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FÖRORD

Kommitten för Mälarens vattenvård, Mälarkommitten, har utarbetat ett
mål- och åtgärdsdokument, "Mälarens vatten, mål och åtgärder", för ar
betet med Mälarens vattenvårdsfrågor.

Länsstyrelserna i de fyra län som har Mälaren inom sina gränser,
Södermanlands-, Väsmanlands- Stockholms-, och Uppsala län, har be
slutat att dokumentet skall vara vägledande för inriktningen av det fort
satta arbetet.

En uppföljning av målen kräver åtgärder i varje enskilt tillrinningsom
råde som har sitt utlopp i Mälaren. Sagån bidrar främst till belastningen
av närsalter på Mälaren, men även av tungmetaller som har sitt ursprung
i gamla slagghögar mm från tidigare gruvdrift i avrinningsområdets övre
delar.

I föreliggande rapport har transporten av kväve, fosfor samt suspenderat
material 1980-1994 sammanställts. Transporten ut i Mälaren och i varje
provpunkt redovisas. Vidare har bidraget från reningsverket i Sala be
räknats utifrån föreliggande data.

Rapporten är endast avsedd att vara en faktasammanställning och en be
skrivning av de senaste femton åren även om en kort redovisning av tänk
bara åtgärder ingår. I övrigt hänvisas till dokumentet "Mälarens vatten
mål och åtgärder".

Ett förslag till en tänkbar komplettering av den nuvarande recipient
kontrollen ingår. Det är då området i Västerås kommun som avses.

Rapporten har sammanställts av Bo Lindström med utgångspunkt från
data som insamlats i Sala kommuns recipientkomtroll och från
Naturvårdsverkets PMK-punkt vid Målhammar. PMK-punkten är belä
gen nära Sagåns utlopp i Mälaren.

Länsstyrelsen augusti 1995

Kerstin Kvarnström
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( SAMMANFATTNING)

Fosfor och kvävehalterna i Sagån ligger hela perio
den högt över gränsen för mycket näringsrikt tillstånd
(fosfor) resp mycket höga kvävehalter enligt
Naturvårdsverkets (SNV:s) "Bedömningsgrunder för
sjöar och vattendrag". Det är endast enstaka prov vid
låga flöden, främst vintertid, som kommer under den
gränsen. Det är dessutom nästan uteslutande prov
punkter uppströms Sala dvs högt upp i avrinning
sområdet.

Detta område är mycket sjöfattigt. Det är endast i den
nordvästra delen som det finns sjöar. De flesta av dem
är gamla dammar från tidigare gruvdrift runt Sala.
Avsaknaden av sjöar i avrinningsområdet gör att
uppehållstiden för vattnet blir kort samt
att vattendragets självrenande förmåga
är liten.

Tänkbara åtgärder för att minska Sagåns
bidrag av närsalter till Mälaren till de ni
våer som beskrivs i åtgärdsdokumentet
"Mälarens vatten, mål och åtgärder" utar
betat av Mälarkommitten, delvis enligt na
tionella mål för sjöar och vattendrag, kan
vara t.ex:

Etablering av skyddszoner längs vatten
dragen, anläggande av dammar, åter
skapande av sjöar och våtmarker, utform
ning av öppna diken för bästa renings
effekt, införande av kvävereduktion vid re
ningsverk, införande av högre krav på en
skilda avlopp, samt förbud mot vissa till
satser i livsmedel och tvättmedel mm, t.ex.
fosfor.

(BAKGRUND)

Sagåns avrinningsområde (ca 850 km2) är
ett av länets östligaste och sträcker sig över
länsgränsen till Uppland. Det är Sala kom
mun i norr och Västerås kommun i söder
som täcker in största delen av avrinning
sområdet. Heby kommun har en smal
remsa i nordöstra delen, samma sak gäller
för Enköpings kommun i den sydöstra
delen.

Sagån som helhet saknar ett samordnat recipient
kontrollprogram. En stor del av området täcks emel
lertid av den kontroll som utförs av Sala kommun
vars avloppsreningsverk har Sagån som recipient.

Det finns också en PMK-punkt, (S~ Program för
Miljökvalitets-Kontroll ), vid Målhammar som repre
senterar Sagåns utlopp i Mälaren.

'JAST!RÅS•
Sagåns avrinnngsområde
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( MILJÖPROBLEM)

Miljöproblemen i Sagån är främst relaterade till höga
halter och transporter av närsalter och slam.
Höga halter av närsalter, främst kväve och fosfor, i
sjöar och vattendrag leder till stora störningar på våra
limniska och marina ekosystem. De viktigaste och
mest uppenbara är algblomningar, syrebrist, snabbare
igenväxning men också en utarmning av den biolo
giska mångfalden.

Metallpåverkan, mätt som metallhalt i vattenmossa
är för kadmium och nickel hög, måttligt hög för kop
par, krom och arsenik medan kvicksilverpåverkan
klassas som minskande låg. Metaller behandlas ej vi
dare i denna rapport.

pAGAENDE
MILJÖÖVERVAKNING

Den miljökontroll som sker i dag bedrivs av
Sala komun och Naturvårdsverket. I Sala
kommun utförs recipientkontroll då Sala re
ningsverk har Sagån som recipient. PMK
punkten vid Målhammar, vilken utgör Sagåns
utlopp i Mälaren, drivs i SNV-s regi.
Vidare utför SMHI flödesmätning vid
Sörsätra i Sagån och vid Gränvadtorpet i
Lillån.

Ipunkterna 3 och 6, Sörby resp Bispebo har för denna
rapport PULS-beräkningar, (vattenföringsberäkningar
utifrån uppgifter om nederbörd, avdunstning, snö
djup mm) gjorts av SMHI. I övriga punkter har flödet
räknats fram med arealsproportionering.

PROVPUNKTER OCH
DELOMRÅDEN

Provpunkten i Lillån är belägen vid brandstationen
inne i Sala. Provpunkt 2 vid Sala sockenkyrka ligger
strax norr om Sala. Det gör att en del åkermark norr
om tätorten räknas in i Salas bidrag till transporten.
Salas västra delar räknas ihop med Lillån

Nedanstående karta visar provpunkternas lokalise
ring samt delavrinningsområden inom Sagåns
avrinningsområde. Se även bilaga 1 och 2.

MAIhammar _---T-4f',
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(FLÖDE)

Flödet i Sagån mäts kontinuerligt vid Sörsätra av SMHI. Flödet som ligger till grund för transportberäkningarna
i denna rapport kommer från PUL5-värden beräknade i punkterna "Sörby" och "Bispebo" av 5MBI som
veckomedelvärden. Från dessa värden har sedan flödet i övriga punkter beräknats med arealsproportionering.

ARSMEDELFLÖDE SAGANlMALHAMMAR
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Den största delen av transporten av närsalter och suspenderat material sker under flödestoppar, flödestoppar
som ofta förbigås vid en låg provtagningsfrekvens. Då årsmedelf1ödet jämförs med årets högsta flödestopp
(maxflöde) nedan blir det tydligt att årsmedelflöde endast är ett utslätat medelvärde. Topparnas storlek kom
binerat med när på året de inträffar är viktiga faktorer som styr transporten av närsalter och suspenderat
material.

ARSMEDELFLÖDET JÄMFÖRT MED MAXFLÖDE UPPMÄTT I SÖRSÄTRA
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Medelnederbörden i området är 500 mm/år, vilket motsvarar 500 l vatten/m2*år. Multiplicerat med
avrinnin~områdetsarea ger det en vattenmängd av ca 0,423 km3/år. Medelf1ödet för perioden 1980-1994
är 6,78 m /s vilket ger ca 0,214 km3 *år. Då det kan antagas att vattenmagasinet är oförändrat över en
längre tidsperiod innebär det att ca 51 % av nederbörden rinner av och 49 % avdunstar.
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Det kan vara stora skillnader i flödet, dels i storlek och dels i hur flödesbilden ser ut över de olika åren.
Variationen kan också vara mycket stor under året med flöden från noll till över åttio m3/ s. Veckomedelvärdet
slätar det ut den verkliga toppen. Då t.ex. 1989 studeras nedan är inget veckomedelvärde över 20 m3/s fast
den egentliga toppen under ett dygn är 34 m3/s, vilket är 70 % högre än veckomedelvärdet. Se även diagram
nederst sid 4. Ovanstående visar att i sjöfattiga och utdikade avrinningsområden som detta blir det korta
uppehållstider för vattnet med snabba svängningar i flödet som följd. Flödet styrs av klimatet, och normalt
för dessa breddgrader är en flödestopp vid vårfloden och en på hösten då nederbörden ökar och avdunst
ningen minskar. Dessa toppar är mer eller mindre tydliga.

För att illustrera den stora variationen i flödesbild de olika åren har 1981,1982, och 1989 valts. (se även bilaga
3-7)

FLÖDE 1989 SAGANIMALHAMMAR
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1989 har periodens lägsta årsmedelf1öde utan vare sig någon kraftig vårflod eller höstflod. Veckomedel
flödet är 3,9 m3/sek, vilket endast är 57% av årsmedelf1ödet för perioden 1980-1994.

FLÖDE 1981 SAGANlMALHAMMAR
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1981 är årsmedelf1ödet 7,6 m 3/sek. Vår, höstflod och ett flertal flödestoppar kan urskiljas men flödet är
ganska jämnt fördelat över hela året.

FLÖDE 1982 SAGANIMALHAMMAR
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1982 har en tydlig och förhållandevis kraftig vårflod där månaderna mars och april står för ca 62 % av års
flödet. "Höst/vinter toppen" november och december utgör ca 27 % av det totala årsflödet. De två flödes
perioderna tillsammans utgör ca 89 % av vattentransporten under året.

5



( FOSFOR)

Fosfortransporten i Sagån redovisas för perioden 1980 till 1994 både som total transport till Mälaren och som
transport i varje enskild provpunkt. Beräkningar har gjorts för att försöka urskilja Salas bidrag av fosfor till
Sagån. Totaltransporten är beräknad i Målhammar och som synes kan ej några trender utläsas. Flödet mins
kar emellertid något i slutet av perioden samtidigt som fosforhalten stiger. Transporten följer i början av
perioden ej flödet för att under den senare hälften uppvisa en med vissa avvikelser nästan identisk kurva.
Se även sidan 12.
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TRANSPORTER AV FOSFOR OCH ARSMEDELFLÖDE I SAGANJMALHAMMAR
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Det är av stor betydelse för fosfortransporten hur flödet är fördelat över året, dvs när och hur avrinningen
sker. Åren 1980 och 1985 uppvisar båda höga transporter av fosfor. 1980 sker den största fosfortransporten
under höga flöden på hösten/vintern då åkermarken ligger öppen. 1985 sker däremot huvuddelen av trans
porten under en kraftig vårflod. Bilagorna 3 till 7 visar flödesbilden för varje år 1980- 1994.

FOSFORHALTEN I SAGAN
Beräknat på veckomedelvärden

Mycket näringsrikt 50~g/l
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Fosforhalten ligger hela perioden långt över gränsen för mycket näringsrikt tillstånd, enligt Naturvårdsverkets
"Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag". Det är endast ett fåtal prover som har lägre halter och dessa
prover är tagna högt upp i vattensystemet. Den låga andelen sjöar har en viss betydelse då sjöarna annars
skulle kunna fungera som fosforfällor genom sedimentation av suspenderat material. Se även sidan 12 och 15

6



SALAS BIDRAG TILL FOSFORTRANSPORTEN I SAGAN
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Salas bidrag till fosfortransporten räknas fram genom att transporten i provpunktema ovan Sala, (S2 Sala
sockenkyrka) och Lillån (brandstationen), dras ifrån transporten i provpunkten (S3) Sörby nedströms Sala.
Den lokala påverkan som Sala inklusive reningsverket har på Sagån är mycket stor, andelen är mellan 15 % till
50 % beroende på flödet i ån. Bidraget från Sala i Sagåns utlopp vid Målhammar är ca 10 % .

Då den totala fosfortransporten i varje provpunkt studeras syns även den i förhållande till ytan stora ök
ningen av transporten som främst Sala reningsverk står för. Se även bil 2.
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( KVÄVE)

Kvävetransporten är i högre grad än fosfortransporten knuten till flödet. Det beror på att kvävet till stor del
utgörs av nitrat som lätt löser sig i markvattnet och ej nämnvärt binds till markpartiklar, till skillnad mot
fosfor som normalt fastläggs i marken. Man kan generellt säga att kväve urlakas via mark- och grundvatten
medan fosfor urlakas via ytavrinning och uppslammat/eroderat material.

TRANSPORT AV KVÄVE OCH ARSMEDELFLÖDE I SAGANIMALHAMMAR
Beräknat på veckomedelvärden
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Den svaga trenden till lägre transport under den senare halvan av perioden kan härledas till ett lägre flöde i
ån. Däremot ökar Salas bidrag till kvävetransporten i motsvarande grad, därför att belastningen från Sala
reningsverk är konstant och får därmed större betydelse då det naturliga flödet i ån minskar.

SALAS BIDRAG TILL KVÄVETRANSPORTEN I SAGAN
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Liksom för fosfor ser vi att den lokala påverkan som utgörs av kväve är mycket stor ca 50 %-70 % för att nere
vid utloppet vara ca 10 %- 20 %. Toppvärden noterades 1989 då flödet var mycket lågt.
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KVÄVEHALTEN ISAGAN
Beräknad på veckomedelvärden
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Årsmedelvärdet för kväve ligger hela perioden klart över gränsen" mycket höga kvävehalter" som SNV har
angett i "Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag". Se ävep sidan 12 och 15.

j

Då kvävetransporten i varje provpunkt studeras syns här i ännu högre grad än för fosfor den mycket stora
ökningen av transporten nere vid Sörby. Som tidigare anförts kan det lokala bidraget från reningsverket
vara upp till 70 % av den totala transporten.
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[ SUSPENDERAT MATERIAL]

TRANSPORT AV SUSPENDERAT MATERIAL + FLÖDE I SAGANlMALHAMMAR
Beräknat på veckomedelvärden
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Årstransporten av suspenderat material pendlar runt 11000 ton 1980-1994. Mängden är troligen underskattad
då den glesa provtagningsfrekvensen gör att det är svårt att få med flödestoppar, då en stor del av transpor
ten sker. I ett vattendrag utan sjöar är uppehållstiden kort vilket gör att en flödestopp, förorsakad av t.ex. ett
regn med stark erosion som följd, snabbt ebbar ut.

Då det är känt att en mycket stor del av årstransporten sker vid höga flöden, särskilt vårfloden/tjällossningen,
innebär det att man kan anta att den verkliga transporten är ännu större.

FLÖDE OCH SLAMTRANSPORT I LILLAN 17/2-20/41992
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Då transporten jämförs med årsmedelflödet överst på sidan förefaller samstämmigheten att vara låg. I verk
ligheten är samstämmigheten betydligt större vilket mitt examensarbete "Urlakning och närsaltstransport
under vårfloden i Lillån 1992" visar. Lillån som här åsyftas ingår i Sagåns avrinningsområde och avvattnar
delavriningsområdema 16-1:1, 16-1:2och 16-1:3. Se bilaga 2.

Samtidigt med provtagningen i Lillån lästes även flödet av . Provtagning och analys ägde rum, varje dag
under tiden 17/2-20/41992, intill SMHls flödesmätningsstation vid Gränvad
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År 1991 får illustrera flödets påverkan på slamhalten i Sagån. pet syns tydligt att flödet styr slamhalten i
vattnet höst och vår då åkermarken ofta är obevuxen. Vid flödestoppen i juni påverkas ej slamhalten synbart.
Med ovanstående som grund kan konstateras att mindre flödest~pparunder växtperioden inte behöver inne
bära ökad erosion, medan den oskyddade marken övrig tid lätt eroderas. Skyddszoner anpassade efter
topografin och åkermarkens läge i förhållande till vattendraget skulle medföra en lägre transport även utan
för växtperioden.

FLÖDE OCH HALTEN AV SUSPENDERAT MATERIAL SAGANIMALHAMMAR 1991
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[ UTLÄCKAGE OCH HALTER l

TIttar vi på varje delsträcka för sig och omvandlar transportökningen i varje provpunkt till arealförlust per
km2 blir Sala tätort med tillhörande reningsverk framträdande. När det gäller suspenderat material får trans
porten betraktas som ett mått på erosionsbenägenhet i avrinningsområdet.
Beräkningen är gjord genom att transportökningen i varje provpunkt dividerats med arealökningen mellan
provpunktema. Se även sidan 12.
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Medelhalterna för kväve, fosfor samt suspenderat material är beräknade enligt följande: Provtagning sker i
SNV:s PMK- station vid Målhammar 12 ggr/år och i Sala kommuns recipientkontrollprogram 6 ggr/år. De
analyserade halterna bokförs den vecka som proven är tagna. Mellan dessa veckor/halter skapas sedan serier
med hjälp av interpolering så att varje vecka förses med en halt. Dvs av årets 52 veckor är 12 resp 6 provtagna
och resterande 40 resp 46 utgörs av ett flödesvägt haltmedelvärde baserat på kringliggande analyser. Med
kännedom om att transporten till stor del följer flödet är ovanstående beräkningsmetod den som bäst beskri
ver tillståndet i sjöar och vattendrag.
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( KÄLLFÖRDELNING)

Inom Sagåns avrinningsområde bor ca 26000 män
niskor, varav ca 18000 i tätort och ca 8000 i gles
bygd . Den största enskilda utsläppskällan är Sala
avloppsreningsverk med tillhörande tätort. Ett an
tal mindre orter finns utspridda inom området men
deras föroreningsbidrag är svåra att urskilja.

Närsalterna kommer i huvudsak från jordbruket och
de många punktkällor som utgörs av enskild bebyg
gelse, gödselvårdanläggningar, mjölkrum mm. Men
även nedfall från luften och utläckage från skogs
mark bidrar.

Det finns arealkoefficienter och schablonvärden be
räknade med vilka man kan uppskatta läckaget från
olika typer av källor. Då dessa tillämpas på Sagåns
avrinningsområde får man följande resultat.
Fosfor 27 toniår och kväve 530 ton/år.
Som framgår av tabellen nedan överensstämmer
uppmätta värden väl med dem som beräknats med
schablonvärden och arealkoefficienter.

Markfördelningen inom Sagåns avrinningsom
råden framgår av tabell på sid 14.

Markläckaget har beräknats med de koefficienter
som gäller för hela Mälarens avrinningsområde.
Dessa har framtagits av Lars Edenman, länsstyrel
sen i Västmanlands län och är följande. Jordbruks
mark, 0,60 kg P/ha*år och 10,0 kg N /ha*år samt
övrig mark 0,06 kg P/ha*år och 1,7 kg N/ha*år.

Dagvattenbidraget har beräknats med SMHI:s uppgif
ter om tätortsyta multiplicerad med årsmedel
nederbörden (500 mm) av vilken 70 % antas rinna av
direkt. Volymen har sedan multiplicerats med följande
halter (Larm 1994) N 2mg/1 och P 0,35 mg/l.

Glesbygdsbefolkningens bidrag har beräknats utifrån
att varje person avger 2,2 g fosfor och 12 g kväve per
dygn. Av detta uppskattas 50 % av fosforn (0,4 kg/år)
och 75 % av kvävet (3,3 kg/år) avrinna.

Den mängd fosfor och/eller kväve som tillförs ett vat
tendrag genom naturliga vittringsprocesser, dvs utan
mänsklig påverkan, kallas "ursprunglig arealförlust".
Den ursprungliga arealförlusten kan beräknas (Wieder
holm 1989) när man känner till ett avrinningsområdes
yta, specifika avrinning, sjöprocent, permanganattai
och/eller kiselhalt.

För Sagån har följande bakgrundstransport beräknats,
fosfor 6,9 toni år samt kväve 114 ton/år. Medel
transporten (1980-1994) som beräknats i föreliggande
rapport är 31 resp 560 ton/år.

Transporten av fosfor och kväve är enligt ovanstående
4,5 resp 4,9 gånger högre än bakgrundstransporten.
Det långsiktiga målet för Mälarens avrinningsområde
är att minska transporten till två gånger bakgrund
svärdet. Det innebär för fosfor en minskning med ca17
ton (45 %) och för kväve med ca 300 ton (56 %).
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Postbeskrivning:
ARO Aro nr enligt SMHIs kod
TILLARO Rinner till
TOTAR Total areal i ha (SMHI)
SJÖAR Sjöareal i ha (SMHI)
TÄTAR Tätortsareal i ha

SKOG
AKER
SKIMP
BETE
ANN_M
GLES

Areal skog i ha (FfR)
Areal åker i ha (LRB)
Areal skogsrrnpedrrnent iha (FTR)
Areal bete i ha (FfR)
Areal övrig mark (FfR)
Glesbygdsbefolkning, ant pers

Markfördelningen i delområden inom Sagåns avrinningsområde hämtat ur den markanvändningsdatabas
vilken produceras i samverkan mellan SCB, SMHI och CFD.
Data om delområdena 16:1, 16:2, 16-3:1 samt 16-4:1 angivna med fet stil har uppskattats dels från kartor och
dels från uppgifter om folkmängden inom de olika församlingar som ryms inom området. En viss jämförelse
har också gjorts med kringliggande områden för vilka siffror beräknade med ovan nämnda databas funnits
tillgängliga.

SCB (Statistiska centralbyrån)
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
CFD (Centralnämnden för fastighetsdata)
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( VATTENKVALITET )

I recipientkontrollen för Sagåns avrinningsområde
ingår analys av metallhalt i vattenmossa för bestäm
ning av metallpåverkan.

Enligt årsrapporten för 1994 är halterna av kadmium
och nickel höga, måttligt höga för koppar, krom och
arsenik medan kvicksilverhalterna klassas som låga
och har minskat de senaste åren.

Det är den forna gruvdriften runt Sala som främst
bidrar till den metallhalt som uppmäts i Sagån. Hu
vuddelen av metallföroreningarna kommer från
slagghögar och förorenad mark. Sala silvergruva läns
pumpas allt jämt för turistnäringen och länsvattnet
avleds till Sagån. Problemet med utlakning av tung
metaller ur slagghögar är känt från samtliga vatten
drag som berörs av gammal gruvdrift. Metaller tas ej
vidare upp i denna rapport utan här behandlas en
dast närsalterna kväve och fosfor samt suspenderat
material.

Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 90:4
"Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag" klas
sificeras vattendrag enligt följande.

Fosforhalterna beräknade som årsmedelvärde ligger
hela perioden 1980-1994 i klass 5 (mycket näringsrikt).
Halterna varierar mellan 60 llg/l och 120 llg/1.
Se sid 6 och 12.

För kvävehalterna gäller i stort sett det samma. Det
är endast i den övre provpunkten i huvudfåran vid
Sala sockenkyrka som årsmedelvärdet 1,42 mg/l är
under den högsta klassen "Mycket höga kvävehalter".
Annars är det Lillån vilken representeras av prov
punkten vid brandstationen i Sala som uppvisar en
lägre klassificering "måttligt höga kvävehalter" med
sitt i sammanhanget blygsamma 0,72 mg/l som års
medelvärde för perioden 1980-1994. Se sid 9 och 12.

Slamhalterna i Sagån är också mycket höga enligt
SNVs klassificering och det är endast Lillån vid Sala
som uppvisar något lägre slamhalt. Men även halten
i Lillån klassificeras som "Hög slamhalt".
Se även sidan 12.

Ursprunget till den höga halten av suspenderat ma
terial är att åkermarken i en stor del av avrinning
sområdet utgörs av leror. Olämplig utformning av
diken och avsaknad av sjöar, vilka skulle kunna jämna
ut flöden och fungera som sedimentfällor bidrar till
problemet. Tvära dikeskanter och åbrinkar eroderas
lätt då flödet stiger och medverkar till att ca 11000
ton suspenderat material varje år transporteras ut i
Mälaren.

Man bör också notera att det är ett fåtal år med låga
transporter som sänker årsmedelvärdena för perio
den. Detta innebär att den faktiska transporten fler
talet år är större än vad ett långtidsmedelvärde anger.
Nuvar~de provtagningsfrekvens medför sannolikt
dessutom en viss underskattning av transporten.
Detta p.g.a. att provtagningen i många fall ej sker i
sambarid med flödestoppar.
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( MÅLSÄTTNING) ( AVLOPPSRENING )
Det nationella långsiktiga miljömålet har i det natio
nella aktionsprogrammet "Sötvatten 90" satts till
påverkansgrad 1. Det innebär för Sagåns del beträf
fande kväve och fosfor maximalt 2 ggr bakgrunds
halten dvs. 1,24 resp 0,068 mg/l.

Ovanstående innebär för fosfor en minskning av trans
porten med ca 17 ton (45 %) och för kväve med ca 300
ton (56 %), jämfört med den transport som uppmätts
under perioden 1980-1994.

Det kortsiktiga målet, enligt länsstyrelsens strategi för
regional miljö (STRAM), är att minska fosfor
transporten med 4 ton/år. (13 %)

( ÅTGÄRDSINRIKTNING )

Höga halter av närsalter, främst kväve och fosfor, i
sjöar och vattendrag leder till stora störningar på våra
limniska och marina ekosystem. De viktigaste och
mest uppenbara är algblomningar, syrebrist, snabbare
igenväxning men också en utarmning av den biolo
giska mångfalden. Åtgärderna måste följaktligen
främst riktas mot att sänka halterna av närsalter. De
viktigaste av dessa åtgärder finns redovisade i doku
mentet" Mälarens vatten mål och åtgärder" samman
ställt av Kommitten för Mälarens vattenvård, 1993.

( JORDBRUK)

Jordbruket svarar för en stor del av de närsalter som
övergöder Sagåns vatten. En minskning av utsläppen
kan uppnås genom ökad information och tillsyn, men
även jordbrukspolitiska åtgärder och ändrad lagstift
ning kan behövas.
Åtgärdsinriktningen bör vara att förhindra överdo
sering av gödselmedel som åstadkommer läckage av
näringsämnen. Det senare uppnås också bl.a. genom
etablering av skyddszoner längs vattendragen, anläg
gande av dammar, och återskapande av sjöar och
våtmarker, samt bättre utformning av öppna diken
så att erosionen kan minskas.

[ KONSUMTIONSVANOR l
Ökad information om olika produkters miljöpåver
kan. Syftet bör vara att få den enskilde individen att
välja miljöanpassade produkter/brukningsmetoder.
Detta är särskilt viktigt på glesbygden där hushållen.
ej är anslutna till reningsverk. Det är också vanligt att
öka förståelsen för att alla måste hjälpa till om målen
skall kunna uppnås.

Ökad reningsgrad främst genom införande av kväve
reduktion.

Lokalt omhändertagande av dagvatten kombinerat
med separata dagvattenledningar bidrar till lägre och
jämnare flöden till reningsverken. Ett jämnare flöde
skulle göra driften säkrare samtidigt som ett lokalt
omhändertagande av dagvatten skulle medföra att
bräddning av orenat avloppsvatten kan undvikas.

Dagvatteninflöde sänker vattentempraturen och gör
också särskilt vintertid att de biologiska stegen i
reningsverken får en lägre verkningsgrad.

En högre vattentemperatur har även en gynnsam in
verkan på en eventuell kvävereduktion.

[ ENSKILDA AVLOPP l
Här bör också krav på utsläppsnivåer i samma nivå
som för kommunala reningsverk ställas. Slammet från
enskilda avlopp bör införlivas i kretsloppet för att den
totala tillförseln av närsalter till marken skall minska.

( KONTROLLPROGRAM)

Kontrollprogramet för Sagåns avrinningsområde bör
utökas genom att provtagningen i Västerås kommun
kompletteras i följande biflöden. Lillån som har sitt
utlopp i Sagån vid Sevalla, och Lillån som mynnar i
Sagån vid Nykvarn. Dessa bägge biflöden bör prov
tas strax ovan respektive utlopp i Sagån. Det gör att
bidraget från de två nedre Lillåarna i Sagåns
avrinningsområde kan urskiljas. Utan den föreslagna
kompletteringen är den del av avrinningsområdet
som kan urskiljas mellan Bispebo och Målhammar
hela 45 329 hektar. Genom den föreslagna föränd
ringen kan mämnda del delas upp enligt tabellen i
bilaga 1. Se även bilaga 2.

Provtagningarna i hela området bör synkroniseras i
tiden så att förhållandena vid provtagningen blir så
lika som möjligt.
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Bilaga 1

ARO TILLARO TOTAR SJÖAR TÄTAR SKOG SKIMP AKER BETE ANN_M GLES
Sala sockenkyrka

61-16:9 61-16:8 3557 12 O 2295 131 898 111 110 284
61-16-8:1 61-16:8 1903 1 O 1022 63 684 77 56 76
61-16-7:2 61-16-7:1 174 30 O 123 18 O 1 2 O
61-16-7:1 61-16:7 2339 6 O 1404 159 706 37 27 119
61-16:8 61-16:7 1135 1 O 636 43 422 2 31 216
61-16:7 61-16:6 1520 1 67 796 73 489 48 47 247

SUMMA 10629 51 67 6276 487 3199 276 273 942

Lillån (Sala)

61-16-6:4 61-16-6:32212 23 O 1622 258 199 36 74 257
61-16-6:3 61-16-6:23003 375 O 2020 370 167 26 45 51
61-16-6:2 61-16-6:1 1475 153 44 962 147 92 30 47 109
61-16-6:1 61-16:6 1876 20 615 843 119 168 23 88 269

SUMMA 8567 571 659 5448 894 626 115 254 686

Sörby
61-16:6 61-16:5 430 1 226 O O 203 O O 197

SUMMA 19626 623 952 11724 1381 4028 391 527 1825

Isätrabäcken

61-16-5:1 61-16:5 3929 3 32 1972 85 1559 143 135 341
SUMMA 3929 3 32 1972 85 1559 143 135 341

Bånsta
61-16:5 61-16:4 6288 1 119 2780 118 3006 81 183 635

SUMMA 29843 627 1103 16476 1584 8593 615 845 2801

Bispebo
61-16-4:1 61-16:4 6357 1 O 3497 209 2352 76 222 500
61-16:4 61-16:3 3100 1 107 1213 21 1583 55 120 171

SUMMA 39300 629 1210 21186 1814 12528 746 1187 3472

Sagån Sevalla

61-16-3:1 61-16:3 4585 7 O 2519 149 1696 54 160 250
61-16:3 61-16:2 882 1 O 497 O 322 27 35 118

SUMMA 44767 637 1210 24202 1963 14546 827 1382 3840

Lillån Sevalla

61-16-2:2 61-16-2:1 7168 32 41 4192 303 2349 84 167 593
61-16-2:1 61-16:2 6242 1 O 2704 67 3139 104 227 523

SUMMA 13409 33 41 6895 370 5488 188 394 1116

Sagån Nykvarn

61-16:2 61-16:1 5799 1 1 2840 168 2339 200 250 550
SUMMA 63975 671 1252 33937 2501 22373 1215 2026 5506

Lillån Nykvarn

61-16-1 :3 61-16-1:27221 32 O 3549 146 3106 78 310 831
61-16-1:2 61-16-1:1 6662 1 271 3380 55 2572 169 214 491
61-16-1 :1 61-16:1 5318 1 61 2038 36 2753 190 239 729

SUMMA 19202 34 332 8968 237 8431 437 763 2051

Sagån Målhammar

61-16:1 61:1 1452 1 O 711 42 588 50 60 135
SUMMA 84629 706 1584 43616 2780 31392 1702 2849 7692
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Bilaga 2

Sala socken k:a

Isätrabäcken

Bispebo

Lil/ån Seval/a

LiI/ån Nykvar.

Målhammar _---~r-....,
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