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Förord 
Längs den bohuslänska kusten mynnar ett stort antal vattendrag som för 
med sig näringsämnen i form av fosfor och kväve till kustvattnet. Höga 
halter av näring i vattendragen bidrar till att kustvattnen får problem med 
övergödning. För att kunna bedöma tillståndet och utvecklingen av 
näringsämnestransporterna i vattendragen har länsstyrelsen i Västra 
Götalans län ett provtagningsprogram där fosfor och kväve mäts i 35 små 
och medelstora vattendrag. Underlaget används för att utvärdera de 
nationella och regionala miljömålen för fosfor och kväve och för att klassa 
vattendragen enligt EG:s ramdirektiv för vatten.  
 
I 15 av dessa vattendrag har sedan 2004 vattenanalyserna fördjupats genom 
att även fraktionerna ammonium (NH4

+) och nitrat (NO3
-) av kväve och 

fosfat (PO4
3-) av fosfor har mätts. Den främsta anledningen att man lade till 

dessa extraanalyser var för att SMHI behövde bättre dataunderlag för 
kalibrering av kustzonsmodellen, en modell som teoretisk beräknar 
belastningen av fosfor och kväve till havet.  
 
Elin Ruist genomförde under vårterminen 2008 ett examensarbete vid 
Länsstyrelsens vattenvårdsenhet för att utvärdera extraanalysernas 
användbarhet även i länets egna miljöövervaknings- och åtgärdsarbete mot 
övergödning. Examensarbetet omfattar 15 hp och skrevs inom ekologisk 
zoologi på Zoologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet.  
 
 
 
Ragnar Lagergren 
/Vattenvårdsenheten/ 
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Sammanfattning 
Det höga läckage av näringsämnen vi ser i bebodda områden runt om i världen beror 
tills störst del på människans sätt att utnyttja marken och jordens naturresurser. I våra 
vattenmiljöer ger detta upphov till övergödning med igenväxning, algblomning, syrefria 
bottnar och en minskad biologisk mångfald som följd. I vattendrag transporteras stora 
mängder näringsämnen från inlandet till havet och transporten av näringsämnen 
påverkar också ekosystemet i kustvattnet och ger bl a upphov till massförekomst av 
fintrådiga alger och algblomningar. Övergödning beror särskilt på en stor tillgång av 
näringsämnena fosfor och kväve som oftast är de begränsande näringsämnena i 
akvatiska miljöer. Det är bara som lös oorganisk näring i form av fosfat-P, nitrat-N och 
ammonium-N som fosfor och kväve kan tas upp av växter. Vanligtvis ingår tot-P och 
tot-N som mätparametrar i den traditionella miljöövervakningen i limniska miljöer, 
men även delfraktionerna fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N förekommer. 
 
I detta arbete framgår det att fraktionerad mätdata av fosfor och kväve är mycket 
användbar inom miljöövervakningsarbetet och även som underlag i arbetet med att 
föreslå åtgärder för att minska näringsämnesläckaget. Vid en effektuppföljning av en 
åtgärd med syftet att minska läckaget av näringsämnen kan vattenkemiska parametrar 
användas och möjligheten att mäta åtgärdens effekt ökar vid fraktionerad mätdata av 
fosfor och kväve i jämförelse med mätningar av endast tot-P och tot-N. Fraktionerad 
mätdata av fosfor och kväve kan fungera som underlag i arbetet med att föreslå åtgärder 
för att minska näringsämnesläckaget eftersom en specifik åtgärd ofta är mer effektiv på 
att reducera vissa näringsformer mer än andra. Det finns många faktorer som påverkar 
variationen av fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N, vilket gör det intressant att 
inkludera fraktionerad mätning av fosfor och kväve i miljöövervakningen. Genom att 
mäta delfraktioner av fosfor och kväve skapas en unik och mer detaljrik bild av 
näringstillgång och näringstransport i varje enskilt vattendrag.  
 
Studien baseras på mätdata av fraktionerad fosfor och kväve för 17 mätstationer i 
bohuslänska vattendrag, vilka ingår i ett regionalt miljöövervakningsprogram som 
samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
 
Resultaten i arbetet visar att andelen fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N skiljer sig 
signifikant mellan vattendragen. Det finns en signifikant årstidsvariation för både fosfor 
och kväve. Fosfat-P tycks endast ha en tydlig årstidsvariation i de större vattendragen. 
Resultaten visar att en rad faktorer, så som hygge, öppen mark och dagvatten samt 
flödesvariation har en signifikant påverkan på andelen av kvävefraktionerna. 
Variationen av andelen fosfat-P och nitrat-N kan till viss del förklaras av halten tot-P 
respektive tot-N. Detta beror antagligen på att den antropogena belastningen främst 
förekommer i lös oorganisk form och är tydligt märkbar i Bohuslän. Generellt för de 
bohuslänska vattendragen är att N/P-kvoten är ovanligt låg, med en trend från en mer 
normal kväve-fosforbalans i norr till förhållanden med kväveunderskott i söder. 
Antagligen beror detta på ett stort läckage av fosfor som inte står i förväntad proportion 
till läckaget av kväve. 
 
Vidare bör processer och orsaker bakom det mycket höga fosforläckaget i Bohuslän 
utredas. Det vore också intressant att studera kopplingen mellan vattendragens 
näringstransport och eutrofieringen i deras recipienter; havsvikar och de innersta  
delarna av kustvattnet.
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Inledning 
Examensarbetet omfattar 15 hp och skrevs inom ekologisk zoologi, Zoologiska 
Institutionen vid Göteborgs Universitet. Det var externt förlagt och utfördes under 
våren 2008 på Länsstyrelsen i Västra Götaland, vattenvårdsenheten i Göteborg.  
 
Vattendrag transporterar stora mängder näringsämnen från inlandet till havet, det är 
människans sätt att leva och utnyttja marken och jordens naturresurser som ger upphov 
till en stor del av läckaget och transporten av näringsämnen. En medelstor Bohuslänsk å 
transporterar ungefär 15-30 ton kväve och 1-3 ton fosfor årligen till kustvattnet. Denna 
transport av näringsämnen har en stark inverkan på ekosystemet i kustvattnet. 
Omvandling, lagring och friläggning av näringsämnen involveras i de dynamiska 
processer som sker genom transporten i vattendraget. Dessa spelar roll för den 
storskaliga näringsämnesbudgeten och påverkar graden av övergödning i såväl den 
limniska miljön som i recipienten, kustvattnet. Detta gäller särskilt för fosfor och kväve 
eftersom behovet av dessa oftast är större än tillgången vilket begränsar den biologiska 
produktionen. En stor tillgång på dessa kan ge upphov till kraftig tillväxt av fintrådiga 
alger och algblomningar i sjö- och kustvatten. 
 
Näringsämnen tillförs ett vattendrag från dess avrinningsområde genom avrinning på 
markytan och i markskiktet, från grundvatten (basflöde) samt från atmosfäriskt nedfall 
och punktkällor. Kvantiteten av näringsämnen i ett vattendrag bestäms främst av 
bergart, vegetationstäcke, vattendragets storlek och inte minst antropogena aktiviteter i 
avrinningsområdet.  
 
Det är bara i form av fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N som fosfor och kväve kan tas 
upp av växter som sedan inkorporeras i organiskt material genom primärproduktionen 
och vidare i näringskedjan för att sedan mineraliseras genom exkretion och nedbrytning 
av organiskt material till lös oorganisk näring igen. 
 
Bohusbäckar är ett regionalt miljöövervakningsprogram för kustnära vattendrag med 
fokus på transport av näringsämnen i form av kväve och fosfor till havet. För hälften av 
vattendragen som ingår i programmet har man sedan år 2004 utökat mätningarna med 
fraktionerad fosfor och kväve i form av fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N. Den 
största anledningen till att man började mäta dessa fraktioner var att SMHI ville ha 
bättre dataunderlag för kalibrering av kustzonsmodellen, en biogeokemisk modell som 
beräknar belastningen av kväve och fosfor till havets kustområden. Det är dessa 
provtagningsdata, av ammonium-N, nitrat-N och fosfat-P, för åren 2004-2007, som är 
objekt för examensarbetet. 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är främst att analysera om mätning av fraktionerad näring i 
form av fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N kan tillföra ytterligare användbar 
information i miljöövervakningsarbetet och i arbetet med att föreslå åtgärder för att 
minska näringsämnesläckaget. 

Näringsämnen 
De näringsämnen det finns störst efterfrågan på tas snabbt upp av vegetationen vilket 
resulterar i en kort transport och en snabb omsättning i relation till näringsämnen som 
är mindre kritiska. Ju mer produktivt ett ekosystem är desto snabbare cirkulerar 
näringsämnena, de har en kortare omsättningstid än i ett lågproduktivt system. 
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Näringsämnenas omvandlingsdynamik kompliceras av olika abiotiska mekanismer som 
styr koncentrationen av näringsämnen och i vilka oorganiska former de befinner sig i. 
Kväves cykel kompliceras av de bakteriella processer som till stor del styr 
omvandlingen mellan de olika kväveformerna. För fosfors del kompliceras processen 
av förmågan att komplexbinda till metaller och partiklar, vilket i sin tur innebär en 
ständig transport mellan vattenmassa och sediment.  
 
I limniska system är det i regel fosfor som är det begränsande näringsämnet. En 
anledning till att fosfor är begränsande är att avrinningsvattnet från icke-förorenade 
avrinningsområden generellt innehåller upp till 30 gånger så mycket kväve som fosfor. 
Fosfor tillförs sakta från vittring av berggrunden och den naturliga tillförseln är 
långsammare för fosfor än för kväve. 
 
Det optimala förhållandet mellan substansmängden kol, kväve och fosfor för 
planktonalgers tillväxt är 106:16:1 (C:N:P). N/P kvoten anger förhållandet mellan 
substansmängden kväve och fosfor (16:1) och om kvoten avviker från 16 anses 
tillväxten av planktonalger vara begränsad. Om N/P-kvoten överstiger värdet 16 anses 
fosfor vara den begränsande faktorn. Däremot anses kväve vara den begränsande 
faktorn för planktonalgernas tillväxt då N/P-kvoten understiger värdet 16. Räknat som 
en viktskvot ligger i stället detta gränsvärde på 7. När kväve är i underskott kan 
tillväxten av cyanobakterier gynnas, då dessa har en förmåga att själva fixera kväve 
direkt från luften. Massförekomst av cyanobakterier är ett typiskt problem i kraftigt 
eutrofierade vattenmiljöer 
 
När man tittar på närsalter i den marina miljön är det de lösta oorganiska fraktionerna 
av fosfor och kväve man mäter som potentiell tillväxtnäring för primärproduktionen. 
DIN/DIP kvoten anger förhållandet mellan oorganiskt kväve (nitrit-N, nitrat-N, 
ammonium-N) och oorganiskt fosfor (fosfat-P). Alltså en N/P-kvot för den del av 
näringen som är direkt tillgänglig för levande organismer. Det är under vintern 
konsumtionen är som lägst och då byggs det upp ett förråd av näringsämnen som den 
kommande vårens och sommarens alger har att tillgå. Därför kan vintervärden av DIN 
och DIP ses som ett mått på potentialen av algernas tillväxt under nästkommande 
vegetationsperiod. Instängda havsvikar har ofta förhöjda närsaltshalter i och med att 
vattenutbytet är begränsat vilket gör dem extra känsliga för tillförseln av näringsämnen. 
 
Sjöar och våtmarker har en renande effekt och kallas ibland för naturliga reningsverk 
eftersom det är här som de bakteriella processerna och sedimentationen främst äger 
rum. 
 
Vattenflödet har en kraftig påverkan på koncentrationen av näringsämnen. Flödet kan 
ha både en utspädande och en koncentrerande effekt exempelvis beroende på 
intensiteten i nederbörden och erosionsrisken. Vid tillfällen med storm kan erosionen 
öka kraftigt vilket leder till att partikulärt bunden näring kan frigörs mer än vanligt och 
transporten av näring i vattendraget ökar. En lågintensiv och långvarig nederbörd kan 
tänkas ha en mer utspädande effekt där läckaget mer sker i form av lösta näringsämnen. 
Ett vattendrag med kraftiga flödesfluktuationer har sannolikt kraftigare erosion längs 
vattendragets strandkanter, särskilt om de inte är bevuxna.  
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Kväve 

Tot-N 

 
Partikulärt 
organiskt 
kväve (PON), 

Organiskt 
N 

Löst organiskt 
kväve (DON) 
 
Ammonium-N 
 
 
Nitrat-N 
(nitrit-N + 
nitrat-N) 

Oorganiskt 
löst N 
(DIN) 

Det oorganiska kvävet (DIN, Dissolved Inorganic Nitrogen) förekommer i akvatiska 
ekosystem som ammonium-N, nitrat-N och nitrit-N (figur 1). Ammonium-N utgör ofta 
bara en liten del av DIN. Oftast inkluderar begreppet nitrat-N både nitrit-N och nitrat-N 
eftersom standardmetoder inte kan skilja nitrit från nitrat analyseras dessa fraktioner 
som en och rapporteras som 
nitrat-N, dessutom utgör nitrit-N 
en mycket liten del av tot-N. 
Ammonium-N tas lättare upp än 
nitrat-N, och är därmed mer 
biotillgängligt eftersom växter 
först måste omvandla nitrat-N till 
ammonium-N för fortsatt 
assimilation. Löst organiskt 
kväve (DON, Dissolved Organic 
Nitrogen) består av olika 
organiska beståndsdelar som 
aminosyror och andra organiska 
molekyler. Det partikulära 
organiska kvävet (PON, 
Particulate Organic Nitrogen) 
består av bakterier och detritus.  
 
I naturliga och relativt 
opåverkade vattendrag utgör 
nitrat-N en liten del medan DON 
är den största fraktionen och kan 
utgöra upp till 90 % i arktiska och 
tropiska humösa vattendrag med hög organisk halt i jorden (Allan & Castillo 2007). I 
motsats till detta är nästan allt kväve i form av nitrat i världens största floder (Turner et 
al 2003). 

Figur 1 De olika kvävefraktionerna som tillsammans 
utgör tot-N. 

 
Kvävecykeln är komplicerad eftersom kvävet finns i många olika kemiska former och 
eftersom bakteriell aktivitet har en central roll i omvandlingen mellan dessa (figur 2). 
En del av dessa omvandlingar sker genom assimilatoriskt upptag och kvävefixering, då 
kvävet inkorporeras i organiskt material för strukturell uppbyggnad. Detta sker genom 
att autotrofer och heterotrofer tar upp DIN. Andra omvandlingar sker genom 
dissimilation, energigivande reaktioner där kvävet används som bränsle eller 
oxideringsmedel, utan att inkorporeras i organiskt material. Det är bakterier som 
oxiderar ammonium-N till nitrat-N genom nitrifikation i en syrerik miljö. Nitrifikation 
kan vara en viktig källa till nitrat-N i ett vattendrag, processen bestämms av tillgången 
på ammonium-N, nitrifikationsbakterier och syrerikt vatten. Koncentrationen av nitrat-
N påverkas av nitrifikationen i jorden uppströms. Den andra centrala bakteriella 
processen är denitrifikation där andra bakterier under anaeroba förhållanden omvandlar 
nitrat-N till kvävgas, denna process sker i markens vattenmättade zon. Denitrifikationen 
är en viktig väg för kväve ut ur systemet då kvävet i form av kvävgas åter förs till 
atmosfären. 
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Genom atmosfärisk deposition tillförs kväve främst i form av ammonium och nitrat. 
Grundvattnet kan tillföra betydande mängder kväve, främst i form av nitrat. När 
tillrinningen endast sker från grundvattet, vid sk basflöde, är det läckage av jordlagren 
som står för den största tillförseln av kväve. Förhållandet mellan hur mycket vatten som 
tillförs från avrinningen av markytan och i markskiktet och hur mycket vatten som 
tillförs från grundvattnet orsakar spatiala skillnader av näringsämnen (Allan & Castillo 
2007). 
 
Kvävefixering är också en källa till kväve i akvatiska system. Kvävefixerande bakterier, 
främst cyanobakterier, kan omvandla atmosfäriskt kväve till ammonium-N i 
specialiserade celler, s k heterocyster. Detta blir tillgängligt för andra organismer 
genom en ökad bakteriebiomassa. Under kvävebegränsande omständigheter gynnas 
dessa organismer eftersom de kan omvandla kväve direkt från atmosfären. 
 
Kvävetillförseln varierar under året med växtsäsong och hydrologi (Allan & Castillo 
2007). Under vegetationsperioden är halten nitrat-N som lägst då den terrestra 
vegetationen tar upp kväve. När grundvattenytan stiger ökar läckaget från marken och 
vatten från grunda och kväverika markskikt förs ut via dräneringssystemen i 
jordbruksmarken. Läckaget blir särskilt stort under den kalla delen av året, när det inte 
finns någon vegetation som tar upp näringen i marken. Det är också då vattenflödet är 
som högst, under vinter och tidig vår. 
 
Nedbrytningen av organiskt material i marken kan ackumulera nitrat-N som lakas ur 
marken vid snösmältning och storm, då kan ofta kan en topp i uppmätta halter 
observeras.  

N2

Organiskt 
bundet 

R-NH2 
(PON) 

NH4
+

(NH3)

NO3
-
 

o2 

NO2
-
 

bakteriell 
nedbrytning 

C 

Bakterier, alger, klorofyter

atmosfär
NOX

DON

Figur 2 Förenklad bild av kvävets akvatiska cykel. 
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Fosfor 
Den stora fosforreserven finns i litosfärens berggrund och sediment och tillförs sakta 
genom vittring. Fosforhalter är generellt högre i områden med sedimentära avlagringar 
och lägre i områden med kristallin berggrund, som t ex graniten i norra Bohuslän. 
Fosfor finns som byggsten i många mineral och ett särskilt fosforrikt sådant är apatit, 
avrinningen från områden med apatitrika bergarter kan därmed också ha högre 
fosforhalter. 

 
I akvatisk miljö förekommer fosfor 
partikulärt och löst, i både oorganisk 
och organiskt form (figur 3). Den 
partikulära fraktionen av det 
oorganiska kvävet är fosfor bunden till 
partiklar, främst till lermineral. Löst 
oorganiskt fosfor (DIP, Dissolved 
Inorganic Phosphorus) finns som 
ortofosfater och polyfosfater. 
Polyfosfater bryts ned till ortofosfat 
relativt snabbt. Ortofosfat kan också 
kallas fosfat-P, vilket är den 
beteckning som används här, eller SRP 
(soluble reactive phosphorus) vilket är 
en beteckning förknippad med analys. 
Analys av SRP-fraktionen inkluderar 
även en del polyfosfat (Allan & 
Castillo 2007). Partikulär organisk 
fosfor förekommer som bakterier och 
detritus. Det är endast i form av fosfat-

P som organismer kan ta upp fosfor. Därför är det en bra indikator på näring som är 
direkt tillgänglig och ger biologisk tillväxt.  

Tot-P 
  
Organiskt löst P (DOP) 
 
Partikulär P (PP) : 

- Oorganiskt partikulärt P  
- Organisk partikulär P 

 
 
 
 
 
 

 Oorganiskt löst P (DIP) : 
Fosfat-P (=SRP, ortofosfat)  
 

Figur 3 De olika fosforfraktionerna som tillsammans 
utgör tot-P. 

 
Vegetationen tar upp fosfat-P som binds in i organiskt material. Vid nedbrytning av 
organiskt material och vid exkretion frigörs fosfor som fosfat-P och som organiskt löst 
fosfor. Organiskt löst fosfor bryts i sin tur ned till fosfat-P och blir därmed åter 
tillgängligt för växter (figur 4).  
 
Fosfat-P adsorberas till fina partiklar därför är fosfortransport intimt förknippad med 
erosions- och sedimentationsprocesser. Fosfor som är bundet till partiklar kan 
transporteras resuspenderade i vattnet eller sedimentera. Fosfat-P har egenskapen att i 
en syrerik miljö binda starka komplex med metaller, främst Fe3+ och Al3+ som 
sedimenterar. Metallernas redoxpotential påverkas av pH och syrekoncentrationen. Vid 
syrefria förhållanden frigörs fosforn som då återmobiliseras till vattenpelaren. Det finns 
alltså ett vilande fosforlager i sedimenten som kan ge upphov till intern belastning. 
Detta sker i sjöar som är kraftigt eutrofierade med syrefria bottnar, men detta sker även 
naturligt under sommaren i djupa sjöar då språngskiket håller hypolimnion, 
vattenmassan under språngskiktet, syrefattig. Makrofyter och bentiska alger kan hämta 
fosfat-P direkt från sedimenten och på så vis utnyttja detta fosforlager som näringskälla. 
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I markskiktet bryts 
organiskt material ned 
och frigör fosfor som 
dels tas upp av den 
terrestra vegetationen 
och mikroorganismer 
i jorden och dels 
transporteras bort med 
markvattnet till 

mottagande 
vattendrag. 

Bakterier, alger, klorofyter
Organiskt 
bunden P i 
biomassa 

DIP 
PO4

-3
 

Fosforinnehållet i de 
ytliga jordlagren 

påverkar 
fosforkoncentrationen 
i ytavrinningsvattnet 
som når vattendraget. 
Vattenfårans närhet 
till fosforrika 
jordlager är också av 
betydelse.  
 

Under växtsäsongen då mycket av fosforn finns uppbundet i biomassa är samtidigt 
vattenflödet ofta lågt vilket ofta ger höga koncentrationer fosfor. Då får punktkällor 
som enskilda avlopp extra stor betydelse, samtidigt är konkurrensen om tillgängligt 
fosfat-P som störst. Eftersom läckage av partikulärt bunden fosfor är associerat med 
erosionsprocesser ger kraftig nederbörd ofta höga halter av partikulär fosfor. 

Fosfor och kväve som mätparametrar 
Den enklaste och mest förekommande mätparametern för näringsämnen är tot-P och 
tot-N, där inkluderas alla former av fosfor respektive kväve. Analysen görs med 
fotometriska metoder. De vanligaste kompletterande mätparametrarna är idag fosfat-P 
respektive ammonium-N och nitrat-N (nitrat-N + nitrit-N), detta är de fraktioner som är 
direkt tillgängliga för vegetationen. Att analysera de organiska fraktionerna är mer 
komplext i jämförelse. Det är vanligast att mäta och analysera tot-P respektive tot-N 
som inkluderar alla former av fosfor respektive kväve. Eftersom näringen cirkulerar 
snabbt mellan dess olika kemiska former är dessa bra mått på den övergripande 
tillgängligheten av kväve respektie fosfor och på så vis produktionspotentialen. Vilken 
mätparameter som bäst kan ge ett mått på potentiell algtillväxt, antingen totalhalten av 
fosfor respektive kväve eller den biotillgängliga fraktionen av fosfor respektive kväve 
beror på näringens uppehållstid i ekosystemet. En lång uppehållstid innebär ett mer 
effektivt utnyttjande av näringen och då är tot-P respektive tot-N ett bättre mått än de 
biotillgängliga fraktionerna. Däremot i små vattendrag med korta upphållstider kan 
mätning av de biotillgängliga fraktionerna vara att ett bättre mått på 
produktionspotentialen. Vill man göra jämförelser mellan olika sorters ekosystem i 
större skala anses mätning av tot-P respektive tot-N vara att föredra (Allan & Castillo 
2007). 

C 

DOP 
Organiskt 

partikulärt P
Oorganiskt 
partikulärt P 

 
 

PP 

Sediment 

Figur 4 En förenklad bild av den akvatiska fosforcykeln. 
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Antropogen påverkan 
Antropogen tillförsel av fosfor och kväve innefattar främst spridning av 
jordbruksgödsel, läckage av boskapsgödsel, förbränning av kolväten och avlopp. 
Jordbruket är ofta den ensamt största källan till både fosfor och kväve. Man kan dela in 
den antropogena belastningens ursprung i punktkällor och diffusa källor. Punktkällor 
är: kommunala och industriella reningsverk, enskilda avlopp, anläggningar för 
stallgödsel, dagvatten, mm. Diffusa källor med antropogent ursprung är: 
jordbruksgödsel i form av handelsgödsel och stallgödsel som sprids på åkrarna, den 
atmosfäriska depositionen, läckage från produktionsskog mm. 
 
Reningsverk släpper ut fosfor i löst oorganisk form. Hälften av all fosfor i 
avloppsvatten utgörs av polyfosfater som finns i tvättmedel, detta bryts med tiden ned 
till fosfat-P. Det diffusa läckaget av fosfor är mest associerat med partikelbunden fosfor 
som transporteras som sediment, men det kan även ske i löst form. 
 
Atmosfärisk deposition som följd av förbränning av kolväten bidrar också till 
övergödningen. Den antropogent orsakade depositionen har sitt ursprung både inom 
landet och i närliggande inomeuropeiska länder. En betydelsefull minskning har skett 
men depositionen är fortfarande stor och särskilt på Västkusten som har varit det värst 
drabbade området i landet. Depositionen är betydligt mer omfattande för kväve än för 
fosfor då den i huvudsak sker i form av olika kväveföreningar (NOx). 
 
Det tycks vara lättare att reducera fosfor än kväve eftersom fosfor är mer knuten till 
punktkällor än vad kväve är. Kväve är mer flyktigt och tillkommer allra främst som 
diffust läckage från jordbruksmark. 
 
Handelsgödsel, atmosfärisk deposition och avlopp kan tillsammans förklara nästan hela 
variationen i exporten av nitrat-N i en mängd globala vattendrag. Det visar att den 
antropogena påverkan är mycket stor när det gäller kväve. I bebodda områden är 
kvävekoncentrationen starkt influerad av markanvändningen, och ökar snabbt med 
andelen jordbruksmark (Allan & Castillo 2007). Nitrat-N ökar med andel odlad mark 
som markanvändning och minskar med ökad andel ängsmark (Giller & Malmkvist 
2006) 
 
Jordbrukets läckage av kväve består nästan enbart av nitrat-N. Exempelvis beräknas 86 
% av läckaget från jordbruket vara i form av DIN och 14 % i form av organisk kväve i 
SMHIs hydrologiska modell för kväve och fosforläckage (Brandt SMHI). Nitrat-N är 
mycket lättrörligt och dräneras snabbt till mottagande vattendrag. 
 
Även om en del av näringen tas upp av jordbruksgrödan innebär gödning allt som oftast 
ett läckage av näringsämnen. Läckaget är olika stort beroende på hur välanpassad givan 
är, vilken gröda som odlas, bruksmetoder (fångstgröda, vårplöjning), jordart, dränering 
mm. När gödning sker i stora mängder läcker betydande mängder näring ned genom 
markskiktet och via avrinning i markskiktet eller grundvattnet till mottagande 
vattendrag där halterna av främst nitrat förhöjs. Läckaget av näringsämnen beror också 
av åkermarkens kornstorlek. För kväve är läckaget störst vid stor kornstorlek som sand 
medan det för fosfor är tvärtom där läckaget är som störst i lerjordar bestående av 
partiklar med liten kornstorlek (SMED).  
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Erosionen av jordbruksmark är också av stor vikt för transporten av näringsämnen. 
Fosfor påverkas allra mest av erosion då detta ämne ofta är partikulärt bundet till fina 
partiklar. Bruksmetoder som fångstgröda på hösten, täckgröda mellan odlingsgrödan, 
vårplöjning istället för höstplöjning och upprättandet av kantzon längs vattendrag är 
alla exempel på åtgärder inom jordbruket som minskar transporten av näringsämnen ut 
till vattendragen. Vegetationstäcket spelar alltså en avgörande roll, dels genom sitt 
upptag av näringsämnen och dels genom att binda upp jorden. Markens lutning har 
också stor betydelse för erosionens omfattning, och särskilt när vattendragets stränder 
är branta.  
 
Man har sedan en lång tid tillbaka fosforgödslat jordbruksmarken med stallgödsel och 
framförallt handelsgödsel. Man har då inte haft kunskapen att optimera givorna efter 
gröda och markförhållandnden utan har istället ofta överdimensionerat dem. Fosfor 
binder till partiklar i jorden vilket har inneburit en upplagring av fosfor i många 
jordbruksmarker eftersom fosfor binder till fina partiklar i jorden. Även om fosforgivan 
i dag är optimerad till växternas upptag kan en tidigare upplagring av fosfor i marken 
innebära ett läckage av fosfor som transporteras med dräneringsvattnet. Idag har det 
vuxit fram kunskap och metoder för att minska läckaget av växtnäringsämnen och för 
att optimera gödselgivorna, detta tillämpas också brett inom jordbruket. 
 
 

Källfördelning kväveKällfördelning fosfor

 

 
Även hos de vattendrag som ingår i denna studie är jordbruksmark den ensamt största 
källan till både fosfor och kväve (figur 5). Detta trots att jordbruket i Bohuslän bedrivs 
extensivt, även om mer intensivt jordbruk också förekommer på sina ställen. Skogen 
bidrar med en fjärdedel av kvävebelastningen. 

Frågeställningar 
Genom att analysera och bearbeta mätdata av fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N 
prövas användbarheten av den information som fraktionsdata kan tillföra 
miljöövervakningen. Arbetet fokuseras på fem olika frågeställningar:  
 

Myr
1,9%

Öppen mark
6,8%

Industri
0,3%

ARV
6,7%

Enskilda 
avlopp
1,7%

Vatten
4,6%

Dagvatten
1,0%

Hygge
3,9%

Jordbruk
48,5%

Skog
24,8%

Hygge
0,4%

Dagvatten
1,7%

Vatten
0,4%

Enskilda 
avlopp
5,0%

ARV
3,6%Industri

0,3%

Skog
8,4%

Myr
0,3%

Öppen mark
15,1%

Jordbruk
64,8%

Figur 5 visar den sammanlagda källfördelningen för fosfor respektive kväve för de vattendrag som 
ingår i studien (källa: SMED). 
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I. Skillnad i fraktionsandel mellan vattendragen 
- Skiljer sig andelarna fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N mellan 

vattendragen? Hur? 
 
II. Årstidsvariation 

- Varierar fraktionsandelarna under året? Hur? 
 
III. Korrelation till tot-N respektive tot-P 

- Korrelerar fraktionsandelarna med tot-P respektive tot-N?  
  

IV. Inverkande faktorer i avrinningsområdet 
- Går det att identifiera faktorer i avrinningsområdet som signifikant 

påverkar andelen av fosfor- och kvävefraktionerna i de olika 
vattendragen? 

 
V. Vattendragens N/P-kvot 

- Hur ser N/P-kvoten ut i vattendragen? 

Insamling, behandling och statistisk analys av data 
De vattendrag som har studerats är belägna i Bohuslän och mynnar ut i Skagerrak, från 
Strömsån som rinner ut i Strömstad i norr, till Glose å strax norr om Nordre älvs 
mynning i söder (figur 6). Bohuslän kännetecknas av mycket berg i dagen som bryter 
upp landskapet, vilket präglas av en mosaikstruktur av jordbruksmark och skog, där 
vall och betesmark utgör en stor del av jordbruksmarken. Jordtäcket är ofta mycket tunt 
och består av marina leror i dalar och under HK. Bohuslän är relativt sjöfattigt. Hos de 
vattendrag som ingår i studien är det skog som dominerar avrinningsområdenas yta och 
utgör 58 % av markanvändningen. Jordbruksmark och öppen mark utgör också stora 
ytor i området (figur 7). Öppen mark utgörs av berg i dagen och ogödslad vall. 
Markanvändningsdata är hämtad från SMED (Svenska MiljöEmissionsData). 
  
Det regionala miljöövervakningsprogrammet Bohusbäckar startades 1988 och har 
samordnats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För närvarande innefattas 36 
vattendrag som mynnar i Skagerraks västkustvatten. Sedan 2004 ingår även 
fraktionerad näring i form av nitrat-N, ammonium-N och fosfat-P som mätparametrar 
för 14 av dessa vattendrag, varav ett av dem har två mätstationer (Broälven). De större 
vattendragen Bäveån och Örekilsälven ingår inte i detta program utan i det nationella 
miljöövervakningsprogrammet flodmynningar, där många fler parametrar analyseras. 
Även Enningdalsälven ingår i samma program men är ingen svensk flodmynning då 
den mynnar i Idefjorden på norskt mark, mätstationen för älven ligger i Norra Bullaren. 
Örekilsälven och Bäveån som mynnar i havet på västkusten är inkluderade i detta 
arbete med mätdata av fraktionerad fosfor och kväve som hämtas från programmens 
datavärd SLU för de aktuella åren 2004-2007. Därmed innefattar studien mätningar av 
fosfor- och kvävefraktioner från 17 mätstationer i Bohuslänska vattendrag. 
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 1 Strömsån 
2 Skärboälven 
3 Anråseälven 
4 Broälven Bjälkebräcka 
5 Broälven nedre 
6 Färlev älv 
7 Örekilsälven 
8 Taske å 
9 Skredsviksån 

10 Bäveån 
11 Bodeleån 
12 Bratteforsån 
13 Kleveån 
14 Säbyån 
15 Anråse å 
16 Grannebyån 
17 Glose å 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 visar en karta över Bohusläns mätstationer för fraktionerad fosfor och kväve.  
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Provtagning av näringsämnen för vattendragen i Bohusbäckar sker varje månad och 
analyseras av det ackrediterade analyslaboratoriet ALcontrol AB. Proverna 
analyserades i Uddevalla fram till 2006 av dåvarande KM-lab, sedan dess skickas de till 
ALcontrols laboratorium i Linköping.  

Figur 7 visar markanvändningen för de 16 studerade vattendragens sammanlagda avrinningsområden. 

 
Andelen av nitrat-N, ammonium-N respektive fosfat-P för varje vattendrag bersäknades 
som ett medelvärde baserade på tre år (2005-2007). Provtagningarna startades inte 
första månaden på året 2004, utan någon gång mellan februari och juni månad beroende 
på vattendrag. Eftersom det förekommer årstidsvariationer i andelarna av de olika 
fraktionerna kan därför inte år 2004 användas för att beräkna medelvärdet, och därför 
har åren 2005-2007 använts. För vattendragen Örekilsälven och Bäveån som inte ingått 
i den regionala, utan den nationella miljöövervakningen, har årsmedelvärdena däremot 
räknats ut för 2004-2006. Detta var en avvägning i ett tidigt skede av arbetet eftersom 
analysmetoden på SLU ändrades under året 2007 från persulfat till TNb. 
 
Vid tillfällen då provtagningar saknas för vissa månader har månadsvärden skapats 
genom linjär interpolering. Då det saknas månadsvärden för flera månader i rad innebär 
det att interpolerade värdena blir mer osäkra. Totalt är ca 7 % av alla värden 
interpolerade, det vill säga att det saknas ganska många provtagningar. För värden som 
analyslaboratioriet rubricerar som mindre än, t ex <2, har värdet satts till det halva, i 
exemplet =1. Det är inte sällan proven visar konduktivitetsvärden över 100 mS/m vilket 
troligen betyder att vattendraget var påverkat av havsvatten vid provtagningen, flera av 
mätstationerna ligger mycket nära mynningen till havet. Tyvärr har det inte funnits 
någon bedömning av provtagningen. 
 
Vid fotometrisk analys av tot-N oxideras det oorganiska kvävet först till nitrat-N. 
Vanligtvis oxideras inte allt ammonium-N till nitrat-N vilket gör att en viss del aldrig 
inkluderas i analysen (Bydén, muntlig kommunikation). Normalt sett utgör ammonium-
N en ganska liten del av tot-N, men det betyder ändå att tot-N är underskattad till en 
viss del. I vattendrag där ammnoium-N utgör en större andel kan betydelsen av detta 
öka. Av mätdatan som använts i arbetet var ca 0,5 % av halterna för tot-N lägre än de 
båda kvävefraktionerna tillsammans. Eftersom säkerhetsintervallet för analysmetoden 
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varierar mellan 15-20 % kan detta göra att totalhalterna ändå kan vara lägre än de 
ingående delfraktionernas halter. I de fall då skillnaden är inom säkerhetsintervallet är 
totalhalterna justerade uppåt till de ingående fraktionernas halter. En justering uppåt 
kan möjligen vara en överskattning av halterna vilket är bättre än en underskattning 
med tanke på åtgärder. I de få fall då värdet är utanför detta säkerhetsintervall, och 
alltså inte är rimligt, byts detta värde ut mot ett interpolerat värde (från månaden innan 
och efter). Det ovan beskrivna gäller även för fosfor då fosfathalten överstiger halten av 
tot-P. 
 
Andelen DIN (nitrat-N + ammonium-N) finns med i analyserna som en egen fraktion 
eftersom det är ett användbart begrepp som löst oorganiskt kväve.   
 
För att besvara de tre första frågorna görs en statistik analys av fraktionsandelarna. En 
variansanalys (ANOVA) utförs för att undersöka om andelen av jonerna skiljer sig åt 
mellan vattendragen, eller mellan månaderna (d v s om det t ex är en större andel fosfat-
P i ett vattendrag än ett annat eller om det finns en årstidsvariation av andelen fosfat-P). 
I modellen ingår även hur halten tot-P påverkar andelen fosfat-P och hur halten tot-N 
påverkar andelarna nitrat-N och ammonium-N. Variansanalysen görs med 
programvaran SYSTAT och testas med generella linjära modellen;  
Beroende variabel (Andel fosfat-P av tot-P, Andel ammonium-N av tot-N, Andel nitrat-
N av tot-N, Andel DIN av tot-N) = vattendrag (17 st) + Månad + Tot-P respektive Tot-
N (kontinuerlig variabel) + Vattendrag x Månad. I analysen används medelvärden för 
varje månad under perioden 2004-2007. Modellens R2-värde säger hur mycket 
vattendragen, årstidsvariationen, interaktion där emellan, samt inverkan av tot-halten 
förklarar variationen för varje fraktionsandel. För att underlätta presentation av data 
redovisas bara signifikanta resultat (p-värden <0,05) och trender (p≤0,1). 
 
Den fjärde frågan tar upp om det finns faktorer i avrinningsområdet som signifikant 
påverkar andelen av de olika kväve- och fosforfraktionerna. Här görs en avgränsning 
till att endast undersöka korrelation med källfördelning för fosfor och kväve, 
flödesvariation och andel ytvatten i vattendragens avrinningsområden. Signifikanta 
korrelationer skulle kunna förklara varför fraktionerna utgör olika stor andel i de olika 
vattendragen. Flödets variation innebär den förändring av amplituden med vilken 
vattennivån i vattendraget varierar och denna kan ha betydelse för erosionen av 
partikulär näring längs vattendragets stränder. En hög andel sjöar i avrinningsområdet 
kan genom retentionen ha en dämpande effekt på oorganiska lösta närsalter. 
 
Data på källfördelningen för vattendragens avrinningsområden kommer från SMED, 
Svenska MiljöEmissionsData. SMED är ett konsortium bestående av IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska Centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) 
och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). SMED utvecklar och 
driver nationella emissionsdatabaser och redovisar projektet PLC-5 (Fifth Baltic Sea 
Pollution Load Compilation) som är Sveriges nästkommande rapportering till 
HELCOM (The Helsinki Commission). PLC-5-datan innehåller kvantifierad 
vattenburen nettobelastningen från floder, kustområden och punktkällor med 
direktutsläpp av fosfor och kväve till havet på delavrinningsområdesnivå. Tabelldata 
för källfördelning hämtas direkt från deras hemsida där den finns tillgänglig för alla. 
Källfördelningen är beräknad utifrån markanvändningen som baseras på GSD-
översiktskartans markanvändningsklasser och jordbruksmarken baseras på block- och 
IAKS-data (Integrerat Administrativt KontrollSystem) från Jordbruksverket för år 
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2005. Hyggesuppgifter är enligt SMED hämtade från Skogsstyrelsen. Källfördelningen 
är indelad i jordbruk, skog, myr, fjäll, öppen mark, vatten, hygge, dagvatten, enskilda 
avlopp, avloppsreningsverk (ARV), och industri. Öppen mark innebär ogödslad vall, 
betesmark samt berg i dagen. Källfördelningen finns även tillgänglig som uppdelad i 
punktkällor och diffusa källor, bakgrundsbelastning och antropogen belastning, men här 
används källorna som helhet. 
 
För att få ett värde på flödesvariationen i vattendragen användes flödesdata från PULS-
modellen på månadsnivå. Flödesvariationen räknades ut genom att ta 
standardavvikelsen på flödet för fyra år och sedan dividera detta med medelflödet för 
att vikta stora vattendrag mot mindre vattendrag. 
 
För att få värden på andelen ytvatten i avrinningsområdet används här data för 
källfördelningen, där vatten är en av källorna. Vatten som källa till kväve innebär här i 
princip luftdeposition på vattenytan. Eftersom depositionen är ungefär lika stor i hela 
området bör detta värde vara direkt proportionell mot vattenytans area. Detta testas 
genom att andelen vatten som kvävekälla analyseras tillsammans med de andra 
inverkande faktorerna i avrinningsområdet. 
  
Sammanfattningsvis testas följande variabler: jordbruk, skog, myr, fjäll, öppen mark, 
vatten, hygge, dagvatten, enskilda avlopp, ARV, industri (enligt källfördelningen), samt 
flödesvariation. Det är medelvärden av fraktionsandelarna för varje vattendrag som 
används för att undersöka om det finns någon korrelation mellan fraktionsandel och 
olika källor, samt flödesvariation. En Pearson korrelationsanalys (SYSTAT) med 
Bonferroni-justering för massignifikans användes. För att underlätta presentation av 
data redovisas bara signifikanta resultat (p-värden <0,05) och trender (p≤0,1). 
 
Den femte och sista frågeställningen behandlar förhållandet mellan kväve och fosfor, 
och till vilken grad det är kväveunderskott i vattendragen. N/P-kvoten räknas ut efter 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999. Ett treårsmedelvärde av juni-
septembervärden klassas efter graden av kvävetillgång i systemet enligt tabell 2. 
Vintervärden för de oorganiska fraktionerna av fosfor (DIP) och kväve (DIN) har också 
tagits fram. Detta för att ge en bild av den växttillgängliga näring som lagrats upp under 
vintern och som fungerar som ett näringsförråd och potentiell produktion av 
algbiomassa på våren. Medelvärden för DIN/DIP-kvoten är för vintermånaderna 
december och januari från åren 2004-2007. Anledningen att de inte är från december 
till februari som vanligen benämns som vintermånader är att algproduktionen på 
västkusten ofta redan har kommit i gång i februari.  
 
Tabell 1 N/P-kvot enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
N/P-kvot Kvävetillgång 
>30 Kväveöverskott 
15-30 Kväve-fosforbalans 
10-15 Måttligt kväveunderskott 
5-10 Stort kväveunderskott 
<5 Extremt kväveunderskott 
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Resultat 
 
Tabell 2 Resultaten från variansanalysen redovisas här som helhet. Frågorna I, II och III 
innefattas i modellen. 
          
Fosfat-P   df F p 

N = 754 Vattendrag 16 16.223 <0.000 

R2 = 0.544 Månad 11 6.269 <0.000 

 Vattendrag x Månad 176 1.601 <0.000 

 Tot-P 1 10.925 0.001 

       

Ammonium-N   df F p 

N = 741 Vattendrag 16 6.657 <0.000 

R2 = 0.421 Månad 11 6.299 <0.000 

 Vattendrag x Månad 176 1.111 0.187 

 Tot-N 1 1.153 0.283 

       

Nitrat-N   df F p 

N = 741 Vattendrag 16 14.871 <0.000 

R2 = 0.611 Månad 11 29.543 <0.000 

 Vattendrag x Månad 176 1.097 0.218 

 Tot-N 1 5.221 0.023 

       

DIN   df F p 

N = 741 Vattendrag 16 15.126 <0.000 

R2 = 0.664 Månad 11 45.803 <0.000 

 Vattendrag x Månad 176 0.997 0.500 

  Tot-N 1 9.321 0.002 

 

I. Skillnad i fraktionsandel mellan vattendragen 
Alla olika fraktionsandelarna skiljer sig signifikant mellan vattendragen (tabell 2). 
 
Variationen är stor mellan vattendragen (figur 8 och 9). Fosfat-P utgör mellan 30-61 % 
av tot-P. Ammonium utgör mellan 3,9-14,8 % av tot-N och nitrat-N utgör mellan 30,6-
67,8 % av tot-N. Vissa vattendrag har stor andel av oorganiska lösta näringsämnen, här 
finns då lite organiskt bunden näring. Exempel på detta är Färlev älv med i genomsnitt 
75 % löst oorganiskt kväve och 61 % löst oorganiskt fosfor. Sedan finns de vattendrag 
som tvärtom har mycket liten andel av oorganisk fosfor och kväve. Då dominerar det 
partikulära och organiska fraktionerna istället, som t ex Taske å och Kleveån med under 
40 % löst oorganiskt kväve och fosfor. Nitrat-N och fosfat-P verkar vara korrelerade 
och varierar ungefär med med samma amplitud mellan vattendragen. Se även bilaga 1. 
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Fördelning av fosforfraktionen fosfat-P för vattendragen

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

vattendrag ID:

A
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 a

v 
to

t-
P

Tot-P halt µg/l 42 110 79 21 116 117 36 51 87 34 56 47 61 156 49 140 173

andel DOP + PP 0,697 0,652 0,677 0,630 0,560 0,391 0,586 0,647 0,456 0,562 0,474 0,626 0,667 0,464 0,653 0,536 0,416

andel fosfat-P 0,303 0,348 0,323 0,370 0,440 0,609 0,414 0,353 0,544 0,438 0,526 0,374 0,333 0,536 0,347 0,464 0,584

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

ID Vattendrag 
1 Strömsån 
2 Skärboälven 
3 Anråseälven 
4 Broälven Bjälkebräcka 
5 Broälven nedre 
6 Färlev älv 
7 Örekilsälven 
8 Taske å 
9 Skredsviksån 

10 Bäveån 
11 Bodeleån 
12 Bratteforsån 
13 Kleveån 
14 Säbyån 
15 Anråse å 
16 Grannebyån 
17 Glose å 

 
Figur 8 Fördelningen av fosfat-P mellan de olika vattendragen. I tabellen nedan diagrammet visas 
tot-P halten, andelen lös organiskt fosfor och partikulär fosfor (DOP + PP), samt andelen fosfat-P. 
Samtliga redovisas som medelvärden för åren 2005-2007, utom för Örekilsälven och Bäveån där 
2004-2006 använts. 
 
 

Fördelning av kvävefraktioner för vattendragen
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vattendrag ID:

A
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 a

v 
to
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Tot-N halt µg/l 919 1333 1469 587 1148 2389 712 716 1185 611 911 936 957 1636 816 1553 1775

andelen DIN 0,460 0,493 0,533 0,446 0,534 0,752 0,678 0,395 0,618 0,581 0,587 0,620 0,387 0,605 0,534 0,538 0,549

andel organiskt-N 0,540 0,507 0,467 0,554 0,466 0,248 0,322 0,605 0,382 0,419 0,413 0,380 0,613 0,395 0,466 0,462 0,451

andel ammonium-N 0,049 0,129 0,148 0,060 0,073 0,075 0,105 0,044 0,063 0,091 0,048 0,039 0,081 0,138 0,121 0,075 0,112

andel nitrat-N 0,411 0,364 0,385 0,386 0,461 0,678 0,573 0,351 0,556 0,489 0,539 0,581 0,306 0,467 0,414 0,463 0,437

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

ID Vattendrag 
1 Strömsån 
2 Skärboälven 
3 Anråseälven 
4 Broälven Bjälkebräcka 
5 Broälven nedre 
6 Färlev älv 
7 Örekilsälven 
8 Taske å 
9 Skredsviksån 

10 Bäveån 
11 Bodeleån 
12 Bratteforsån 
13 Kleveån 
14 Säbyån 
15 Anråse å 
16 Grannebyån 
17 Glose å 

 
Figur 9 visar fördelningen av kvävefraktioner mellan de olika vattendragen. I tabellen nedan 
diagrammet visas tot-N halten, andelen för det lösta oorganiska kvävet (DIN), det organiska 
kvävet, ammonium-N samt nitrat-N. Samtliga redovisas som medelvärden för åren 2005-2007, 
utom för Örekilsälven och Bäveån där 2004-2006 använts. 
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II. Årstidsvariation 
Fraktionsandelarna skiljer sig signifikant åt mellan månaderna, det finns alltså en 
årstidsvariation för var och en av fraktionerna (tabell 2). 
 
För andelen fosfat-P skiljer sig årstidsvariationen mellan vattendragen, vilket indikeras 
av interaktionen mellan månad och vattendrag i variationsanalysen (tabell 2). Andelen 
fosfat varierar alltså olika under året i olika vattendrag. Det visar sig att 
årstidsvariationen är tydlig med liten variation kring varje månad i de tre vattendragen 
med störst avrinningsområden, Örekilsälven, Bäveån och Strömsån (figur 10). De har 
dessutom relativt hög sjöandel. Andelen fosfat-P i dessa vattendrag är högst under 
vintermånaderna och lägst under senare delen av sommaren. Tittar man sedan på de tre 
vattendrag med minst avrinningsområden, Bodeleån, Broälven vid Bjälkebräcka och 
Säbyån, som heller inte har några sjöar i avrinningsområdet, verkar andelen fosfat-P 
variera slumpmässigt under året och variationen är här mycket stor. Mätstationen 
Broälven Bjälkebräcka är belägen långt uppströms i Broälven. 
 

Figur 10 visar hur årstidsvariationen av fosfat-P skiljer sig i stora och små vattendrag. De stora 
vattendragen har en mer distinkt årstidsvariation medan de små vattendragen tycks varierar 
slumpmässigt.  
 

 Årstidsvariation för kvoten DIN/TOT-N
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Figur 11 Årstidsvariation för andelen av Tot-N som utgörs av oorganiskt löst kväve, DIN. 
Sammantaget månadsmedelvärde för vattendragen (2004-2007). Medelflödet för vattendragen 
finns också beskrivet i diagrammet.  
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För de oorganiska fraktionerna av kväve är däremot årstidsvariationen liknande i alla 
vattendrag (tabell 2), flödet har också en liknande årstidsvariation (figur 11). Någon 
skillnad mellan stora och små vattendrag som för fosfat-P verkar inte finnas för 
kvävefraktionerna. 

III. Korrelation till tot-N respektive tot-P 
Enligt resultaten från variansanalysen finns det ett tydligt samband mellan tot-P och tot-
N och fosfat-P, nitrat-N och DIN (tabell 2). Andelen fosfat-P korrelerar positivt med 
Tot-P (figur 12)  

Andel fosfat-P i förhållande till ökad halt Tot-P

r = 0,0013
p = 0,001
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Figur 12 Fosfat-P korrelerar positivt med tot-P och utgör större andel ju mer halten tot-P ökar. 
 

Andel nitrat-N ökar med ökad tot-N halt
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Figur 13 Andelen nitrat-N korrelerar positivt med tot-N. 
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Både andelen nitrat-N och andelen DIN (som tills störst del består av nitrat) ökar med 
med ökad Tot-N (Tabell 2, figur 13). Däremot ökar inte andelen ammonium vid ökad 
halt Tot-N (tabell 2).  

IV. Inverkande faktorer i avrinningsområdet 
Efter Pearson korrelationsanalys mellan de respektive andelarna och källfördelningen 
ger tre källor signifikanta korrelationer: 
 
Hygge som kvävekälla som har ett negativt samband med andelen ammonium-N (N = 
17, df = 1, r = -0,563, p = 0,019). Tot-N utgörs alltså av en mindre andel 
ammoniumkväve när hygge förekommer (figur 14). Det finns även en liknande trend (p 
= 0,08) för ammoniumkväve vad gäller skog som kvävekälla. 
 

Andelen nitrat-N minskar med 
ökad andel öppen mark

Andel öppen mark

Andelen ammonium-N minskar med 
ökad andel hygge

Andel hygge

Andelen DIN ökar med ökad andel 
dagvatten

Andel dagvatten

Andel ammonium-N Andel nitrat-N Andel organiskt N

 
 
Figur 14 beskriver hur markanvändningen påverkar kvävefraktionerna. Ammonium korrelerar 
negativt med förekomst av hygge (p = 0,019). Nitrat-N korrelerar negativt med förekomst av öppen 
mark (p = 0,017). DIN korrelerar positivt med ökad andel dagvatten av källfördelningen (p = 
0,015). 
 
Öppen mark som kvävekälla har ett negativt samband till nitrat-N (N = 17, df = 1, r = -
0.568, p = 0,017). Tot-N utgörs alltså av en mindre andel nitratkväve ju mer öppen 
mark det förekommer (figur 14).  
 
Dagvatten som kvävekälla gav ett signifikant positivt samband till andelen DIN (N = 
17, df = 1, r = -0,581, p = 0,015). Ju mer kväve som kommer från dagvatten i ett 
avrinningsområde desto högre är DIN-andelen (figur 15). För nitratandelen finns en 
stark trend till att korrelera positivt med dagvatten (p = 0058). 
 
Korrelationsanalysen för fraktionsandel och flödesvariationen gav ett signifikant 
negativt samband med andelen nitrat-N (N = 13, df = 1, r = -0.617, p = 0,025). Det 
betyder att ju mer flödet varierar desto mindre del utgör nitrat av tot-N (figur 11). Det 
finns en stark trend till att flödesvariationen också har en negativ inverkan på andelen 
DIN (p = 0,056).  
 
Andelen ytvatten i avrinningsområdet gav inga utslag på fraktionsandelarna (p > 0,1). 
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Andelen nitrat-N minskar med ökad flödesvariation
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Figur 15 Med ökad flödesvariation minskar andelen nitrat-N. Flödesvariationen är uträknad 
genom att standardavvikelsen av flödet (åren 2004-2007) för 13 av vattendragen är dividerat med 
respektive vattendrags medelflöde för samma period. 
 

V. Vattendragens N/P-kvot 
DIN/DIP-kvoten och N/P-kvoten för vattendragen visar generellt upp en låg kvot, 
majoriteten av alla vattendrag har ett måttligt till stort kväveunderskott eller ligger 
mycket nära den klassgränsen (figur 16, tabell 2). Mindre än en tredjedel har fosfor-
kvävebalans och de är belägna i den norra delen av Bohuslän. Trendlinjerna tydliggör 
här en nord-sydlig trend där kvoterna blir lägre ju längre söderut i Bohuslän man 
kommer. 
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ID Vattendrag 
1 Strömsån 
2 Skärboälven 
3 Anråseälven 
4 Broälven Bjälkebräcka 
5 Broälven nedre 
6 Färlev älv 
7 Örekilsälven 
8 Taske å 
9 Skredsviksån 

10 Bäveån 
11 Bodeleån 
12 Bratteforsån 
13 Kleveån 
14 Säbyån 
15 Anråse å 
16 Grannebyån 
17 Glose å 

Figur 16 visar en DIN/DIP kvot för de olika vattendragen som numrerats från norr till söder längs      
Bohuskusten. Den streckade linjen visar när algproduktionen slår över från att begränsas av fosfor 
till att begränsas av kväve under en viktskvot på 7. 
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Tabell 3 N/P-kvot enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
N/P-kvot Kvävetillgång 
>30 Kväveöverskott 
15-30 Kväve-fosforbalans 
10-15 Måttligt kväveunderskott 
5-10 Stort kväveunderskott 
<5 Extremt kväveunderskott 

 

 
 

Diskussion 
I. Skillnad i fraktionsandel mellan vattendragen 
Andelen av fosfor- och kvävefraktionerna varierar mellan de olika vattendragen och 
resultaten visar tydligt att det finns signifikanta skillnader mellan vattendragen i detta 
avseende. Detta är ett viktigt resultat som innebär att vattendragen måste behandlas var 
för sig och att det finns skillnader dem emellan som man inte kan bortse ifrån. En sådan 
skillnad är t ex markanvändningen. 
 
Enligt resultat III finns det signifikanta samband mellan tot-N och andelen nitrat-N och 
mellan tot-N och andelen DIN, samt mellan tot-P och andelen fosfat-P,. Dessa samband 
kan till viss del förklara skillnader mellan vattendrag, beroende på att de har olika höga 
halter tot-N respektive tot-P. Men det kvarstår ändå systematiska skillnader 
vattendragen emellan.  
 
Nitrat-N och fosfat-P verkar vara korrelerade och varierar ungefär med samma 
amplitud mellan vattendragen. Detta innebär att de är ungefär lika belastade av de båda 
näringsämnena, och det kan man förvänta sig om jordbruk, som är stor källa till de 
båda, utgör en stor del av den totala belastningen för ett vattendrag. 
 
Att mäta dessa delfraktioner av tot-P resp tot-N ger en bild av vad som är organiskt 
bundet (särskilt för kväve där hela den oorganiska fraktionen mäts). Andelen löst 
oorganiskt fosfor och kväve varierar mycket mellan vattendragen. Det är troligt att 
åtgärderna som sätts in för att minska näringsämnestransporten till havet slår olika på 
olika fraktioner och då ger större effekt på någon av fraktionerna. Denna information är 
då användbar som underlag till åtgärdsplan. Eftersom åtgärder som t ex förbättrade 
enskilda avlopp och ARV, våtmarker och skyddszoner ger olika renande effekt på t ex 
fraktionen organiskt kväve kan man lättare besluta om vilken åtgärd som ska tas om 
man vet i vilka fraktioner kvävet finns i. För fosfor är det mer komplicerat eftersom 
endast den lösta oorganiska fraktionen fosfor är uppmätt, partikulärt fosfor och 
organiskt löst fosfor är kanske svårare att säga något om förhållandet mellan. Ett 
exempel är Färlev älv där 75 % av Tot-N är DIN och dessutom är halterna väldigt höga 
där. Om vattendraget ska åtgärdas finns det kanske någon åtgärd som tar löst oorganiskt 
kväve mer effektivt än någon annan som lämpar sig där. Våtmarker är optimala för 
kväverening när nitrathalterna är väldigt höga, vilket det finns förutsättningar för då 
andelen nitrat är så hög. Många andra förutsättningar ska också finnas för åtgärden men 
det skulle kunna vara ett verktyg i att hitta den bästa åtgärden. Färlev älv tas upp som 
exempel i bilaga 2. 

II. Årstidsvariation 
Resultaten från variansanalysen visar att det finns en årstidvariation för andelen av 
fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N. Detta beror givetvis till stor del på att dessa 
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fraktioner i så stor utsträckning är kopplade till biologisk aktivitet och hydrologi som i 
sin tur är väldigt säsongsbetonade.  
 
Årstidsvariationen skiljer sig inte mellan vattendragen för de oorganiska 
kvävefraktionerna, det finns alltså här en generell årstidsvariation och denna 
årstidsvariation är också allmänt känd i litteraturen (Allan & Castillo 2007).  
 
Årstidsvariationen för andelen fosfat-P skiljer sig mellan vattendragen. Det kan finnas 
många olika orsaker till det, t ex hur erosionförhållandena ser ut i de olika vattendragen 
och i vilken utsträckning avloppens utsläpp är säsongsbetonade i de olika 
avrinningsområdena med tanke på att det är många sommarboende i Bohuslän. Men det 
är mycket troligt att avrinningsområdets storlek och närvaron av sjöar i systemet spelar 
roll eftersom det visade sig att årstidsvariationen skiljde sig mellan stora och små 
vattendrag. Skillnaden består i att det finns en tydlig årstidsvariation av andelen fosfat-
P i de större vattendragen medan andelen fosfat-P tycktes variera mer slumpmässigt i 
de mindre vattendragen. Variationen för en given månad är också mycket större för de 
mindre vattendragen.  
 
De stora vattendragen har stora avrinningsområden med ett flertal sjöar i systemet. Det 
största av vattendragen är Örekilsälven som har ett avrinningsområde på över 1300 km2 
med med många relativt stora sjöar. Den största av sjöarna är Kärnsjön som inte ligger 
så långt ifrån utloppet i Gullmarsfjorden. Det är en djup sjö med ett medeldjup på 16 m, 
där omsättningstiden troligen är relativt lång. Däremot för de små vattendragen med 
avrinningsområden på 10-20 km2 och inga sjöar alls i systemet tar det betydligt kortare 
tid innan nederbörden transporteras genom vattendraget till mynningen i havet. Ett stort 
avrinningsområde har en större buffrande effekt på t ex flödesvariationer jämfört med 
små avrinningsområden. Här spelar andelen sjöar och våtmarker en stor roll eftersom 
dessa medför att omsättningstiden ökar, vilket har en utjämnande effekt för systemet 
som helhet. Samma utjämnande effekt kan stora avrinningsområden förväntas ha på 
närsaltshalterna, vilket skulle medföra att mätningar gjorda nära vattendragets mynning 
till havet har en mindre variation under året i större vattendrag jämfört med mindre 
vattendrag. Fosfat-P tas upp av fytoplankton, perifyton, och makrofyter vilka står för 
primärproduktionen i ekosystemet. Det är i sjöar den huvudsakliga primärproduktionen 
sker, även om den också kan vara betydande i rinnande vatten med i form av rikliga 
perifytonsamhällen. Anledningen till att årstidsvariationen var mer uttalad i de större 
vattendragen kan tänkas beror på att fosfat-P tas upp och binds i växtmassa i större 
utsträckning under växtsäsongen i de större avrinningsområdena jämfört med de mindre 
vattendragen där sjöar i avrinningsområdet avsaknades helt. Vattendragens omgivande 
kantzon skiljer sig säkerligen också mellan stora och små vattendrag vilket kan ge 
effekter på andelen fosfat-P. Dessutom finns en rad andra skillnader mellan de större 
och de mindre vattendragen som kan påverka variationen i av närsalter under året, t ex 
basflödets årsvariation och relativa storlek till vattendraget eller vattendragets direkta 
närhet till jordbruksmark och punktkällor.  
 
Att årstidsvariationen av fosfat-P skiljer sig mellan vattendragen till skillnad från kväve 
skulle kunna bero på att fosfor är starkt bundet till partiklar i mycket större utsträckning 
än kväve. Detta skulle kunna göra fosfor mer variabel och variationen mer 
händelsebunden. 
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III. Korrelation till tot-N respektive tot-P 
Frågeställningen är i vilken grad fraktionsandelarna korrelerar med tot-N respektive tot-
P. Hade det funnits en perfekt korrelation mellan andelen löst oorganiskt kväve och den 
totala mängden kväve skulle halten löst oorganiskt kväve kunna beräknas fram 
teoretiskt utifrån halten tot-N, som därmed endast skulle behöva analyseras och mätas i 
vattendraget. 
 
Resultaten visar att det inte handlar om antingen eller, utan både och. Det finns en 
korrelation mellan andelen nitrat-N och tot-N, DIN och tot-N och fosfat och tot-P. 
Korrelationen innebär att fraktionsandelarna ökar med ökad totalhalt. Men detta 
samband kan inte ensamt förklara variationen av fraktionsandelarna. För även om det 
här finns samband mellan fraktionsandelar och totalhalt så är variationen ganska stor 
för en given totalhalt, dessutom visar resultaten från de andra delarna i arbetet tydligt 
att det finns systematiska skillnader mellan vattendragen. Andelen nitrat-N varierar t ex 
med mellan 30-60 % för en given halt av tot-N. För kvävets del påverkas 
fraktionsandelen av flödesvariationen och källorna öppen mark och dagvatten. 
Ammonium-N verkar inte ha någon systematisk relation till tot-N överhuvudtaget, det 
är också den fraktion som har lägst R2-värde (0,42) i variansanalysen (tabell 2). 
Ammonium-N bildas vid nedbrytning av organiskt material. Vid höga kvävehalter är 
ofta produktionen av organiskt material hög vilket borde generera halter av ammonium-
N i relation till halter av tot-N. Det är möjligt att nedbrytningen av organiskt material 
inom vattendraget inte står i någon relation till produktionen. En hög produktion drivs 
oftast av läckaget från antropogena aktiviteter utanför systemet och ansamlingen av 
organiskt material kan öka utan att nedbrytningen ökar. Varför ammonium-N inte har 
någon relation till den totala mängden kväve har inte studerats mer utförligt i detta 
arbete.   
 
Ett intressant resultat är att sambandet mellan fraktionsandel och totalhalt inte är linjärt, 
d v s att fosfat-P och nitrat-N utgör en större del ju högre totalhalten är. Detta innebär 
att ju mer belastat ett vattendrag är desto mer näring finns som lösta oorganiska 
fraktioner, alltså de fraktioner som är biotillgängliga. Frågan är vad det är som gör att 
de lösta oorganiska fraktionerna ökar med ökad halt. Höga halter orsakas oftast av 
antropogena aktiviteter och eftersom jordbruket, vars läckage mest består av lösta 
oorganiska näringsämnen, också är en så stor källa till både fosfor och kväve är detta en 
trolig orsak till ökningen av de lösta oorganiska fraktionerna vid ökad totalhalt. 
Däremot backas inte detta resonemang upp av resultaten i korrelationsanalysen 
eftersom jordbruk inte gav någon signifikant korrelation till någon av 
fraktionsandelarna, vad detta kan bero på diskuteras i nästa diskussionspunkt. Enskilda 
avlopp och avloppsreningsverk kan också bidra till att andelen fosfat-P är högre i 
vattendrag med höga halter tot-P, för även om de utgör en mindre del av 
källfördelningen så består fosforutsläppen nästan helt av fosfat-P.  
 
De vattendrag med högst halter av fosfor och kväve bör vara mest påverkade av 
eutrofiering, inte bara för att det är höga halter i sig, utan även därför att större andel av 
näringsämnena finns i en form som direkt kan tas upp av levande organismer. En 
intressant frågeställning borde vara att studera om de höga andelarna fosfat-P ger någon 
effekt på biologin i den mån vattendragen finns karakteriserade genom vattendirektivets 
statusklassning.  
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Sammantaget visar resultaten för innevarande undersökning att den mänskliga påverkan 
är väl märkbar i Bohusläns vattendrag. 

IV. Inverkande faktorer i avrinningsområdet 
Trots att jordbruket är den största källan till både fosfor och kväve, där kväveläckaget 
dessutom nästan bara utgörs av löst oorganisk näring, gav inte den källan något utslag i 
korrelationsanalysen. Detta kan bero på var i avrinningsområdet jordbruksmarken 
ligger i förhållande till mätstationen i vattendraget och hur alla processer under 
transporten i vattendraget påverkar halten av nitrat-N och fosfat-P.  Detta kan också 
bero på hur bra modellen för läckage från jordbruksmark är för detta område (Giller & 
Malmkvist 2006). Detta stämmer även mycket väl för vattendragen i Bohuslän även om 
jordbruksmarken inte utgör mer än 33 % av avrinningsområdets yta som allra mest.  
 
I modelleringarna räknar man med att 86 % av kväveläckaget från jordbruksmark är 
oorganiskt kväve (Brandt, muntlig kommunikation). Det betyder att DIN bör utgöra 86 
% av den andel av kvävekällan som kommer från jordbruket. Det stämmer för det 
mesta bra men i ett par av vattendragen är DIN-fraktionen lägre än vad den borde om 
modellen skulle stämma. Detta skulle också kunna bidra till att jordbruk inte föll ut i 
korrelationsanalysen. 
 
Förekomst av hygge har en negativ inverkan på andelen ammonium-N, detta kan 
förklaras av att nitrathalterna ökar vid avverkning och om andelen nitrat-N ökar så 
minskar andelen ammonium-N om inte ammonium-N i sig påverkas av avverkning. 
Hellsten och Westling skriver om denna nitratförhöjning i rapporten Utlakning av kväve 
och kvicksilver från stormskadad skog (2006): 
 
”Denna förhöjning beror på en kombination av faktorer. Markmiljön blir både 
varmare och fuktigare i ett hygge jämfört med växande skog, eftersom transpirationen 
avbryts och solinstrålningen ökar till följd av att träden avlägsnas. En fuktig och varm 
miljö gynnar nedbrytningen av det organiska materialet varvid nitrat kan bildas. 
Dessutom kan den förändrade hydrologin förstärka utlakningen av nitrat på grund av 
den höjda grundvattenytan. Kväveutlakningen från skogsmark domineras av organiskt 
kväve, men det är bara det oorganiska kvävet som bedöms öka vid avverkning eller 
stormfällning i södra Sverige. […] Det oorganiska kvävet utgörs i princip bara av 
nitrat, eftersom effekterna på ammoniumkväve är mycket små.”  
 
Eftersom kväveläckaget består mest av organiskt kväve när skogen växter skulle 
andelen ammonium-N i själva vattendraget kunna vara lite högre då än vid avverkning 
eftersom mängden organiskt material i vattendragen är större då och detta bryts ned till 
ammonium-N.  
 
Öppen mark som kvävekälla har en negativ inverkan på andeln nitrat-N. Detta är något 
komplicerat att analysera denna korrelation fullt ut i detta arbete eftersom öppen mark 
är sammansatt av både berg i dagen och ogödslad vall i den källfördelningsdata som 
använts. Proportionerna däremellan framgår inte. Detta beror troligen på att det sker ett 
upptag av nitrat-N av vegetationen på den del av öppen mark som är vall eftersom 
nitrat-N ökar med andelen odlad mark och minskar med andelen ängsmark (Giller & 
Malmkvist 2006). 
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Öppen mark kan dessutom vara aningen underskattad som kvävekälla eftersom 
typvärdet för öppen mark är räknat för läckage från ogödslad vall och halterna i vatten 
som avrinner från berg i dagen troligen är betydligt högre i jämförelse. Den 
atmosfäriska depositionen på markytor med vall tas i stor utsträckning upp av 
vegetationen. Därför utgör troligen öppen mark en större del av källfördelningen för 
kväve än vad som anges i källfördelningsdatan (Lann, muntlig kommunikation). Detta 
skulle i så fall påverka korrelationsanalysen. 
 
Dagvatten korrelerar positivt med andelen DIN. Detta beror sannolikt på att dagvatten 
som avvattnar hårdgjorda ytor är starkt påverkad av den atmosfäriska depositionen och 
även av NOx-utsläpp från trafiken. Det är i form av nitrat-N och ammonium-N dessa 
utsläpp sker.     
 
De kvävekällor som gav signifikanta korrelationer till fraktionsandelarna ger ett relativt 
litet bidrag till den totala belastningen. Detta innebär att de inte kan förklara variationen 
mellan vattendragen i någon större utsträckning. Korrelationerna till hygge och till 
öppen mark är negativa och innebär att någon annan kvävefraktions andel istället ökar, 
om det är det organiska kvävet som ökar går inte att fastställa.   
 
Andelen nitrat-N minskar med ökad variation av vattendragets flöde. Detta kan bero på 
att vid större flödesvariation ökar erosionen och det partikulärt bundna kvävet ökar i 
form av bakterier och detritus. Andelen fosfat-P gav däremot ingen korrelation till 
flödesvariationen trots att fosforförlust är mer kopplat till erosionsprocesser än 
kväveförlust. Det är dock tydligt i det enskilda vattendraget att andelen fosfat-P 
minskar med ökat flöde. Erosionen kan då tänkas öka och frigör partikulärt bunden 
fosfor. Anledningen till att det var flödesvariationen som analyserades och inte flödet i 
sig var för att studera om amplituden med vilken vattennivån i vattendraget varierar har 
någon betydelse för erosionen av partikulär näring längs vattendragets stränder. Den 
huvudsakliga erosionen kan dock tänkas vara längs vattendragets botten, vilken består 
av marin lera, då får flödets storlek större betydelse än dess variation. Erosionen längs 
vattendragets stränder påverkas i hög grad av lutningen och vegetationstäckningen samt 
hur djup nedskuret vattendraget är. Om åmaden, den mark som vid högflöden svämmas 
över, är bevuxen eller inte är också av betydelse. 
 
Mängden sjöar och våtmarker i avrinningsområdet påverkar näringsbelastningen som 
minskar eftersom de fungerar som naturliga reningsverk och ökar vattnets uppehållstid. 
Man kunde förvänta sig att andelen ytvatten skulle ge en korrelation med 
fraktionsandelarna i korrelationsanalysen på så sätt att de oorganiska fraktionerna 
minskade, vilket det inte gjorde. Dels var kanske inte värdena för ytvattenandel helt 
korrekta, dels bör man troligen ha mer detaljerad information om sjöns volym, 
förekomst av våtmark mm för att kunna göra en bra analys av vilken påverkan dessa 
naturliga reningsverk har på t ex nitrat-N. Dessutom är Bohuslän sjöfattigt och de flesta 
av vattendragen har inga eller mycket små sjöar i systemet, varför variationen 
avrinningsområdena emellan är liten vilket också kan bidra till att andelen ytvatten inte 
föll ut i korrelationsanalysen. Provpunktens närhet till sjön kan också påverka i vilka 
former näringen finns. De processer med upptag och nedbrytning som sker under 
transporten genom vattendraget är naturligtvis avgörande men svåra att studera 
kvantitativt.   
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Till skillnad från kväve gav inte andelen fosfat-P några signifikanta korrelationer enligt 
den statistiska analysen. Detta kan eventuellt bero på att modellberäkningarna för fosfor 
inte är tillräckligt bra i Bohuslän. Hade t ex jordart och lutning av åkermark funnits 
med i analysen hade detta kanske gett utslag för fosfor. Hur snabbt fosfat-P omsätts och 
andra omvandlingsprocesser i vattendragen spelar också roll för möjligheten till ett 
signifikant utfall i korrelationsanalysen.   
 
Grundvattnet tillför vatten och näringsämnen till vattendrag i olika stor utsträckning 
som styrs av de geomorfologiska förutsättningarna. Grundvattnets vattendelare 
sammanfaller inte alltid med ytvattnets vattendelare även om det oftast är fallet i en så 
kuperad terräng som i Bohuslän. Impermeabla lerlager eller spricksystem i berggrunden 
kan t ex styra grundvattnet till ett annat ytvattenavrinningsområde än det område där 
vattnet infiltreras. Detta betyder att det vatten som tillförs ett vattendrag via 
grundvattnet kan föra med sig näringsämnen från ett närliggande avrinningsområde där 
andra markförhållanden eller punktutsläpp förekommer. Miljöövervakningen över 
grundvattnet är gles och det finns ingen kartläggning i någon finare skala av 
grundvattnets avrinningsområden. Källfördelningen missar denna källa som vid 
enskilda fall säkerligen får stor betydelse. Grundvattnet är ofta mycket nitratrikt, och 
vissa vattendrag får en väsentlig del av sin vattentillförsel från grundvattnet, särskilt vid 
lågflöde då många perenna vattendrag uteslutande får sitt tillflöde från grundvattnet. 
Inom Bohuslän förekommer nitrathalter i grundvattnet uppemot 15 mg/l, även om 
halter upp till 5 mg/l är mer vanligt.   
 
Med ett större antal vattendrag hade korrelationsanalysen kunnat förbättras. Det hade 
inte varit en särskilt stor arbetsinsats eftersom källfördelning finns för 
delavrinningsområden i hela Sverige och för en sådan studie spelar det ingen roll var 
vattendragen är belägna, bara de har fraktionerad mätdata för fosfor och kväve. 
Korrelationsanalysen gav, trots att endast 17 mätpunkter ingick i analysen, utfall på 
relativt många signifikanta korrelationer. 

V. Vattendragens N/P-kvot 
För Bohuslän gäller generellt sett låga N/P-kvoter. Två tredjedelar av de vattendrag 
som ingår i studien har en kvot på 15 eller lägre vilket innebär ett måttligt eller stort 
kväveunderskott (eller kanske snarare ett fosforöverskott) enligt bedömningsgrunderna. 
Vanligen ligger viktskvoterna i limniska system högre, med en kvot på uppåt 50. 
Mindre än 10 % av Sveriges sjöar i riksinventeringen 1990 hade en N/P-viktskvot på 
under 20 (Bydén et al 2003). Här finns en trend från ett mer fosforbegränsat tillstånd i 
norr till söder med en kvot strax över det kritiska värdet 7 där algproduktionen blir 
kvävebegränsad. De låga kvoterna beror på att fosforhalterna är mycket höga, och de 
tenderar öka söderut, särskilt i Säbyån, Grannebyån och Glose å med fosforhalter en bra 
bit över 200 µg/l.  
 
Detta geografiska mönster med sjunkande kvoter söderut gäller både för N/P-kvoten 
och för DIN/DIP-kvoten, den sistnämnda ger en mer direkt koppling till produktionen 
genom att det är de fraktionerna som tas upp av primärproducenterna. Detta förhållande 
är betydelsefullt för situationen i kustnära havsområden där tillrinnande sötvatten 
påverkar primärproduktionen och tillväxten av alger på våren och under sommaren. 
DIN/DIP-kvoten ligger en aning högre än N/P-kvoten, här hamnar bara knappt en 
tredjedel av vattendragen i klassen måttligt kväveunderskott. Detta betyder att det finns 
mer fosfor i form av DIP i förhållande till kväve i form av DIN än vad det finns tot-P i 
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förhållande till tot-N. Detta kan delvis förklaras av att DIN/DIP-kvoten är baserad på 
vintervärden, då halterna av nitrat-N är som högst, samtidigt som halten fosfat-P 
generellt sett är mer oregelbunden under hela året. Broälven vid Bjälkebräcka och 
Anråse å skiljer sig från de andra genom att ha mycket höga DIN/DIP-kvoter, detta 
beror på låga halter av fosfat-P under vintermånaderna. Detta kan bero på att 
avrinningsområdet uppströms Bjälkebräcka är glesbefolkat och höglänt med en yta som 
i hög utsträckning täcks av berg och skog. När det gäller Anråse å skulle detta kunna 
bero på att man längs vattendraget åtgärdat många enskilda avlopp. Dessutom har en 
golfbana anlagts i ett område där det tidigare var jordbruksmark som nu alltså är 
vegetationsklädd året om och därmed bidrar till ett minskat läckage av näringsämnen.  
 
Vid kväveunderskott är risken stor för massförekomst av cyanobakterier. Detta problem 
är bl a identifierat i Viksjön och Lersjön i Örekilsälvens avrinningsområde (Svensson 
2006) och i Grindsbyvattnet som avvattnas av Kleveån (Orust kommun 2008). 
 
I vissa vattendrag dominerar de lösta oorganiska fraktionerna, de som är tillgängliga för 
primärproducenterna, medan det i andra vattendrag finns en dominans av partikulärt 
och organiskt bunden näring. Fosfor som är bundet till lerpartiklar är mindre tillgängligt 
för växter och bör ej ge samma direkta övergödningspåverkan även om grumlighet i 
viss mån också påverkar livsmiljön för många organismer. Processer med skiftande 
hastighet omsätter partikulärt och organiskt bunden näring till lösta närsalter som i sin 
tur omsätts i organiskt material. Detta gör att man kan fråga sig hur bra DIN och DIP är 
som mått på den näring som är tillgänglig och direkt kan tas upp av vegetationen. 
Kanske är fosfor och kväve i organisk form, både lös och partikulär, ett bättre mått på 
näringstillgången än bara den näring som vid provtillfället finns i lös oorganisk form. 
Det hade varit intressant att jämföra de biologiska parametrarna i den mån de finns 
tillgängliga i de aktuella vattendragen för att se om de indikerar en 
övergödningssituation där näringsämnena till störst del består av de biotillgängliga 
fraktionerna eller om det inte har någon tydlig påverkan. 
 
Sammanfattningsvis är N/P-kvoten mycket låg och detta betyder att fosforhalten 
relativt kvävehalten är hög eftersom läckaget av fosfor är mycket högt i Bohuslän. 
Orsakerna bakom detta är inte helt klartlagda. Varken jordbruket, som generellt bedrivs 
extensivt i Bohuslän, eller större punktkällor för fosfor skulle kunna förklara detta. Bara 
sex av vattendragen har en årsmedelhalt av tot-P under 50 µg/l. Resterande har högre 
halter, som Glose å och Säbyån med halter över 150 µg/l. Den läckageregion som 
Bohuslän tillhör har det i särklass största fosforläckaget i landet med 2 kg P/ha 
(SMED). Bohuslän läcker möjligtvis mer fosfor än vad som antagits i SMHIs HBV-NP 
modell som ligger bakom landtillförseln i kustzonsmodellen samt PLC-5-
beräkningarna, då fosforbelastningen från de tillrinnande vattendragen till en viss 
havsbassäng ibland överstiger den totala belastningen från land till samma havsbassäng 
(bilaga 1). Det kan finnas olika orsaker till detta höga läckage av fosfor. De ofta 
överdimensionerade fosforgivorna på 1900-talet kan ha byggt upp ett fosforlager i 
marken som medför att markläckaget av fosfor från jordbruksmark fortfarande är högt. 
Grumligheten i de flesta vattendragen är också hög vilket tyder på mycket partikulärt 
bunden fosfor. Erosionen från vattendragets stränder och omedelbara närområde, men 
även erosionen i vattendragets botten kan vara en bidragande orsak till fosforläckaget. 
Mycket av fosforn har sitt naturliga ursprung i den marina leran som finns på 
västkusten och många vattendrag är kraftigt nedskurna i leran. Frågan är hur mycket av 
läckaget som är naturligt och hur mycket som är möjligt att åtgärda t ex med 
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sedimentationsdammar, skyddszoner mm. Det är mycket intressant varför det läcker så 
mycket fosfor och detta skulle behöva undersökas vidare för att få en helhetsbild av 
näringsläckaget i Bohuslän, och var åtgärderna i så fall bor sättas in för att nå bästa 
effekt. 

Kompletterande kommentarer 
Arbetet bygger på månadsmätningar av fosfor- och kvävefraktioner för endast 3 år, det 
vore mer lämpligt att studera en längre period för att fånga in en eventuellt större 
variation.  
 
Att konduktiviteten ibland är mycket hög innebär att havsvattnet trängt upp i 
vattendraget vid lågflöde, provet som analyserats innehåller då inte näringsämnen i de 
koncentrationer som vattendraget transporterar från sitt avrinningsområde. Ca 4 % av 
mätdatan som använts i detta arbete har konduktivitetsvärden på över 100 mS/m. 
Konduktiviteten kan möjligen uppgå till så mycket som 100 mS/m i ytvatten i 
Bohuslän. Detta är en faktor som kan påverka resultaten i hela arbetet. Konduktiviteten 
kan således användas som kvalitetssäkring för att utesluta prover som är kontaminerade 
med havsvatten. 
  
Analysen innebär automatiskt en underskattning av tot-N då ammonium-N inte helt 
oxideras, detta skulle kunna vara av betydelse i vattendrag med höga halter av 
ammonium. Särskilt viktigt är detta med tanke på att ammoniak (som utgör en mindre 
del av det analyserade ammonium-N) i höga halter är starkt toxiskt, främst för fisk. 
 
Har man mätningar av fraktioner kan man lätt upptäcka analysfel där halterna av 
fraktionerna tillsammans överstiger den uppmätta totalhalten, detta var fallet i 0,5 % av 
mätdatan. På så vis kan man åtgärda detta genom att modifiera värdet efter 
säkerhetsintervallet så som är gjort i detta arbete. Då eliminerar man felaktiga 
extremvärden som annars skulle ha fortplantat sig genom bearbetningen av data och 
eventuellt påverkat den samlade bilden av näringsämnessituationen. Det fungerade 
även som ett verktyg för att hitta de fåtalet extremvärden som var felaktigt inskrivna.  
 
Man ska dock vara medveten om att denna dynamik av omvandlingar mellan olika 
former av näring är komplex. En halt säger relativt lite om på vilket sätt dessa 
näringsämnen cirkulerar och hur snabbt näringsämnena regenereras från organiskt 
material till lösta närsalter och åter till biomassa. Detta styrs av den biologiska 
aktiviteten med upptag och nedbrytningsprocesser samt abiotiska faktorer som 
temperatur, syrehalt, pH mm. För fosfor är även sedimentationsprocesser av stor vikt. 
Men det är genom att mäta halter av näringsämnen man genom tiderna har kunnat 
jämföra trofin i olika vattendrag mer generellt och påvisat utvecklingstrender och det 
utgör också en stor del av miljöövervakningen i akvatiska system.  
 
Stationen Broälven Bjälkebräcka bör ses över när det gäller att mäta fosfor- och 
kvävefraktioner eftersom man redan mäter nedströms, i Broälven nedre.  
 
Det finns möjligheter att studera näringsämnesdynamik med isotoper, men detta är 
kostsamt och inget som fungerar i den breda miljöövervakningen. Därför är det viktigt 
att man parallellt tittar på de biologiska parametrarna. 
 

 29



Det är möjligt att fraktionsmätning lämpar sig bäst i små vattendrag där 
omsättningstiden är kort och näringen inte utnyttjas lika effektivt som i stora vattendrag 
med en längre omsättningstiden (Allan & Castillo 2007). Omsättningstiden beror dels 
på avrinningsområdets area och därigenom avståndet för vattnet och näringen att 
transporteras till mynningen men även antalet sjöar och våtmarker som fungerar som ett 
vattenmagasin i systemet. Alla vattendrag utom Strömsån, Örekilsälven och Bäveån är 
relativt små och har små avrinningsområden med få sjöar, detta är karakteristiskt för 
Bohuslän. Därför vore det lämpligt att mäta fraktionerad näring i form av fosfat-P, 
ammonium-N och nitrat-N i alla de vattendrag som ingår i Bohusbäckar och som ju är 
små till storleken. 
 
Maja Brandt arbetar på SMHI och är även projektledare för TRK-projektet och har varit 
med att ta fram PLC-5 beräkningarna. Hon var även involverad i skedet då man 
bestämde sig för att börja mäta fosfor- och kvävefraktionerna och i utpekandet av de 15 
aktuella vattendragen. Efter samtal med henne verkar dessa mätningar ha betydelse 
även i ett större sammanhang. Hon menar att det finns ett stort värde i att ha kvar dessa 
mätningar av fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N för framtida modelleringar av samma 
typ som de som nu utgör underlag för nationell kartläggning av källfördelning och 
belastning, som PLC-5 beräkningarna. Innan har man inte modellerat på den skalan 
men nu måste man gå in på mindre områden där dessa mätningar blir mer 
betydelsefulla. Hon menar även att de är användbara i arbetet med åtgärder framöver. 
Kanske behövs inte alla femton mätpunkter utan kan reduceras till ett färre antal och 
ändå tjäna som bra underlag för kalibrering i modellering, men det är viktigt att ha ett 
tillräckligt antal. Hon betonar vikten i att dessa data finns tillgänglig hos SLU som är 
datavärd för de regionala miljöövervakningsprogrammen för sötvatten. Genom att ha 
mätdata samlad på ett ställe ökar mätningarnas värde och blir mycket mer användbara. 

Förslag på vidare studier 
Arbetsprocessen och resultaten i arbetet har gett upphov till många nya uppslag och 
idéer som vore intressanta att följa upp men även sådant som skulle förbättra 
analyserna. På grund av den begränsade tiden som stod till förfogande kunde detta inte 
inkluderas i den aktuella studien. Frågeställningar som skulle kunna vara aktuella att 
studera är följande: 
 

• Hur markförhållanden som jordart, lutning och fosforklass påverkar andelen 
fosfat-P. Det skulle vara intressant att ha med dessa som variabler i 
korrelationsanalysen för eventuella signifikanta korrelationer. Särskilt med 
tanke på de mycket höga fosforhalterna i Bohuslän trots ett extensivt jordbruk. 
Detta skulle vara möjligt att genomföra då det finns data hos SMED tillgänglig 
för jordart, fosforklass och lutning på jordbruksmark inom varje 
delavrinningsområde.   

 
• Kvantifiera hur åtgärder för att minska näringsläckaget på jordbruksmark som 

angränsar till vattendrag påverkar de olika fraktionerna av fosfor och kväve i 
den mån detta inte redan är gjort. Exempel på åtgärder är skyddszon, 
vårbearbetning och fångstgröda. I avrinningsområden där många 
läckagebegränsande åtgärder satts in kan andelen lösta närsalter förväntas vara 
lägre än de områden där jordbruket bedrivs mer intensivt. Det vore särskilt 
intressant att kunna separera de olika åtgärdernas effekter på den näring som är 
biotillgänglig. Detta vore intressant att studera i Bohuslän där fosforläckaget är 
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mycket stort, ett extensivt jordbruk till trots. Detta skulle kunna bidra till 
åtgärdsarbetet genom att man lättare skulle kunna avgöra vilken typ av 
jordbruksåtgärd som bör sättas in. Åtgärderna skulle kunna vara olika effektiva 
på att reducera läckaget av den form av näring som är vanligast eller orsakar 
allvarligast problem i det enskilda vattendraget. Data över läckageminskande 
åtgärder finns i lantbrukets blockkartor som används vid ansökan om EU-stöd. 

 
• För att få ett bättre och säkrare utslag i korrelationsanalysen skulle ett större 

material analyseras, dels med något längre tidsserier men framförallt vattendrag 
med mer varierad markanvändning. Markanvändningen är relativt likartad i hela 
Bohuslän även om den varierar mycket inom avrinningsområdet. Här finns inga 
riktigt stora arealer jordbruksmark, andelen jordbruksmark överstiger inte mer 
än 33% i något av vattendragens avrinningsområden. Det finns heller ingen 
riktigt stor skogproduktion och det är också relativt sjöfattigt. Ett antal 
vattendrag med fraktionsdata skulle väljas ut för att på bästa sätt täcka in olika 
typer av markanvändning från Norrlands skogsforsar till Skånes slättlandsåar. 
Data från den nationella miljöövervakningen finns att tillgå på SLUs hemsida, 
men de flesta vattendrag som ingår i de nationella programmen är relativt stora 
vattendrag. För analysen är det viktigt att materialet omfattar vattendrag av 
olika storlek. Mindre vattendrag är lättare att hantera p g a avrinningsområdets 
mindre storlek och därmed färre delavrinningsområden att hantera. Fraktionerad 
mätdata för mindre vattendrag finns säkerligen att tillgå hos andra Länsstyrelser. 

 
• Man kan också gå in i en djupare analys på vattendragsnivån och söka orsaker 

till varför fraktionerna fördelar sig som de gör i ett visst vattendrag. Därmed kan 
orsaker till höga halter och höga andelar lösta näringsämnen identifieras och 
lättare åtgärdas. I bilaga 2 tas Färlev älv upp som exempel.  

 
• Det skulle vara användbart att kunna gruppera vattendragen i kategorier. 

Karaktäriseringen skulle i första hand kunna baseras på markanvändning och 
storlek på avrinningsområdet. Dessutom skiljer sig vattendragen med avseende 
på oorganisk och organisk näring vilket också skulle kunna vara en viktig 
karaktärsegenskap. Avrinning är också en mycket viktig faktor som bör beaktas 
vid en kategorisering. Andra tänkbara viktiga karaktärer kan vara andelen 
jordbruksmark längs rinnsträckan, andelen öppen mark, täckningen av träd- och 
buskskikt längs rinnsträckan, lutningen på vattendragets strandkant mm. Att ha 
vattendragen indelade i olika kategorier, om än grovt indelade, är mycket 
användbart då man t ex saknar mätningar i många vattendrag. Dessa kan då 
tilldelas en kategori utifrån t ex markanvändning och storlek på 
avrinningsområdet. På så vis kan man sedan använda denna gruppering för att 
räkna ut den arealspecifika förlusten för de vattendrag som inte övervakas. Ofta 
är dessa små och har inte alls samma karaktärer som de eventuellt närliggande 
större vattendragen som man annars jämför dessa med. Om det blir aktuellt att 
mäta närsalter i fler av vattendragen i Bohuslän för att få en bättre kännedom 
om vattendragens olika karaktärer är det särskilt lämpligt att välja vattendrag 
utifrån en sådan gruppering. Jämförelser med andra vattendrag tvingas man göra 
ibland då man saknar mätdata, vilket man gör för väldigt många vattendrag. 
Detta görs t ex vid framtagandet av referensvärde för tot-P enligt 
bedömningsgrunderna eller för flödesberäkningar då flödesdata i form av 
PULS-data endast finns för ett 10-tal av Bohusläns vattendrag. 
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• Det skulle vara intressant att titta på kopplingen mellan den biologiska statusen 

och halten lösta näringsämnen, den del som är biotillgänglig i vattendragen. I 
litteraturen är det oftast bara olika halter av tot-N och tot-P som kopplas till 
graden av eutrofiering och i vilka former näringen finns i belyses sällan.  

 
• Alla dessa vattendrag mynnar ut i havet i en vik någonstans på Bohuskusten och 

där hamnar också all den näring som vattendragen transporterar. Mätningarna 
görs nära mynningen och därför vet man ganska väl hur mycket kväve och 
fosfor och i vilka former dessa tillförs till vikarna. Övergödningen i kustvattnet 
är påtaglig i Bohuslän och förhöjda närsaltshalter gestaltar sig bland annat som 
massförekomster av fintrådiga alger. Koncentrationen av näringsämnen i 
vikarna påverkas av utbytet av näringsämnen med sedimenten där bioturbation 
är en viktig faktor. Vattenutbytet i bassängen är också avgörande för 
koncentrationen och därtill hur mycket näring som tillförs från land via 
vattendrag. Särskilt påverkade är instängda vikar med dåligt vattenutbyte, dessa 
blir då extra känsliga för belastningen från land. Det vore intressant att jämföra 
graden av eutrofiering i havsvikarna med den belastning av olika kväve- och 
fosforfraktioner som tillförs av vattendragen. Det är troligt att effekten av 
närsaltstillförseln inte slår igenom i de vikar som har ett gott vattenutbyte. På så 
vis krävs heller ingen särskilt hög belastning till vikar med dåligt vattenutbyte 
för att ge upphov till förhöjda närsaltshalter och problem med fintrådiga alger.  

 
Tyvärr finns mycket lite mätdata av närsalter i det allra innersta kustvattnet som 
i vikar och grundområden. Men halterna av fosfat-P, nitrat-N, och ammonium-N 
kan vara mellan tre och nio gånger högre inne i en vik än vid närmsta mätstation 
ute i havsbassängen (Pihl et al 1996). Detta tyder på att transporten av näring 
från land påverkar havsmiljön kraftigt i det allra innersta kustvattnet. Även om 
mätdata inne i dessa områden saknas finns det flygfotoinventeringar som gjorts 
för att undersöka utbredningen av fintrådiga alger på viknivå. Detta har skett 
inom Kustvattenkontrollprogrammet i Bohuskustens vattenvårdsförbunds regi. 
Dock ger metoden bara förutsättningar för att en vik inventeras vid slumpvisa 
tillfällen eftersom flygfotograferingen är slumpad inom ett visst område för att 
studera regionala förändringar. Detta ger en täckningsgrad i procent för varje 
enskild vik som är inventerad. Det finns även kompletterande sedimentprover 
för ett mindre antal vikar varje år. Regeringsuppdrag 51b Inventera behovet av 
och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar i 
Västerhavets vattendistrikt pågår under 2008 och drivs av Ingela Isaksson på 
vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland. I det projektet sammanställs 
utbredningen av fintrådiga alger på viknivå och finns då att tillgå för perioden 
1998-2007.  
 
Man skulle kunna titta på kopplingen mellan den tillrinnande fraktionerade 
näringen i vattendragen och utbredningen av fintrådiga alger. Hittar vi 
förekomst av fintrådiga alger i alla de vikar där vattendragen rinner ut eller bara 
de vikar som är instängda? Finns det någon korrelation mellan tillväxt av 
fintrådiga alger och stor andel biotillgänglig näring i tillrinnande vattendrag?  
Det vore önskvärt att kvantifiera hur mycket av variationen av förekomsten av 
fintrådiga alger som kan förklaras av närsaltstillförseln från land. 
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Vid en eventuell utökning av fraktionsmätningar i fler vattendrag kanske man 
bör se till att mäta de vattendrag vars recipienter är särskilt känsliga för 
eutrofiering som instängda vikar med dåligt vattenutbyte eller där man 
identifierat återkommande eutrofieringsproblem som massförekomst av 
fintrådiga alger. På så vis skulle man få en bättre bild av hur kopplingen mellan 
närsaltstillförseln från vattendragen påverkar tillväxten av fintrådiga alger i 
vikarna där de mynnar ut.  

Hur kan fraktionerad mätdata av fosfor och kväve tillämpas i 
miljöövervakningsarbetet? 
I detta arbete framgår det att fraktionerad mätdata av fosfor och kväve är mycket 
användbar inom miljöövervakningsarbetet och som underlag i arbetet med att föreslå 
åtgärder för att minska näringsämnesläckaget. Det ger det en mer detaljerad bild av 
näringstillgången i vattendragen som dels visar hur fraktionerna av fosfor och kväve 
varierar mellan vattendragen och även under året. 
 
Genom att skapa längre tidsserier av fraktionerad mätdata kan man studera trender där 
det kan framgå hurvida de lösta oorganiska fraktionerna minskar eller ökar. Detta ger 
möjligheter till effektuppföljning av olika näringsämnesbegränsande åtgärder inom t ex 
jordbruk och avlopp. Effektuppföljningens stöd i den dokumenterade vattenkemin 
skulle då bli större än om tot-N och tot-P endast hade analyserats.  
 
Eftersom vattendragen signifikant skiljer sig åt med avseende på andelen löst oorganisk 
näring ger mätningar av fraktionerad näring en unik bild av varje vattendrag. Denna 
skulle kunna fungera som del av underlaget i arbetet med att föreslå åtgärder för att 
minska närsaltstillförseln till den limniska och den marina miljön. Olika tänkbara 
åtgärder har olika effekt på näringsläckaget beroende på om de finns i lös, partikulär 
eller organiskt form. Om t ex andelen partikulär fosfor är mycket hög i ett vattendrag 
kan åtgärden för att minska näringsläckaget för vattendraget anpassas till detta faktum. 
Då är det tänkbart att just en sedimentationsdamm är en bra åtgärd för det enskilda 
vattendraget. På samma vis kan det t ex passa med en våtmark i vattendrag där kvävet 
finns i mycket höga koncentrationer främst i form av nitrat-N. I förslagen till åtgärder 
måste även en rad andra faktorer tas hänsyn till, så som markförhållanden, 
jordbruksmarkens läge i förhållande till vattendraget, naturvärden och 
avrinningsområdets storlek.  
 
Mätningar av fosfat-P, nitrat-N och ammonium-N i dessa vattendrag kan användas som 
kalibrerings- eller valideringsdata för SMHIs modell för fosfor- och kväveläckage. Då 
skulle bilden av Sveriges läckage av näringsämnen bli ännu bättre. Kvaliteten på den 
nationella kartläggningen av källfördelning och belastning, som PLC-5 beräkningarna 
men även kustzonsmodellen, bör prioriteras eftersom de ofta utgör ett starkt underlag i 
arbetet med näringsämnesbelastning och möjligheter att åtgärda detta.
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Slutsatser 
 

• Andelen fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N skiljer sig signifikant mellan de 
studerade vattendragen, detta innebär att varje vattendrag har en unik 
sammansättning av fosfor- och kvävefraktioner. Troligtvis beror detta till viss 
del på graden av antropogen påverkan i avrinningsområdet, men det är tydligt 
att det finns många faktorer som påverkar andelen lösta oorganiska 
näringsämnen.   

• Andelen fosfat-P, ammonium-N och nitrat-N varierar under året. Fosfat-P 
verkar ha en mer tydlig årstidsvariation i de större vattendragen jämfört med de 
mindre, fosfat-P har dessutom en större variation i små vattendrag. Detta skulle 
delvis kunna förklaras av den utjämnande effekt som en längre omsättningstid 
har, samt den säsongsbetonade effekt sjöar har där fosfat-P ackumuleras i 
biomassa vid primärproduktion. Stora vattendrag med stora avrinningsområden 
har sannolikt även en större förekomst av sjöar.  

• Det finns en positiv korrelation mellan fosfat-P och tot-P respektive nitrat-N och 
tot-N, men denna relation förklarar inte ensam variationen av fosfat-P och 
nitrat-N i vattendragen. Korrelationen beror antagligen på att den antropogena 
belastningen främst förekommer i löst oorganisk form.  

• Jordbruket som är den största källan till både fosfor och kväve gav ingen 
signifikant korrelation till någon av fraktionsandelarna, detta skulle möjligtvis 
kunna betyda att den modell som källfördelningen bygger på inte stämmer bra 
för Bohuslän. Hygge som källa till kväve gav en signifikant negativ korrelation 
till ammonium-N, sannolikt p g a förhöjda halter nitrat-N som följd av ökad 
nitrifikation i marken vid avverkning. Öppen mark som källa till tot-N gav en 
signifikant positiv korrelation till nitrat-N vilket skulle kunna förklaras av det 
upptag som sker av vegetationen på den del av öppen mark som utgörs av vall. 
Dagvatten som källa till kväve gav en signifikant positiv korrelation till DIN 
som kan förklaras av den atmosfäriska depositionen tillsammans med trafiken, 
vars båda kvävetillförsel huvudsakligen utgörs av nitrat-N och ammonium-N. 
Andelen nitrat-N minskar signifikant med ökad flödesvariation vilket skulle 
kunna bero på ökande halter organiskt kväve som en följd av erosion. 

• N/P-kvoten är generellt ovanligt låg i Bohuslänska vattendrag och troligen beror 
detta på ett stort läckage av fosfor som inte står i förväntad proportion till kväve. 
Detta beror sannolikt inte på bruksmetoder eller punktutsläpp och orsakerna 
bakom detta stora läckage är inte fullt utredda. Det finns även en trend från ett 
mer fosforbegränsat tillstånd i norra Bohuslän till södra Bohuslän med en kvot 
strax över det kritiska värdet 7 där algproduktionen blir kvävebegränsad. 

 
Tot-N och tot-P är visserligen mycket användbara för att studera utvecklingen och 
trender av näringsbelastningen i ett område. Men de säger inte mycket om sättet 
näringen manifesterar sig på eller vilket ursprung den har. Möjligheten till detta ökar 
vid mätning av fraktionerad fosfor och kväve. Vid en effektuppföljning av en åtgärd 
med syftet att minska läckaget av näringsämnen kan vattenkemiska parametrar 
användas. Då ökar möjligheten att mäta åtgärdens effekt om fraktionerad mätdata av 
fosfor och kväve används, i jämförelse med mätningar av endast tot-P och tot-N. 
Arbetet visar tydligt att det finns många faktorer som påverkar variationen av fosfat-P, 
ammonium-N och nitrat-N, och som därför gör det intressant att inkludera fraktionerad 
mätning av fosfor och kväve i miljöövervakningen. Genom att mäta fosfat-P, 
ammonium-N och nitrat-N skapas en unik och mer detaljrik bild av näringstillgång och 
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näringstransport i varje enskilt vattendrag. Det är mycket användbart inom 
miljöövervakningsarbetet och även som underlag i arbetet med att föreslå åtgärder för 
att minska näringsämnesläckaget eftersom en specifik åtgärd ofta är mer effektiv på att 
minska vissa näringsformer mer än andra. 
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Bilaga 1  
Översiktstabell för vattendragen 
 

* Medelvärden för tre år. 
** Medelvärde för juni-september tre år, enl Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999).  
*** Belastning från land till kustbassäng enligt kustzonsmodellen (SMHI) jämförs med den uppmätta medeltransporten 2005-2007. OBS kolumnen ”Fosforbidrag (%) till recipientens (kustbassäng) totala 
belastning från land”, fetstilt vid >100 %. 

 
ID Vattendrag Andel 

fosfat-P 
* 

Andel 
nitrat-N 
* 

Andel 
ammonium-N 
* 

Transport 
N ton/år * 
Trend 
2005-2007 

Transport 
P ton/år * 
Trend 
2005-2007 

N/P 
viktskvot**

Potentiell 
Vatten- 
förekomst 

Dominerande 
källa N (tre 
största över 
10%) 

Dominerande 
källa P (tre 
största över 
10 %) 

Kvävebidrag 
(%) till 
recipientens 
(kustbassäng) 
totala 
belastning från 
land***  

Fosforbidrag 
(%) till 
recipientens 
(kustbassäng) 
totala 
belastning från 
land***  

Areal 
specifik 
förlust kg 
kväve / ha 
år 

Areal 
specifik 
förlust kg 
fosfor / ha år

1 Strömsån 0,3 0,41 0,05 

134,49 6,46 

22,6 Ja Jordbruk, skog Jordbruk, öppen 
mark, skog 

78% 
(Strömstadsfjorden) 

90 % 
(Strömstadsfjorden) 

5,25 0,25 
2 Skärboälven 0,35 0,36 0,13 

34,38 2,93 

7,6 Ja Jordbruk, öppen 
mark, skog 

Jordbruk, öppen 
mark, skog 

 87 % 
(Sannäsfjorden) 

131% 
(Sannäsfjorden) 

7,97 0,68 
3 Anråsälven 0,32 0,39 0,15 

134,78 8,90 

17,9 Ja Jordbruk, öppen 
mark, skog 

Jordbruk, öppen 
mark 

57 % (Fjällbacka 
inre skärgård) 

46 % (Fjällbacka 
inre skärgård) 

8,86 0,59 
5 Broälven 0,44 0,46 0,07 

16,30 1,60 

7,4 Nej Jordbruk, öppen 
mark, skog 

Jordbruk, öppen 
mark 

28 % (Brofjorden) 40 % (Brofjorden) 

7,15 0,70 
6 Färlev älv 0,61 0,68 0,07 

60,39 3,23 

21,8 Ja Jordbruk, skog Jordbruk, öppen 
mark 

77 % 
(Färlevfjorden) 

62 % 
(Färlevfjorden) 

14,24 0,76 
7 Örekilsälven  0,41 0,57 0,1 

576,50 30,83 

15 Ja Jordbruk, skog Jordbruk, öppen 
mark, skog 

71 % 
(Saltkällefjorden) 

99 % 
(Saltkällefjorden) 

4,32 0,23 
8 Taske å 0,35 0,35 0,04 

15,95 1,76 

19,6 Ja Skog, jordbruk, 
öppen mark 

Jordbruk, öppen 
mark, skog 

2% 
(Saltkällefjorden) 

6 % 
(Saltkällefjorden) 

5,99 0,66 
9 Skredsviksån 0,54 0,56 0,06 

21,12 1,33 

10,1 Nej Jordbruk, skog Skog, öppen 
mark 

16 % (Gullmarn 
centralbassäng) 

15 % (Gullmarn 
centralbassäng) 

7,79 0,49 
10 Bäveån 0,44 0,5 0,1 

120,65 5,96 

11,9 Ja Jordbruk, ARV, 
skog 

Jordbruk, ARV, 
öppen mark 

50% (Byfjorden) 71 % (Byfjorden) 

4,01 0,20 
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Bilaga 1  
Översiktstabell för vattendragen 

 
* Medelvärden för tre år. 
** Medelvärde för juni-september tre år, enl Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999).  
*** Belastning från land till kustbassäng enligt kustzonsmodellen (SMHI) jämförs med den uppmätta medeltransporten 2005-2007. OBS kolumnen ”Fosforbidrag (%) till recipientens (kustbassäng) totala 
belastning från land”, fetstilt vid >100 %. 

ID Vattendrag Andel 
fosfat-P 
* 

Andel 
nitrat-N 
* 

Andel 
ammonium-N 
* 

Transport 
N ton/år * 
Trend 
2005-2007 

Transport 
P ton/år * 
Trend 
2005-2007 

N/P 
viktskvot**

Potentiell 
Vatten- 
förekomst 

Dominerande 
källa N (tre 
största över 
10%) 

Dominerande 
källa P (tre 
största över 
10 %) 

Kvävebidrag 
(%) till 
recipientens 
(kustbassäng) 
totala 
belastning från 
land***  

Fosforbidrag 
(%) till 
recipientens 
(kustbassäng) 
totala 
belastning från 
land***  

Areal 
specifik 
förlust kg 
kväve / ha 
år 

Areal 
specifik 
förlust kg 
fosfor / ha år 

11 Bodeleån 0,53 0,54 0,05 

9,83 0,56 

12,5 Nej Jordbruk, skog, 
hygge 

Jordbruk, öppen 
mark, enskilda 
avlopp 

4 % (Byfjorden) 7 % (Byfjorden) 

5,27 0,30 
12 Bratteforsån 0,37 0,58 0,04 

49,39 1,93 

10,7 Ja Jordbruk, skog, 
vatten 

Jordbruk, 
enskilda avlopp, 
öppen mark 

67 % (Ljungs kile) 66 % (Ljungs kile) 

6,49 0,25 
13 Kleveån 0,33 0,31 0,08 

21,55 1,39 

14,6 Ja Jordbruk, skog, 
öppen mark 

Jordbruk, öppen 
mark 

15% 
(Havstensfjorden) 

16 % 
(Havstensfjorden) 

6,20 0,40 
14 Säbyån 0,54 0,47 0,14 

15,88 1,36 

8,6 Nej Jordbruk, öppen 
mark, skog 

jordbruk, öppen 
mark, enskilda 
avlopp 

26% 
(Skärhamnområdet) 

19 % 
(Skärhamnområdet)

8,86 0,76 
15 Ånråse å 0,35 0,41 0,12 

65,74 3,57 

12,6 Ja Jordbruk, skog, 
vatten 

Jordbruk, 
enskilda avlopp, 
skog 

43 % (Hake fjord)  32 % (Hake fjord) 

6,49 0,35 
16 Grannebyån 0,46 0,46 0,07 

48,40 4,01 

8,2 Ja Jordbruk, skog Jordbruk, 
enskilda avlopp, 
öppen mark 

94 % (Älgöfjorden) 60 % (Älgöfjorden) 

10,20 0,85 
17 Glose å 0,58 0,44 0,11 

33,47 3,36 

7,5 Nej Jordbruk, öppen 
mark, skog 

jordbruk, öppen 
mark, enskilda 
avlopp 

10 % (Sälö fjord) 8 % (Sälö fjord) 

10,75 1,08 
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Bilaga 2 
Exempel Färlev älv 
 
Färlev älv mynnar i den norra delen av 
Gullmarsfjordens inre bassäng, 
Färlevfjorden, vars näringstillförsel till 
störst del kommer från vattendraget som 
rinner genom ett jordbrukspräglat landskap 
(figur 1). Färlev älv har de högsta andelarna 
av löst oorganisk näring (ca 2/3 av den 
totala halten) av de undersökta vattendragen 
i Bohuslän. Halterna är också höga, särskilt 
för kväve. Källfördelningen visar att över 
70 % av både fosfor- och kvävebelastningen 
kommer från jordbruket, vilket delvis kan 
förklara de höga halterna oorganisk löst 
näring (figur 2).  
 
Ett förslag på åtgärd skulle kunna vara att 
anlägga våtmarker för näringsretention för 
att minska transporterna av kväve och 
fosfor. För att en våtmark ska vara effektiv 
ska kvävehalterna vara höga, men 
framförallt bör andelen nitrat-N vara stor då 
den främsta funktionen hos våtmarken som 
näringsreducerande åtgärd är 
denitrifikationen som omvandlar nitrat-N 
till kvävgas. För att reducera halten fosfat-P kan våtmarken kompletteras med ett filter, 
av t ex lecakulor för att fastlägga fosforn. Då jordbruksmarken ligger koncentrerad 
längs dalgången bör förutsättningarna vara relativt goda för kostnadseffektiva 
våtmarker. Identifiering av lämpliga våtmarkslägen sker med hänsyn till topografiska 
förutsättningar, markägares intresse, vandringsvägar för fisk och legala förutsättningar 
(kan påverka markavvattningen uppströms).  

Figur 1 Färlev älvs avrinningsområde där det 
är mestadels jordbruksmark som angränsar 
direkt till vattendraget. 

 
För att minska transporten av fosfor bör dels skyddszoner på åkermark anläggas fullt ut. 
Den potentiella sträckan för anläggande av skyddszon, d v s där åkermark angränsar till 
vattendrag på fastighetskartan, uppgår till nära 5 km för Färlev älv. Med en 6 m bred 
skyddszon på vardera sida uppgår skyddzonspotentialen till ca 6 ha. Det är viktigt att 
anpassa skyddszonens utformning till avrinningsförhållanden snarare än till en fast 
bredd längs vattendraget då den huvudsakliga ytavrinningen från åkermark ofta sker på 
en mindre del av ytan. Det är viktigt att identifiera riskområden för fosforförlust då den 
sker mycket lokalt och kan variera stort inom en och samma åker. Fosfortransporten 
kan också minskas genom att regelbundet markkartera åkermarken och kartlägga 
fosforinnehållet i matjorden, därmed kan fosforgödslingen anpassas och om 
fosforinnehållet är högt krävs ingen, eller nästan ingen fosforgödsling.  
 
För att minska den höga transporten löst oorganiskt fosfor skulle förslagsvis enskilda 
avlopp med dålig reningsstandard uppgraderas till det som idag motsvarar hög 
skyddsnivå, d v s med en reningsgrad för fosfor på 90 % och för kväve på 50 %. Enligt 
SMEDs rapport nr 1, Indata mindre punktkällor för PLC5 rapporteringen 2007, utgiven  
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Bilaga 2 
Exempel Färlev älv 
 
av SMHI 2006, har Munkedals kommun uppgett att ca en femtedel av alla enskilda avlopp i 
kommunen enbart har slamavskiljare, vilka har en mycket låg reningsgrad på ca 10 %. Det 
kommunala avloppsreningsverket i Dingle skulle även kunna ses över för eventuell 
ökad reningsförmåga eller anslutning till ett större reningsverk med högre reningsgrad 
och/eller med utsläpp till en mindre övergödningskänslig recipient. 
 
Det är intressant att titta på trenden av de olika näringsfraktionerna och kopplingen till 
åtgärder och förändringar av markanvändningen. Då endast användbar mätdata för 
fraktioner finns för perioden 2005-2007 kan man bara spekulera i om halten av de 
oorganiska lösta närsalterna har minskat något (figur 3). Jordbruk, avlopp, och 
atmosfärisk deposition, släpper huvudsakligen ut näring i löst oorganisk form. Åtgärder 
inom dessa områden bör därför ha en minskande effekt på halterna av nitrat-N och 
fosfat-P. Ämnestransporterna kan tyckas ha minskat något de senaste 5-7 åren och detta 
skulle delvis kunna vara ett resultat av projektet Våtmarker och Skyddszoner inom 
Gullmarns avrinningsområde (där Färlev älv ingår), som slutfördes 2002 och var ett 
samarbete mellan Färgelanda, Dals-Ed och Munkedals kommuner där olika 
näringsreducerande åtgärder, som t ex våtmarksanläggning mm, utfördes kring 1998-
2001.  
 
Det är troligt att miljömålet Ingen övergödning med delmålet om en minskad 
fosfortransport med 20 % av 1995 års transport uppfylls till 2010 (figur 3). Det är 
däremot tveksamt om Färlev älv kommer att uppfylla miljömålet för en minskad 
transport av kväve med 30 % till 2010. Men då jordbruket har en mycket stor inverkan 
på transporten av fosfor och kväve spelar olika jordbruksåtgärder störst roll, effekten av 
de ökade spannmålspriserna syns inte i diagrammen och kan äventyra 
miljömålsuppfyllelsen. 
 

Markanvändning Färlev älv

Vatten
0,4%

Tätort
2,5%

Öppen
21,2%

Hygge
1,2%

Skog
42,2%

Jordbruk
32,5%

Källfördelning totalfosfor
Färlev älv

Dagvatten
2%

Hygge
0,1%

Jordbruk
75,8%

Skog
3,3%

Öppen mark
10,4%

ARV
5,0%

Enskilda 
avlopp

3,6%

Källfördelning totalkväve
Färlev älv

Enskilda 
avlopp

1,5%

ARV
9,9%

Öppen mark
5,1%

Skog
10,0%

Jordbruk
70,4%

Hygge
1,5%

Dagvatten
1%

Vatten
0,3%

  Figur 2 Markanvändning, källfördelning för fosfor och kväve för Färlev älvs avrinningsområde  
(källa: SMED). 
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Bilaga 2  
Casestudy Färlev älv 

 
Figur 3 Utvecklingen av ämnestransporter och årsmedelkoncentration av fosfor och kväve samt 
årsmedelflödet. I diagrammen för ämnestransporterna syns även miljömålet för 2010.   
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