de oövervakade områdena överensstämmer däremot mycket väl 

med vattenföringsuppgifterna från recipientkontrollen (figur 36), vilket tyder på att 

vattenföringsdata för bohusbäckarna sannolikt är kalibrerad mot Örekilsälven. 
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BELASTNINGSJÄMFÖRELSE BASERAT PÅ PLC5 RESULTAT 

Den arealspecifika belastningen för det övervakade området har beräknats till 580 

kg/km
2
 för N och 22 kg/km

2
 för P (tabell 64). Motsvarande belastningar för de 

oövervakade områdena är 545 kg/km
2
 för N (varierar mellan 180 och 800) och 43 

kg/km
2
 för P (varierar mellan 17 och 54). Detta indikerar att kvävebelastningen 

från de oövervakade områdena kan uppskattas väl med hjälp av den arealspecifika 

kvävebelastningen från Örekilsälven, medan däremot fosforbelastningen verkar 

underskattas. 

 
Tabell 64. Belastningsdata uppskattat i PLC5 för de övervakade och oövervakade områdena, 

samt skillnaden i belastning för området mellan de två beräkningssätten. 

Ämne PLC5 Arealspecifik belastning (kg/km2) Övervakat/ 

oövervakat 

Skillnad ton 

Övervakade Oövervakade 

Kväve 580 545 (180-800) 1,07 120 

Fosfor 22,1 43 (17-54) 0,51 -64 

 

 

KOMMENTARER 

Markanvändningen i de olika avrinningsområdena är likartad, även om det är en 

viss variation mellan de olika ingående delområdena. Punktutsläppen i de oöverva-

kade områdena domineras kraftigt av direktutsläpp till havet, medan i Örekilsälven 

finns ett jämförelsevis litet reningsverk med direktutsläpp, samt mindre verk inne i 

landet. Belastningsberäkningarna utifrån markanvändningen och punktkällornas 

belastningsmönster bedöms således vara adekvata för att uppskatta belastningen 

från de två oövervakade områdena. 

 

Om man ser till jämförelsen med data från de 33 bohusbäckarna så förefaller fram-

förallt fosforbelastningen baserad på de nationella beräkningarna vara kraftigt un-

derskattad. Det finns visserligen ett visst mått av osäkerhet i den totala uppskatt-

ningen i och med att bohusbäckarna endast täcker knappt hälften av det oöverva-

kade områdets yta, där resterande delar framförallt består av små områden längst ut 

mot kusten. Dessa områden har sannolikt andra nederbördsförhållanden, men detta 

torde knappast väga upp den stora skillnad som föreligger mellan de olika meto-

derna för belastningsuppskattningar för området. Den arealspecifika fosforbelast-

ningen i PLC5-materialet förefaller däremot väl uppskatta fosforbelastningen jäm-

fört med recipientkontrolldata. 

 

Eftersom vattenföringen är mycket likartad så måste skillnaderna mellan de olika 

uppskattningarna bero på skillnader i framförallt fosforhalterna mellan de jämförel-

sevis små bohusbäckarna och Örekilsälven som används för att uppskatta belast-

ningen för det oövervakade området. Vid en jämförelse av de arealspecifika förlus-

terna för de enskilda bohusbäckarna och den genomsnittliga för det oövervakade 

området, så är det främst Strömsån med 29 kg P/km
2
 som ligger närmast genom-

snittet för området (20 kg P/ km
2
). Övriga vattensystem ligger mellan 31 och 193 
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kg P/km
2
, där speciellt bland de mindre vattensystemen finns flera bäckar med 

förluster på mellan 70 och 114 kg P/km
2
. 

 

Det är inte lika stor skillnad mellan de olika uppskattningarna av kvävebelastning-

en jämfört med de arealspecifika kväveförlusterna för de enskilda bohusbäckarna. 

Både de nationella beräkningarna och PLC5-materialet förefaller underskatta kvä-

vebelastningen jämfört med recipientkontrolldata. Kväveförlusterna i recipientdata 

varierar mellan 450 – 1630 kg N/km
2
, men det är endast fyra av vattensystemen 

som har förluster överstigande 1000 kg/km
2
. 

 

Sammantaget så är det främst fosforbelastningen som avviker markant från jäm-

förelsematerialet, även om också kvävebelastningen förefaller ge en underskattning 

av belastningen på havet. Det är således viktigt att undersöka skillnaderna vidare 

för att avgöra om belastningsuppskattningarna skall ändras med en justerande fak-

tor (t ex fosformängden•2) eller om data för de 33 bohusbäckarna skall samlas in 

årligen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har precis färdigställt en databas med 

bland annat närsaltstransporter för dessa vattendrag, vilket skulle avsevärt under-

lätta eventuell årlig dataöverföring. Detta skulle dock kräva att såväl närsaltshalter 

som vattenföringsuppgifter för samtliga vattendrag uppdateras i god tid årligen för 

att materialet skall kunna utnyttjas för de årliga rapporteringarna. 
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Figur 37. Beräkningar av belastningen från oövervakade kustområden (gröna) i norra Kattegatt 

och Skagerrak baseras på den arealspecifika belastningen från Örekilsälven (rosa). Punktkällor 
(industri och avloppsreningsverk, ARV) som ligger i andra vattensystem och därigenom inte berör 
de aktuella områdena har tonats ned för att inte störa överblicken. Belastningen från 33 st bohus-

bäckar har använts för att jämföra med belastningen från det oövervakade området (turkos). 


