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Förord 

Detta är resultatet av ett examensarbete som utförts vid Högskolan i Halmstad som 

avslutning på miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Arbetet har utförts i samarbete med Jonas 

Svensson på Länsstyrelsen i Hallands län som varit vår externa kontaktperson under arbetets 

gång. Examensarbetet om 15 hp har utförts mellan januari och maj 2013. Examination av 

arbetet har skett av Marie Mattson på sektionen för ekonomi och teknik.  

Vi vill tacka alla de som har hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill ge vår uppskattning till vår 

interna handledare Sylvia Waara på sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i 

Halmstad som stöttat oss genom arbetet samt Jonas Svensson som har hjälpt till att utforma 

projektet samt bidragit med information och idéer. Vi vill även skänka ett stort tack till Per-

Magnus Ehde för all hjälp vid de analyser som utförts. 

Halmstad, maj 2013 
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Sammanfattning 

I denna studie har eutrofieringsproblematiken i jordbruksdominerade områden undersökts. 

Eutrofiering är ett av Sveriges största miljöproblem och orsakas av en ökad tillförsel av kväve 

och fosfor till våra vatten. Jordbruket bidrar med nästan 50 % av det fosforläckage som idag 

sker till sjöar och vattendrag och ca 40 % av det kväveläckage som sker till kust- och 

havsvatten. Den markavvattning som idag förekommer i jordbrukslandskapet sker genom 

öppna diken och täckdiken och dessa utgör en transportlänk för näringsämnena mellan 

jordbruksmarken och recipienten. 

Synoptisk provtagning har utförts i Sandabäcken i Varbergs kommun inför den beslutade 

åtgärden tvåstegsdike. Provtagningen utfördes vid tre tillfällen under månaderna mars till 

april 2013 vid olika lågflöden. Provtagning utfördes vid sex punkter i huvudfåran samt vid en 

punkt i ett biflöde. Synoptisk provtagning är en bra metod för att hitta de större 

påverkanspunkterna i till exempel ett vattendrag. Genom analyser uppmättes 

koncentrationerna av suspenderat material, totalfosfor och totalkväve i vattnet. Vid varje 

provtagningstillfälle har även flödet uppmätts för att kunna räkna ut samband.  

Resultatet i denna studie visar att Sandabäcken är påverkat av eutrofiering och att något 

måste utföras för att minska problemen. Klassificering har skett för totalfosfor och 

totalkväve för att få en uppskattning av hur pass påverkat vattendraget är. Vid klassificering 

av huvudfåran hamnade alla provtagningspunkter i klass 3-5 vilket innebär höga till extremt 

höga koncentrationer av både totalkväve och totalfosfor. Vid de olika provtagningstillfällena 

varierade flödet och resultatet visar att det finns ett samband mellan höga flöden och halten 

suspenderat material och totalfosfor. Resultaten tyder även på att det finns ett samband 

mellan suspenderat material och totalfosfor, medan totalkväve inte visar något samband 

med övriga parametrar. Genom att sammanställa våra resultat med resultaten från de 

mätningar som utförts av Varbergs kommun 2012 har vi fått fram att det mellan augusti 

2012 till maj 2013 transporteras ca 526 ton suspenderat material, 83 ton totalkväve samt 2,3 

ton totalfosfor genom systemet och vidare ut i recipienten.  

Denna studie är endast en förstudie inför den beslutade åtgärden och provtagning har bara 

skett under en kort period. För att få ett bättre resultatunderlag bör fler provtagningar göras 

under en längre period.  
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Abstract 

Eutrophication is one of the most important environmental problems in Sweden and is 

caused by an increased supply of nitrogen and phosphorus into our waters. Agriculture 

contributes to nearly 50 % of the phosphorus leakage that currently takes place into lakes 

and streams and about 40 % of the nitrogen leaching that occurs to the coastal and marine 

waters. One possible measure to reduce the leaching is to implement two-stage ditches. 

The objective of this study has been to examine eutrophication in agriculture-dominated 

areas. Hence, our results will be used as a basis for the decided implementation of two-stage 

ditches in the examined area.  

To collect data, synoptic sampling was performed in the watercourse Sandabäcken in 

Tvååker, which is located in the county of Halland. Sampling occurred during the period 

March to April 2013 on three occasions with different low flow rates. Samples were 

collected at seven locations in the area. Through analysis the concentrations of suspended 

solids, total phosphorus and total nitrogen in the water were measured.  

The results show that Sandabäcken is indeed affected by eutrophication. In the mainstream, 

high concentrations of total phosphorus and total nitrogen have been measured. The result 

also shows that there is a relationship between the measured parameters. There is a 

relationship between high flows and suspended solids and total phosphorus. There is also a 

relationship between suspended solids and high concentrations of total phosphorus. By 

compiling our results with the results of the measurements made by Varberg in 2012, we 

have calculated that between August 2012 to May 2013 about 526 tons of suspended solids, 

83 tons of total nitrogen and 2.3 tons of total phosphorus is transported through the system 

and out into the recipient. 

However, this study is a preliminary study and sampling was limited to three occasions 

during a short period of time. To improve the results further sampling has to be done over a 

longer time period. 
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Inledning 

Bakgrund till projektet 

Södra Sverige har ett rikt jordbrukslandskap och i många vattendrag i landskapet har man 

problem med bland annat erosion och eutrofiering. Problemen i vattendragen gör att man 

idag inte uppnår god ekologisk status. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska 

vattenförekomsterna uppnå god status och då många inte gör det behöver åtgärder sättas in 

(Ekelund & Gipperth, 2010). Vattendrag är en del av den markavvattning som idag sker i det 

svenska jordbrukslandskapet. Dessa har i många fall rätad karaktär vilket medför att det vid 

höga flöden förs med stora mängder suspenderat material och näringsämnen genom 

erosion internt i vattendragen och från angränsande åkrar. Erosionsmaterialet sätter igen 

vattendragen och markägarna får idag rensa allt oftare vilket påverkar det ekologiska 

tillståndet negativt och leder till uppslamning i nedströms liggande vattendrag (Finlands 

miljöcentral, 2009). 

Sandabäcken som rinner genom tätorten Tvååker i Varbergs kommun har idag problem med 

eutrofiering och den ekologiska statusen har klassificerats till måttlig ekologisk status. 

Vattenmyndigheten har bedömt att man ska fastställa miljökvalitetsnormen till god 

ekologisk status, med en tidsfrist till 2021 då det anses omöjligt att nå målet till 2015 (VISS, 

2013).  Länsstyrelsen i Hallands län har därför tillsammans med markägarna beslutat att man 

ska vidta åtgärder på en delsträcka av Sandabäcken för att minska erosion och 

näringsläckage genom att anlägga ett så kallat tvåstegsdike (Svensson, 2013). På uppdrag av 

länsstyrelsen i Hallands län har därför provtagning utförts i Sandabäcken som en del av vårt 

examensarbete för att se hur pass påverkat vattendraget är innan tvåstegsdiket anläggs.  

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka eutrofieringsproblematiken samt 

problematiken kring den markavvattning som idag sker i jordbrukslandskapet. I arbetet ska 

en övergripande kvantifiering av sediment- och näringstransporten i den delsträcka av 

Sandabäcken där åtgärden ska sättas in genomföras. Beräkningarna kommer sedan att ligga 

till grund vid utvärdering av tvåstegsdiket på kort och lång sikt.  

Syftet med arbetet är även att svara på följande frågeställningar: 

 Hur påverkat är Sandabäcken av suspenderat material och näringsämnen? 

 Hur påverkar dagvattnet mängden suspenderat material, näringsämnen och flöde i 

Sandabäcken? 
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Avgränsningar 

I rapporten bedöms problematiken kring eutrofiering, andra miljöproblem behandlas inte. 

Fokus ligger på lokala effekter av eutrofiering i jordbruksdominerade områden med 

markavvattning som bidragande orsak. Begränsning har gjorts till de effekter i de lokala 

vattendragen som direkt påverkas av markavvattningen. Fokus har lagts på ytvatten, 

påverkan på grundvatten tas ej upp. 

Provtagningen är avgränsad till vattenområdet Sandabäcken samt ett av dess biflöden. De 

parametrar som analyserats i vattenproverna är suspenderat material, totalfosfor och 

totalkväve. Övriga parametrar har ej analyserats i denna studie då fokus ligger på 

övergödningsproblematiken. Provtagningen har skett genom synoptisk provtagning vid tre 

tillfällen under perioden mars till april 2013 vid lågflöde. Provpunkterna ligger på den sträcka 

där åtgärd ska sättas in samt en bit uppströms. Denna sträcka räcker för att kunna se hur 

pass påverkat vattendraget är samt för att kunna se ungefär hur stor sediment och 

näringsämnestransporten är i området där åtgärden ska sättas in. 

Då åtgärd för området där provtagning utförts redan har beslutats så har ingen fokus lagts 

på övriga åtgärdsalternativ.  
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Bakgrund 

Eutrofiering  

Sedan 1900-talet har belastningen av fosfor och kväve ökat i våra sjöar och hav 

(Naturvårdsverket, 1990). Då människan har ökat sin levnadsstandard och även ökat sin 

konsumtion så har även en ökad användning av närsalter skett. Närsalter används för att ge 

en ökad produktion både i jordbruksproduktion och i skogsproduktion (Carlberg, 1994). På 

grund av att människan har använt mer näring på jordarna har även näringsläckaget till 

vattnet ökat. I svenska vattendrag bidrar åkermarken med den största mängden 

näringsämnen (Bernes, 2005). Näringsämnet fosfor är det som nästan alltid orsakar 

övergödning i sjöar och vattendrag medan kväve till störst del påverkar kust- och 

havsområden (Pansar, 2004).   

Eutrofiering sker när produktionen av näringsämnen är högre än konsumtionen. Detta leder 

till att växternas primärproduktion ökar på grund av att tillgången på näringsämnen ökar 

(Aniansson, 1991). De faktorer som krävs för att primärproduktion ska kunna ske är vatten, 

ljus, koldioxid och näringsämnen som fosfor och kväve (Carlberg, 1994). I hav, sjöar och 

vattendrag utmärker sig eutrofieringen genom att vattnet blir grumligare då 

planktonalgernas tillväxt har ökat. I och med detta så breder vegetationen i vattnet ut sig 

och trådalgerna i strandnära vatten förökar sig för snabbt och för mycket. Övergödning i 

vatten kan också leda till att algblomningar uppkommer. När algerna sedan bryts ner och 

sedimenterar kan syrebrist i vattnet uppstå då det förbrukas syre i nedbrytningsprocessen. 

Syret kan förbrukas helt vilket kan leda till så kallad bottendöd som i sin tur leder till att 

många organismer flyr eller dör (Aniansson, 1991). Det kan även inträffa syrebrist i sjöar och 

vattendrag under vintern när det ligger is på vattnet som förhindrar nytt syre från att 

komma ner i vattnet (Pansar, 2004). 

 

Läckage av näringsämnen 

Den höga belastningen av kväve och fosfor i våra sjöar och kustområden beror till störst del 

av transporten av näringsämnen med vattendragen eller direkta utsläpp. Ämnena som 

tillförs vattendragen kommer både från punktkällor och diffusa källor (Pansar, 2004).  

Jordbruket är ett exempel på en diffus källa, det finns alltså inga fasta punkter där utsläppen 

kommer ifrån. År 2009 så var den totala antropogena belastningen av fosfor på svenska sjöar 

och vattendrag beräknat till 1930 ton där jordbruksmarken bidrog med nästan 50 %. Kvävet 

anses ha en större betydande roll för eutrofieringen gällande kust- och havsvatten. År 2009 

uppkom den totala antropogena belastningen av kväve på svenska havsområden till 59 000 

ton där jordbruksmarken bidrar med drygt 40 %. Genom dessa siffror går det att utläsa att 
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näringsläckage från jordbruksmark är den största enskilda källan till eutrofiering av svenska 

sjöar, vattendrag och havsområden (Fölster et al. 2012).  

Jordbruket läcker mycket näring på grund av att människan odlar på marken. Stora mängder 

kväve och fosfor finns redan naturligt i jordbruksmarken och när omsättningen i jorden ökar 

på grund av omrörningen i marken, genom plöjning, harvning och sådd, bidrar det till att 

näringsämnen frigörs. Den växtnäring som läcker från jordbruksmarken kallas ofta 

rotzonsläckage och det är den växtnäring som är utom räckhåll för växtrötterna och i sin tur 

alltså riskerar att läcka ut till sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2008). När det sedan 

gödslas på marken så tillförs mer vattenlösligt kväve och fosfor som i sin tur följer med 

regnet ner i marken (Jordbruksverket, 2013a). I genomsnitt i Sverige tas två tredjedelar av 

det tillförda kvävet upp av grödorna. Den resterande tredjedelen tas inte upp och ca hälften 

av denna mängd läcker ut i omgivande vatten. Fosforförlusterna styrs inte lika mycket av 

odlingen i jämförelse med kväve. Fosforläckage sker i högre grad i lerjordar än i lätta jordar, 

detta i motsats till kväve som lättare läcker från lätta jordar (Naturvårdsverket, 2008). 

 

Kväve 

I naturen förkommer kväve i väldigt stor omfattning och det mesta av kvävet i marken är 

bundet i organiska föreningar. I marken sker en naturlig nedbrytning av organiskt material. 

När nedbrytningen sker så omvandlas det organiskt bundna kvävet till ammoniumkväve och 

sedan vidare till nitratkväve. Växterna kan ta upp både ammoniumkväve och nitratkväve. 

Nitratkvävet är i marken lättrörligt och en del överskottsvatten bildas, vilket är det vatten 

som inte binds upp av mikrober eller ny växtlighet. Överskottsvattnet rinner sedan ut i 

grundvatten och vattendrag. Nitratkväve som transporteras till vattendrag kallas utlakning 

och det är den företeelsen som leder till att vatten berikas av näringsämnet kväve (Malgeryd 

et al. 2008). 

I naturliga vatten förekommer kväve i flera olika former, en stor del som kvävgas och 

ungefär hälften i form av nitrat. Den andra hälften består av löst, organiskt bundet kväve 

tillsammans med ammonium och nitrit. Totalkväve innefattar allt kväve som finns löst och 

uppbundet i partiklar och biomassa, gäller både organiskt och oorganiskt. Totalkväve 

innefattar dock inte kvävgas (Bydén et al. 2003). 

Utöver den naturliga halten kväve som finns i marken så tillsätts även kväve för att 

lantbrukarna ska få bra skördar med bra kvalitet (Malgeryd et al. 2008). Beroende på t.ex. 

jordtyp, klimat, vad som odlas och gödsling sker kväveläckage från åkermarken i varierande 

omfattning. Utöver det så varierar även utlakningen från år till år och beroende på väder och 

vind. När det sker rotzonsläckage transporteras kväve ned förbi rotzonen i marken, vilket 

sker vid ca 1 meters djup. Efter det att kvävet passerat rotzonen har det lämnat 



10 
 

jordbrukssystemet och kan inte längre påverkas av olika odlingsåtgärder i jordbruket. När 

kvävet har lämnat systemet transporteras det vidare djupare ner i marken, antingen till 

grundvattnet eller till ett dräneringssystem. Vare sig det hamnar i grundvattnet eller i 

dräneringssystemet hamnar det till slut i diken eller vattendrag (Johnsson & Mårtensson, 

2002). 

 

Fosfor  

Transporten av fosfor från åkermarken är ett stort problem och är en stor bidragande orsak 

till eutrofiering och algblomning i sjöar och vattendrag (Greppa näringen, 2010). Men på 

grund av att fosforn förekommer i olika former är det svårt att utvärdera hur stor 

miljöpåverkan fosforn från jordbruksmarken kommer att ha. I jorden är den största 

mängden fosfor otillgänglig för växterna att ta upp då den är hårt kemiskt bunden. Fosforn 

är även till viss del bunden i organisk form och lite av fosforn finns även fästa på 

markpartiklarna som joner. På grund av Sveriges kalla klimat och den långsamma vittring av 

mineraler som sker så är största delen av åkerjordarna i Sverige naturligt fattiga på fosfor 

som är lättillgängligt för växterna.  

I vatten förekommer fosfor som organisk eller oorganisk löst fosfor och som organisk eller 

oorganisk partikulärt bunden fosfor. Dessutom finns det en mellanform mellan den lösta och 

den partikulära fosforformen vilket är fosfor bunden till kolloidala partiklar. Denna form har 

väldigt långsam sedimentationshastighet. Oorganisk partikulär fosfor kan vara fosfor 

fastsittande på metalloxider eller bunden till lerpartiklar på annat sätt. Den kan även bildas 

vid utfällning av metalljoner uppbundna med fosforföreningar (Naturvårdsverket, 2005).  

Fosfor frigörs och transporteras iväg med avrinnande vatten och på detta sätt förloras den 

från åkermarken. Vattnet som avrinner kan i princip bara ta två vägar, det kan rinna på ytan 

ner i ett dike/vattendrag eller så tar det sig ner till dräneringsledningarna i marken och 

därifrån vidare till vattendragen (Andersson et al. 2005). Både den lösta och partikelbundna 

fosforn transporteras med det vatten som rör sig på eller genom marken. Transporten av 

partikelbunden fosfor sätts vanligtvis igång med hjälp av lätta finpartiklar. Fosforn kan 

transporteras snabbt genom marken och när fosforn når dräneringsledningarna kan den 

transporteras vidare ut i vattendragen. Den partikulära fosforn genomgår en 

partikeltransport genom markprofilen, även kallad inre erosion. Detta gör att material 

främst runt dräneringsrören kan vara en stor tänkbar källa för den fosfor som når 

dräneringsvattnet. Det vatten som avrinner på och ner i marken kan tvätta ut fosfater ur 

partiklar och kolloider vilka sen transporteras genom markprofilen (Naturvårdsverket, 2005). 

När erosion sker i alven, som ofta domineras av siltpartiklar, domineras ofta transporten av 
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fosfor av partikulärt bunden fosfor. I sandiga avrinningsområden är den mesta fosforn i löst 

form (Haggard et al. 2007).  

Totalfosfor är ett begrepp på olika former av fosfor som mäts tillsammans, det ger ett mått 

på total fosformängd och i och med det en indikation på fosforbelastningen. Fosfat och 

organiskt bunden fosfor är den fosfor som totalfosfor innefattar. Organisk fosfor är inte 

lättillgänglig för växter så som alger då fosforn är bunden till organiskt material. Fosfat 

däremot är i en sådan form att den är tillgänglig för växterna (HaV, 2013).  

 

Erosion 

Erosion är en naturlig process som pågår ständigt (Rankka & Rydell, 2005). Erosion i vatten 

innebär att jordpartiklar transporteras antingen med hjälp av regndroppar eller av 

ytavrinnande vatten. I tropiska klimat är regndroppserosionen vanligast, men har inte 

särskilt stor betydelse i Sverige som har ett tempererat klimat. I Sverige är det alltså 

vanligast med att erosionen sker av ytavrinnande vatten (Ahlström & Wedding, 2010). 

Vegetation på marken runt omkring vattnet påverkar jordens erosionspotential då 

vegetation skyddar mot erosion (Rankka & Rydell, 2005). På grund av att jordbruksmarken 

under längre perioder är avtäckta (augusti-september till april) är den en stor bidragande 

faktor till erosionen (Ahlström & Wedding, 2010). Olika jordarter är olika mycket benägna att 

erodera, de jordar som har lättast att erodera är välsorterade jordarter främst bestående av 

mellansand och finsand. När flödeshastigheten sjunker så minskar även erosionen och det 

lösta materialet avsätts.   

För att erosion ska kunna ske krävs tillräckligt hög hastighet på 

flödet som kan lösgöra och transportera materialet samt att 

det finns tillgång till lösa jordmaterial som kan lossna (Rankka 

& Rydell, 2005).  Erosion av dikeskant på grund av löst 

jordmaterial visas i figur 1. Flödena i vattendragen ökar allt 

mer på grund av den ökande nederbörden som 

klimatförändringarna bidrar med.  

I vattendragen är det inte alltid erosionen som är det största 

problemet utan det erosionen bidrar till; sedimenttransport. 

När flödena i vattendragen ökar så ökar även erosionen och 

med den sker även en ökning av sedimenttransporten.  Grenar och kvistar kan föras med i 

det strömmande vattnet och leda till att trummor och liknande sätts igen. En igensättning av 

exempelvis en trumma kan i sin tur leda till bl.a. översvämningar. Den bebyggda miljön och 

Figur 1: Erosion i vattendrag 
(Foto: Anna Romvall) 
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naturområden är även det faktorer som påverkas negativt av erosionen i vattendrag då det 

bl.a. skadar mark och byggnader (SGI, 2013). 

 

Suspenderat material 

Suspenderat material är koncentrationen i mg/l organiskt eller oorganiskt material som 

genom omrörning finns i vattenmassan i ett vattendrag. Materialet består av fina partiklar 

med en diameter mindre än 62 µm. Majoriteten av det sammanhängande suspenderade 

materialet transporteras som större aggregerade flockar.  

Suspenderat material finns naturligt i alla vattendrag men koncentrationerna av materialet 

kan dock öka genom exempelvis mänsklig aktivitet. Ökningen kan i sin tur leda till fysiska, 

kemiska och biologiska förändringar i vattendragen. Fysiska förändringar kan vara att ljuset 

hindras från att nå ner till botten, temperaturen förändras och att vattendragen fylls igen. 

De fysiska förändringarna kan i sin tur leda till höga skötselkostnader, begränsad 

framkomlighet men de kan även minska livslängden hos dammar och reservoarer. De 

kemiska förändringar som kan ske vid för höga halter suspenderat material är utsläpp av 

föroreningar så som metaller, men även näringsämnen som till exempel fosfor. Det 

suspenderade materialet kan även orsaka negativa biologiska effekter i vattnet då det 

innehåller höga halter organiskt material som kan ”tömma” vattnet på syre. Detta kan 

snabbt leda till fiskdöd speciellt vid lågflöde (Bilotta & Brazier, 2007). 

Det suspenderade materialet utgör sällan ett större miljöproblem i Sverige. Däremot kan det 

suspenderade materialet och en ökad grumlighet leda till direkt negativa effekter på de 

akvatiska ekosystemen, genom exempelvis påverkan på fiskarnas lek. När partiklar 

sedimenterar kan det även förändra bottenfaunans förutsättningar för liv och det kan i sin 

tur leda till att artsammansättningen förändras.  

Suspenderat material är mycket betydelsefullt gällande mängd total transport av 

näringsämnen då materialet fungerar som bärare av främst fosfor men även andra ämnen. 

Det suspenderade materialet är i sig inte något större miljöproblem, men när det drar med 

sig dessa näringsämnen (och andra ämnen) kan det leda till stora skador på miljön. De höga 

halterna suspenderat material och ämnen som sitter på materialet såsom fosfor finns främst 

i det vatten som angränsar till jordbruksmarken. Det är även här som det mest finkorniga 

suspenderade materialet återfinns (Brandt et al. 2012).  
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Markavvattning 

I Sverige har det skett omfattande markavvattning och huvudmålet med avvattningen är att 

avlägsna vattenöverskott i marken för att förutsättningarna för växtodling ska bli 

gynnsamma. Mark med dålig markavvattning gör att marken blir vattenmättad och anaeroba 

förhållanden uppstår. När marken blir anaerob påverkas grödornas tillväxt negativt både 

genom försämrad rottillväxt och rotdöd. Grödan får sämre grobarhet och vatten- och 

näringsupptaget försämras. Som ett resultat av det blir det sämre skördar vilket leder till att 

mer näringsämnen kan läcka ut från marken.  

Avvattningen har lett till flera negativa miljökonsekvenser. Några av de negativa effekterna 

av avvattningen är försvunna habitat som lett till minskad biodiversitet, samt läckage av 

näringsämnen. Markavvattningen kan leda till en ökad omsättning och transport av kväve 

och fosfor genom marken och ut i närliggande vattendrag och i vissa områden kan öppna 

diken ibland fungera som transportledningar för näringsämnen direkt till recipienten 

(Wesström et al. 2010). Kemiska och biologiska processer kontrollerar förlusterna av 

näringsämnena från mark till vatten och markavvattningen kan påverka dessa processer. 

Aktiviteter som nydikning och uppodling ger upphov till en ökad förlust av näringsämnen 

samt sediment. Dikningsverksamhet orsakar under kort sikt grumlighet i vattendrag när 

anläggning av diken eller arbeten i strömfåror sker. Detsamma gäller även för efterföljande 

rensningar av dessa diken. Grumligheten består av mindre markpartiklar som följer med 

vattenströmmen och näringsämnen som fosfor kan binda till dessa partiklar. 

Även pesticider kan läcka ut till närliggande vattendrag både genom ytavrinning och 

täckdikesrör (Wesström et al. 2010). Lokalt kan ytavrinning till ytvattendrag i Sverige vara av 

stor betydelse när det gäller transport av pesticider. Det råder dock en begränsning i tid och 

rum där den största risken för ytavrinning förekommer. Faktorer som spelar in är t.ex. 

extrem nederbörd och eller olika platser så som jordar som har lätt att erodera, områden 

runt dräneringsbrunnar och traktorspår. Beroende på hur pesticidernas substanser är 

bundna och hur dess nedbrytningsegenskaper samt markegenskaper ser ut, så är risken för 

att pesticiderna ska följa med ytvattenavrinningen olika stor. Rent generellt är risken högre 

att medlet läcker ut om ytavrinning sker tidigt efter användningen av pesticider, marken har 

stor erosionskraft, om markstrukturen är förstörd och hur höga halter av medel som finns på 

markytan (Boye et al. 2012).  

 

Vattnets rörelser i odlingslandskapet 

Källan till det vatten som rinner i våra vattendrag är främst nederbörd. Nederbörden faller 

ned antingen på sjöar och vattendrag eller på marken. Då nederbörden faller på vattendrag 

påverkas vattenstånd och flöden direkt medan den som faller på marken påverkar 
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vattenstånd och flöde indirekt. I Sverige infiltreras den största mängden nederbörd i marken 

medan ytavrinning är mer ovanligt. Vid hög nederbörd eller vid snösmältning kan dock 

ytavrinning ske då marken blir vattenmättad vilket innebär att vattnet då ej kan infiltreras.  

Viss del av nederbörden kommer avdunsta eller infiltreras ned i marken (Naturvårdsverket, 

2003a). Vatten som infiltrerats magasineras i marken och rör sig nedåt och hamnar så 

småningom i vattendragen eller perkolerar ner till grundvattnet. Avtappning sker sedan från 

grundvattenmagasinet till ytvattnet (Malgeryd et al. 2008).  

 

Ytavrinning 

Ytavrinning sker då infiltration ner i marken inte kan ske och vattnet rinner då i stället på 

markytan. Detta sker då marken är vattenmättad eller då nederbörden är så pass intensiv att 

jordens infiltrationskapacitet överstigs.  Det ytavrinnande vattnet kan lösgöra, transportera 

samt deponera partiklar. Denna förmåga är beroende av vattnets hastighet som beror på 

sluttningens lutning, vegetation, tillrinningsområdets storlek, jordförhållanden m.m. 

(Ahlström & Wedding, 2010). 

Infiltrationskapaciteten i svenska jordar är oftast hög och överskrids sällan. Dock kan 

infiltrationskapaciteten överskridas då det är t.ex. tjäle i marken och ytavrinning kan ske på 

grund av att infiltrationsförmågan är dålig. Då grundvattenytan ligger i eller ovan markytan 

kan mättad ytavrinning ske. Mättad ytavrinning påverkas av topografin men även av dikning 

och dränering (Bång et al. 2012).  

 

Dagvatten 

Dagvatten definieras som regn- och smältvatten som avleds från hårdgjorda ytor så som 

vägar och byggnader genom ledningar till recipienter. De hårdgjorda ytorna hindrar vattnet 

från att infiltrera ner i marken och från att tas upp av växter vilket leder till ökade 

dagvattenvolymer (Foltyn et al. 2008).  

Dagvatten släpps oftast ut i diken och rörledningar som är lokaliserade utanför tätbebyggda 

områden. Diken och rörledningar är normalt sett dimensionerade enbart för områdets 

åkermark och skogsmark vilket gör att de inte klarar av de ökade vattenflödena. Problem 

som kan uppstå är översvämningar, erosion och ras i diken, igenslamning av rör samt 

spridning av föroreningar. Kväve och fosfor är exempel på föroreningar som kan spridas och 

dessa näringsämnen kan leda till igenväxning av dikena (Jordbruksverket, 2013b).  
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Dränering och täckdikning  

Målet med dränering är främst att öka andelen vatten som infiltrerar marken och sen 

transporteras genom markprofilen och på så sätt minska ytavrinningen (Bång et al. 2012). 

Vid god dränering sker en jämn infiltration av vattnet genom markprofilen. Vattnet når 

sedan dräneringsledningar och vattendrag. Vid jämn infiltration blir kontakten mellan jord 

och vatten större och då kan löst fosfor binda till marken. Ibland förs dock vattnet i marken 

bort för fort och marken förmåga att kvarhålla näringsämnen och sediment minskar och de 

följer med vattnet ut i recipienten (Bång et al. 2012). 

Vid intensiv dränering ökar syretillgången i marken. Detta leder till en ökad kväveomsättning 

och en minskad denitrifikation vilket gör att förlusten av nitrat- kväve från marken blir större 

(Wesström et al. 2010). Dräneringen minskar ytavrinningen och då kvävet är mer 

lättillgängligt ökar kväveförlusterna med ökad mängd vatten som rör sig genom 

markprofilen. Bra dränering ger dock positiva effekter för växternas rottillväxt och vid bra 

rottillväxt sker ett större upptag av näringsämnen vilket minskar läckage av både kväve och 

fosfor.  

Om jorden inte har bra dränering blir infiltrationen sämre och i stället sker ytavrinning till 

större del. Ytavrinningen kan leda till erosion vilket i sin tur leder till förluster av partikulärt 

fosfor. Dålig dränering leder till flera negativa effekter som t.ex. sämre markbärighet och 

förstörd markstruktur. Blir vattnet kvar på marken en längre tid löses leran upp och 

lerpartiklar och partikulärt bunden fosfor följer med vid avrinningen och hamnar sen i 

vattendragen (Bång et al. 2012). 

Skötseln och utformningen av dräneringssystem påverkar kvaliteten på det vatten som 

lämnar åkermarken. Detta beror framför allt på fördelningen av avrinning mellan 

markvattenflöde och ytavrinning. Då avrinningen till störst del sker genom ytvattenavrinning 

ökar förlusterna av sediment, föroreningar bundna till sediment, fosfor och organiskt kväve. 

Om avrinningen i stället till störst del sker genom markvattenflöde ökar förlusterna av lätt 

rörliga ämnen som t.ex. nitrat och vissa salter (Wesström et al. 2010).  

Täckdikningssystem består av ett nät av dräneringsrör vilka är nergrävda i jorden och leder 

bort vatten från marken ut till vattendragen. Idag är många av dessa system i dåligt skick och 

många befintliga dikningssystem har ej den kapacitet som krävs för de förhållanden som 

idag råder. På grund av klimatförändringarna och de efterföljande mer extrema 

väderförhållandena ökar problemen med tiden (Bång et al. 2012). 
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Öppna diken  

I Sverige finns långa sammanlagda sträckor diken. Dikena finns längs med åkermark, 

skogsmark, vägar och banvallar och man uppskattar att den sammanlagda sträckan längs 

med åkermark är ca 7108 mil. I jordbruksdominerade områden sker avrinningen till stor del i 

diken (Boye et al. 2012).  

Idag är åkermarken dränerad med täckdiken, öppna diken eller en kombination av de två 

(Ahlgren et al. 2011). Öppna diken utgör en transportlänk i vattnets väg från åkermark till 

sjöar och vattendrag då de dränerar åkermarken och fungerar som första recipient för 

ytavrinning och dräneringsrör (Boye et al. 2012). Att dikena dränerar marken och fungerar 

som en transportlänk gör dem viktiga för transporter av näringsämnen i landskapet. Dikena 

kan användas som fällor till fosfor genom exempelvis deras utformning och konstruktion 

(Ahlgren et al. 2011). Diken har även en funktion att kontrollera grundvattennivån i 

landskapet samt att bl.a. påverka lanskapets hydrologi, kemi och biologiska processer. 

Dikenas viktigaste funktion är att förhindra översvämning under kraftiga regn och 

snösmältning, detta genom att snabbt avleda ytvattnet.   

Diken kan vara rätade eller naturliga men vilket de än är så är de alla unika ekosystem. Diken 

kan vara små kompakta vattendrag som är designade att endast leda bort ytavrinning eller 

så kan de vara stora strömmande vattendrag som dränerar våtmarker och grundvatten 

(Allen et al. 2007). Naturliga vattendrag och öppna diken skiljer sig från varandra då öppna 

diken är rakare, har högre och brantare kanter, har högt materialutbyte med marken i 

omgivningen samt att de har stora variationer i flöde. De skiljer sig även från varandra i 

exempelvis bredd, djup, läge i landskapet, om de är rätade, bevuxna eller inte mm. Dessa 

parametrar bidrar till att påverka dikenas huvudfunktion som är att leda bort vatten.   

För att möjliggöra ett effektivt jordbruk krävs både öppna och slutna dräneringssystem, 

dessa dräneringssystem eller diken har stor påverkan på områdets hydrologi. Dikningen kan 

förändra funktion, dynamik, struktur och kvantitet av näringsämnen i de påverkade 

ekosystemen. När de naturliga dikena rätas och fördjupas påverkas flöde, akvatiska 

organismer, sedimentdynamik samt sammansättningen i landskapet (Ahlgren et al. 2011). 
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Miljöarbetet inom Sverige och EU 

Den största delen av Sveriges miljölagstiftning finns samlad i miljöbalken. Sveriges 

miljöpolitik har som målsättning att kunna lämna över vårt samhälle till nästa generation 

utan de stora miljöproblem vi har idag och utan att detta leder till ökade problem med miljö 

och hälsa i andra länder (Miljöbalk (1998:808)). Miljöarbetet kallas idag miljömålssystemet 

vilket har funnits sedan 1999 och som grund för miljöarbetet ligger det ett generationsmål 

och sexton miljökvalitetsmål. De senaste åren har miljömålssystemet setts över och 

förändringar har skett. De delmål som tidigare fanns för varje miljökvalitetsmål har ersatts 

av etappmål. Etappmålen beskriver den förändring i samhället som behövs för att 

miljökvalitetsmålen ska nås. Även de preciseringar som finns för de 16 miljökvalitetsmålen 

har uppdaterats (SOU, 2011).  

Sveriges vattenvårdsarbete styrs bland annat av miljömålen men även av EU-direktiv och 

målet med förvaltningen är en bra ekologisk balans i alla Sveriges vatten samt att en 

försämring av miljön inte ska ske (HaV, 2011).  

Övergödningsproblemen i Sverige började uppmärksammas på slutet av 1980-talet och man 

tog då fram det första åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage. Åtgärdsprogrammet 

har senare även kommit att omfatta fosfor- och ammoniakförluster från jordbruket. För att 

genomföra åtgärderna har man använt sig av lagstiftning, ekonomiska styrmedel, rådgivning 

och information samt försöks- och utvecklingsverksamhet (Malgeryd et al. 2008).  

2009 tog Vattenmyndigheterna fram ett åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. 

Programmets syfte är att man ska nå de miljökvalitetsnormer som fastställts för de olika 

distriktens vattenförekomster till 2015. Vattenmyndigheterna har dock beslutat om tidsfrist 

för de vattenförekomster som ej anses kunna nå miljökvalitetsnormen till dess. Enligt 

åtgärdsprogrammet ska Jordbruksverket utveckla och ta fram underlag för föreskrifter och 

andra styrmedel som minskar jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten. Föreskrifter och 

andra styrmedel ska särskilt riktas till områden där det finns vattenförekomster som riskerar 

att inte nå god ekologisk och god kemisk status. Jordbruksverket ska även i samarbete med 

länsstyrelserna ge rådgivning till de jordbruksföretag som finns i de områden där dessa 

vattenförekomster ligger. Rådgivningen ska utföras som ett steg för att minska utsläppen av 

kväve och fosfor vilka bidrar till eutrofieringen (Vattenmyndigheten i Västerhavets 

vattendistrikt, 2010).  

 

BSAP 

Baltic Sea Action Plan är en aktionsplan som undertecknades av länderna runt Östersjön 

2007. Syftet med planen är att nå en långsiktig hållbar utveckling i Östersjön och målet är 

god ekologisk status till 2021. Åtgärderna i aktionsplanen handlar bland annat om 
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övergödning och de omfattar egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. Sveriges åtagande 

i planen innebär att till 2021 ska de årliga utsläppen av fosfor minska med 290 ton och 

utsläppen av kväve med ca 21000 ton. När det gäller Kattegatt ska utsläppen av kväve 

minskas årligen med ca 11 100 ton medan ingen minskning gällande fosfor krävs 

(Naturvårdsverket, 2009).  

 

EU:s ramdirektiv för vatten 

Ramdirektivet för vatten trädde i kraft år 2000 och har som övergripande syfte att upprätta 

en gemensam ram till skydd för EU:s vattenförekomster (EU:s Ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG)). Ett av direktivets huvudmål är att alla grund- och ytvattenförekomster till 

2015 ska ha uppnått en god status och därför är medlemsländerna samt EFTA-länderna 

(Norge, Island och Liechtenstein) skyldiga att förebygga en försämring av vattenstatusen 

samt begränsa eller förhindra ytterligare förorening av vatten genom genomförandet av 

olika åtgärder (Ekelund & Gipperth, 2010).  Direktivet infördes år 2004 i svensk lagstiftning 

genom bland annat vattenförvaltningsförordningen och är idag utgångspunkten för den 

svenska vattenförvaltningen (Vattenmyndigheterna, 2013).  

I miljöbalken finns lagstiftningen kring genomförandet av vattendirektivet i Sverige och 

tillämpningen finns i vattenförvaltningsförordningen. I miljöbalken läggs ramarna fast i 

kapitel 5 om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. I förordningen framgår att 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en länsstyrelse som vattenmyndighet i varje 

distrikt. De fem vattendistrikten är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra 

Östersjön och Västerhavet (Malgeryd et al. 2008).  

 

EU:s Nitratdirektiv 

I december år 1991 trädde Nitratdirektivet i kraft och syftet med direktivet är att skydda 

vatten från att förorenas av nitrater från jordbruket. Målet är att minska 

vattenföroreningarna men även att förhindra ytterligare förorening (EU:s Nitratdirektiv 

(1991/676/EEG)).  

Sverige ska enligt direktivet peka ut de områden som anses känsliga för nitratpåverkan samt 

upprätta ett åtgärdsprogram med målet att minska läckaget av näringsämnen från 

jordbruket (Malgeryd et al. 2008).  

Miljökvalitetsmålen 

Det finns idag 16 miljökvalitetsmål vilka ingår i det miljösystem som man arbetar med i 

Sverige. Miljökvalitetsmålen är en beskrivning av det tillstånd i miljön som kommer uppnås 

genom det miljöarbete som utförs (Naturvårdsverket, 2013a). Det är landets 21 länsstyrelser 
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samt Skogsstyrelsen som har ansvaret för arbetet att nå Sveriges miljömål. Uppföljningar 

visar att endast 6 av 21 län kommer nå något av miljökvalitetsmålen till 2020 utifrån dagens 

förutsättningar. I Hallands län bedöms att inget av de regionala miljökvalitetsmålen kommer 

nås till 2020 (Naturvårdsverket, 2012a).  

 

Levande sjöar och vattendrag 

Levande sjöar och vattendrag är ett av de 16 miljökvalitetsmålen 

och illustrationen för målet visas i figur 2. Målets lydelse är att sjöar 

och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara samt att man ska 

bevara den variationsrika livsmiljö som finns i dem.  Bevarande ska 

även ske av biologisk mångfald, naturlig produktionsförmåga, 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion samt 

kulturmiljövärden och samtidigt ska friluftslivet värnas 

(Naturvårdsverket, 2012d).  

Målet kommer inte uppnås nationellt till 2020 (Naturvårdsverket, 

2012f) och inte heller regionalt i Hallands län med de styrmedel som är beslutade eller 

planerade idag. Länsstyrelsen i Hallands län är den myndighet som ansvarar för miljömålet 

på regional nivå medan det på nationell nivå är Havs- och vattenmyndigheten som har 

ansvaret (Naturvårdsverket, 2012e).  

I Sverige är det många sjöar och vattendrag som idag inte når god ekologisk status eller god 

ekologisk potential och anledningen till detta är problem som övergödning, fysisk påverkan 

och fragmentering av livsmiljöer. Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för sjöar och 

vattendrag har tagits fram men många styrmedel för att genomföra åtgärderna saknas 

fortfarande. För att kunna nå målet behöver arbetet förstärkas och fler styrmedel tas fram 

(Naturvårdsverket, 2012f).  

I Hallands län är försurning och övergödning två av de största problemen. 348 

vattenförekomster är klassade och det är bara ungefär hälften som uppnår god ekologisk 

status idag och av de tjugotal som är kraftigt modifierade är det ingen 

som uppnår god ekologisk potential. Om man räknar bort kvicksilver 

så uppnår alla vattenförekomsterna god kemisk status 

(Naturvårdsverket, 2012e).  

Ingen övergödning 

Ingen övergödning är ett av de 16 miljökvalitetsmålen och 

illustrationen för målet visas i figur 3. Målets lydelse är att de 

gödande ämnena i mark och vatten inte ska vara av sådan halt att de 

Figur 2: Symbolen för miljömålet 
”levande sjöar och vattendrag” 
(Illustratör: Tobias Flygar) 

Figur 3: Symbolen för miljömålet 
”ingen övergödning” (Illustratör: 
Tobias Flygar) 
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negativt kan inverka på människans hälsa eller på den biologiska mångfaldens 

förutsättningar. Halten får heller ej vara så hög att den negativt påverkar möjligheterna att 

använda vatten och mark på ett allsidigt sätt (Naturvårdsverket, 2012b).  

Länsstyrelsen i Hallands län är den myndighet som ansvarar för miljömålet på regional nivå 

medan det på nationell nivå är Havs- och vattenmyndigheten som har ansvaret 

(Naturvårdsverket, 2012c). Målet kommer inte uppnås nationellt till 2020 (Naturvårdsverket, 

2012f) och inte heller regionalt i Hallands län med de styrmedel som är beslutade eller 

planerade idag (Naturvårdsverket, 2012c). För att kunna nå målet krävs minskade utsläpp av 

näringsämnen i närliggande länder och befintliga styrmedel måste tillämpas mer kraftfulls 

samtidigt som nya styrmedel behöver skapas för att få fram ytterligare åtgärder för att 

övergödningen ska minska (Naturvårdsverket, 2012f).  

För många mindre vattendrag i Hallands län nås inte målet på grund av för höga fosforhalter, 

medan stor möjlighet att nå målet finns i länets större sjöar (Länsstyrelsen Hallands län, 

2012a). De flesta vattenförekomsterna uppnår idag inte god ekologisk status och för att 

kunna nå det krävs en belastningsreduktion av näringsämnen (Naturvårdsverket, 2012c). 

Övergödningen beror på utsläpp av fosfor, kväve, ammoniak och kväveoxider 

(Naturvårdsverket, 2012b) och delmålen som man tidigare hade nationellt var att fram till 

2010 skulle en utsläppsminskning av dessa ämnen ske (Malgeryd et al. 2008). 

 

Miljömålsarbetet i Halland  

För att genomföra de regionala miljömålen i Halland fastställdes 2006 ett handlingsprogram 

vilket innehåller förslag till åtgärder. Åtgärderna har arbetats fram av en mängd aktörer så 

som kommunerna, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Landstinget Halland samt Region 

Halland. Handlingsprogrammet är en vägledning för deras miljöarbete med de regionala 

miljömålen som utgångspunkt (Länsstyrelsen Hallands län, 2006).  

När den nya målstrukturen kom 2012 så beslutade Länsstyrelsen i Halland att avföra de 

regionala miljömål man tidigare haft och idag gäller i länet de av regeringen beslutade 

nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Fokus läggs på 

det regionala åtgärdsprogrammet som tagits fram för miljömålen och man jobbar med att 

följa upp de befintliga åtgärderna samt att utveckla nya (Länsstyrelsen Hallands län, 2012b).  

År 2010 började man arbeta med att ta fram åtgärdsförslag som syftar till att komma 

närmare att nå Hallands miljömål till år 2020. Detta initierades av Länsstyrelsen och Region 

Halland och i november 2011 fastställdes 39 regionala åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen 

innefattar bland annat utbildning av rådgivare om anpassade skyddszoner (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2011). Länsstyrelsen i Hallands län gjorde även under hösten 2012 en 

uppföljning på de regionala åtgärdsförslagen som togs fram 2011. Vid uppföljningen hade 



21 
 

åtgärden om utbildning av rådgivare inte påbörjats och även om många åtgärder var 

påbörjade så var det inga inom naturvård som var genomförda (Länsstyrelsen Hallands län, 

2012c). 

År 2012 gjordes en uppföljning av miljömålen och varken miljökvalitetsmålet Ingen 

övergödning eller Levande sjöar och vattendrag är möjligt att nå till år 2020 med de 

styrmedel som idag är beslutade eller planerade. För att komma närmare målet ingen 

övergödning krävs stora förändringar inom jord- och skogsbruket för att minska utsläppen av 

växtnäringsämnen så som kväve och fosfor. Ett nytt landsbygdsprogram som kommer gälla 

mellan år 2014-2020 arbetas nu fram och detta ger förutsättningar för de åtgärder som bör 

kunna minska förlusterna av näringsämnen (Länsstyrelsen Hallands län 2012a).  

År 2001 startade Greppa Näringen i Halland, Blekinge och Skåne. Projektet startades för att 

lantbrukare skulle få stöd gällande att uppfylla 3 av riksdagens 16 beslutade 

miljökvalitetsmål; Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Myllrande 

våtmarker. Projektet har fram till år 2009 bidragit med ett minskat näringsläckage från 

jordbruket, minskat de risker som finns att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag, samt 

minskat växtnäringsöverskott. Ytterligare 2 miljömål har idag tillkommit; Giftfri miljö samt 

Begränsad klimatpåverkan (Greppa Näringen, 2013a) och Greppa Näringen finns idag i 17 av 

Sveriges 21 län i hela södra och mellersta Sverige. Greppa Näringens projekt erbjuder 

rådgivning till lantbrukare som är kostnadsfri och som både miljön och lantbrukarna tjänar 

på (Greppa Näringen, 2013c). 700 lantbrukare i Halland är idag aktiva i Greppa Näringens 

projekt (Länsstyrelsen, 2013). 

 

Västerhavets vattendistrikt 

Halland tillhör Västerhavets vattendistrikt, vilket visas i figur 4. 

Distriktet har en total yta på ca 73 000 km2 och innefattar många 

sjöar och vattendrag (Vattenmyndigheten västerhavet, 2013b). 

Halland har ett rikt jordbrukslandskap och i många vattendrag i 

landskapet har man problem med bland annat erosion och 

eutrofiering. Jordbruket är en av de största bidragande faktorerna till 

problemen med övergödning, till följd av hög belastning av 

näringsämnen, i distriktets ytvattenförekomster. Många 

vattenförekomster är även påverkade av fysiska förändringar vilket 

innefattar åtgärder som används för markavvattning 

(Vattenmyndigheten västerhavet, 2013a). Förutom att 
Figur 4: Västerhavets vattendistrikt 
(Vattenmyndigheterna, 2013) 
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användningen av gödsel, vilket innehåller fosfor och kväve, har ökat så dikas våtmarker ut, 

sjöar sänks och vattendrag rätas ut vilket leder till ökat näringsläckage från jordbruksmarken 

(Naturvårdsverket, 2013b).  

Halland är ett län med relativt intensivt jordbruk och ungefär en fjärdedel av länets area 

täcks av jordbruksmark. Halland är ca 572000 ha och 2005 täcktes ca 138919 ha av 

jordbruksmark vilket är 24,3 % av den totala ytan (SCB, 2008).  

Rapporten har upprättats för att undersöka eutrofieringsproblematiken samt effekterna 

kring den markavvattning som idag sker i jordbrukslandskapet. Eutrofiering är ett vanligt 

förekommande problem i våra vatten och genom att undersöka sediment- och 

näringstransporten i ett vattendrag kan man se hur pass stor påverkan är av totalkväve och 

totalfosfor i vattendraget samt använda värdena som grund för beslut om åtgärd.  

 

Material och metod 

Litteratursök 

För att hitta fakta till vår bakgrundsbeskrivning har vi sökt på internet. Sökning har skett 

genom Google, Google Scholar samt direkt på hemsidor som Länsstyrelsen i Halland, 

Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, Vatteninformationssystem Sverige och 

Jordbruksverket. Sökning har även skett på Högskolan i Halmstads biblioteks databas 

SciVerse Science Direct. En rapport som använts mycket under arbetets gång är 

Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning av Wesström et al. (2010).  

Information om dagvattenhantering vid Tvååker samt värden från tidigare mätningar i 

Sandabäcken har införskaffats genom intervju via mejl med Varbergs kommun, Trafikverket 

och Vatten & Miljö i Väst AB. Personerna som kontaktats har bedömts kunna bidra med 

användbar och riktig information kring frågor inom deras arbetsområden. Kontakt via mejl 

samt via personliga möten har även skett med Jonas Svensson på Länsstyrelsen i Hallands 

län och han har bidragit med kartor, bilder samt flödesmätningar från SMHI.  

Nyckelord: Sedimenttransport, eutrofiering, dränering, suspenderat material, fosfor.   

 

Provtagningsmetod 

Vattenprover har samlats in i vattenområdet Sandabäcken. Provtagningsmetoden som 

använts är synoptisk provtagning och har valts ut i samarbete med Länsstyrelsen i Halland. 

Metoden går ut på att samtliga prover från alla provtagningspunkter i vattendraget tas 

under en och samma dag. Detta görs för att kunna se inom vilket område eventuella 
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utsläppskällor kan vara lokaliserade. Provtagningsmetoden gör det möjligt att genom 

resultaten utesluta vissa områden där utsläpp inte sker.  Provtagningsmetoden är lämplig för 

att kunna jämföra alla resultat från samma vattendrag på ett tillförlitligt sätt. Metoden har 

använts i tidigare undersökning (Ritzman, 2012).  

Vattenproverna förvarades i plastflaskor som var noggrant rengjorda först med destillerat 

vatten och sedan avsköljda flertalet gånger med provvatten vid varje punkt innan 

användning. Alla prover togs på samma sätt nära mitten av vattendraget. Proverna togs med 

hjälp av en plastflaska fäst på ett förlängningsskaft för att underlätta åtkomst. Proverna 

förvarades sedan mörkt och kallt i kylväskor tills analys genomfördes. Vid hantering av 

prover följdes standarden SS-EN ISO 5667-3:2004.  

 

Provtagningspunkter 

Punkterna för provtagning valdes ut i samarbete med länsstyrelsen i Halland. Totalt valdes 

sju provtagningspunkter ut fördelade på sträckan varav sex punkter är i huvudfåran. En 

punkt är belagd i ett biflöde och denna punkt benämns som punkt 3. Provpunkten är utvald 

för att kunna se biflödets påverkan av näringsämnen i Sandabäcken. Vid val av platser togs 

hänsyn till att det skulle vara lätt att nå dem samt bra förutsättningar för att utföra 

mätningar samt provtagning. På grund av detta ligger många punkter i anslutning till broar, 

trummor och vägar. Proverna är tagna uppströms från dessa.  

De sju provtagningspunkterna benämns 1-7 men de är även benämnda efter provnummer. 

Tre prover togs för suspenderat material, totalkväve och totalfosfor vid varje punkt. 

Proverna från första omgången är benämnda 1:1 till 1:7. Proverna från andra omgången är 

benämnda 2:1 till 2:7 de från tredje är benämnda 3:1 till 3:7. Vid varje provtagningstillfälle 

togs prover tre gånger på samma dag, d.v.s. sammanlagt 21 prover per parameter togs.  

 

Provtagningstillfällen 

Provtagning 1 (5/3-2013) 

Första provtagningstillfället i Sandabäcken utfördes den 5 mars 2013. Det var soligt med 

måttlig vind och medeltemperaturen under dagen var i luften 3 °C och i vattnet 2 °C. Vid 

provtagningstillfället hade det varit uppehåll en period. Viss snösmältning skedde vid 

tidpunkten men vattennivån var relativt låg.  De tre provtagningarna utfördes med tre till 

fyra timmars mellanrum.  
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Provtagning 2 (7/4-2013) 

Andra provtagningstillfället i Sandabäcken utfördes den 7 april 2013. Det var växlande 

molnighet med måttlig vind. Medeltemperaturen under dagen var i luften 5 °C och i vattnet 

4 °C. Vid provtagningstillfället hade det varit uppehåll en längre tid och därav var 

vattennivån mycket låg. De tre provtagningarna utfördes med tre till fyra timmars 

mellanrum. 

Provtagning 3 (30/4-2013) 

Tredje provtagningstillfället i Sandabäcken utfördes den 30 april 2013. Det var molnigt med 

stark vind och medeltemperaturen under dagen var i luften 7 °C och i vattnet 6,5 °C. Vid 

provtagningstillfället hade det varit perioder med regn men mestadels uppehåll och 

vattennivån var låg. De tre provtagningarna utfördes med tre till fyra timmars mellanrum. 

 

Flödesberäkning 

För att få fram ett ungefärligt flöde har ”apelsinmetoden” använts. Metoden innebär att 

man med hjälp av exempelvis en apelsin bestämmer hastigheten på ytströmmen (Vmax) 

genom att låta en apelsin flyta med vattnet på en 10 meter lång sträcka under tidtagning. 

Fem mätningar utförs och sedan räknas medelvärdet på mätningarna ut. Arean (A) mäts upp 

genom att multiplicera vattendragets bredd med medeldjupet. Vid beräkning måste hänsyn 

tas till att vattenflödet (Q) bromsas mot botten. En faktor (k) som beror på hur botten ser ut 

måste därför tas med i beräkningarna. Slutformeln blir: Q= A*Vmax*k 

Olika k-värden: 

k= 0,5 mycket ojämn botten, sten och/eller vass och gräs 

k= 0,6 något ojämn botten, sten 

k= 0,7 jämn botten, sand eller grus 

k= 0,8 jämn konstgjord sektion av trä, stål eller betong (Bydén et al. 2003) 

 

Analysmetoder 

Alla instrument som använts kalibrerades innan användning.  

 

Suspenderat material 

Metoden som användes vid analysen var svensk standard SS-EN 872:2005. Vid filtrering 

användes Glass microfibre filters av märket Whatman kat nr: 1822-047 med storlek 47 mm. 

Filtren vägdes och lades sedan på ett urglas märkt med respektive provtagningsnummer. 
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Efter vägning placerades samtliga filter i värmeskåp med temperaturen 105 °C i ca en timme. 

Efter det vägdes filtren på nytt. 250 ml provvatten användes, med ett undantag, vilket 

filtrerades genom ett mikrofilter. Samtliga mikrofilter med prov ställdes sedan in i ett 

värmeskåp med temperaturen 105 °C i minst en timme. Efter uppvärmning vägdes filtrena 

igen. För alla resultat under 2,0 mg/l anges resultatet som ”mindre än 2,0 mg/l” enligt 

standarden.  

Det suspenderade materialet räknas ut med formeln: 

ρ = ((1000 x (b-a)) / V 

ρ = halten suspenderat material(mg/l) 

b = mikrofiltrets vikt efter filtrering (mg) 

a = mikrofiltrets vikt innan filtrering (mg) 

V = använd provvolym(mL) 

 

Totalfosfor 

Metoden som användes vid analysen var AN 5241-SE. Innan analys bereddes proverna. 8 ml 

provvätska tillsattes i vardera provrör med en digitalpipett. I fyra av proverna tillsattes 8 ml 

kontrollvätska som bestod av fenylfosfat (100 µg/l). Alla provrör fylldes därefter på med 1,6 

ml peroxid (K2S2O8) samt 100 µl 4M svavelsyra (H2SO4). När alla vätskor tillsatts skruvades 

korkar på provrören och skakades försiktigt och ställdes sedan i en provrörshållare. Alla 

proverna ställdes in i en autoklav under natten för att påskynda reaktionerna genom högt 

temperatur och högt tryck. Dagen efter analyserades proverna i spektrofotometern FIAstar 

5000 Analyzer (FOSS TECATOR). Detektionsnivån för totalfosfor i FIAstar ligger på 2 µg/l. 

Innan proverna analyserades kalibrerades analysmaskinen FIAstar med koncentrationerna:  

1: 0 μg/l (MQ) 

2: 10 μg/l  

3: 25 μg/l  

4: 50 μg/l  

5: 100 μg/l  

6: 200 μg/l 

 

Totalkväve 

Metoden som användes vid analysen var AN 5202-SE. Innan analys bereddes proverna. 8 ml 

provvätska tillsattes i vardera provrör med en digitalpipett. I fyra av proverna tillsattes 8 ml 

kontrollvätska som bestod av glycin (8 mg/l). Alla provrör fylldes därefter på med 1,6 ml 

peroxid (K2S2O8 + H3BO3 + NaOH).  När alla vätskor tillsatts skruvades korkar på provrören 

och skakades försiktigt och ställdes sedan i en provrörshållare. Alla proverna ställdes in i en 
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autoklav under natten för att påskynda reaktionerna genom högt temperatur och högt tryck. 

Dagen efter analyserades proverna i spektrofotometern FIAstar 5000 Analyzer (FOSS 

TECATOR). Innan proverna analyserades kalibrerades FIAstar med koncentrationerna:  

1. 0 mg/l (MQ) 

2: 1 mg/l  

3: 2 mg/l  

4: 4 mg/l  

5: 8 mg/l  

6: 11 mg/l 

 

Klassificering av eutrofieringsstatus 

För att kunna se hur pass stor påverkan är av totalkväve och totalfosfor i Sandabäcken har 

en klassificering gjorts. I den utgår man från koncentrationerna av parametrarna som är 

uppmätta och klassificerar halterna på en skala från 1-5, vilka visas i tabell 1 och 2.  

Den klassificering som använts i detta arbete är gjord för sjöar där mätningar sker under 

tiden maj-oktober under ett år. Utifrån totalkväve och totalfosfor kan sjöarnas tillstånd 

klassas. Enheten som används vid klassificering av sjöar är µg/l för totalfosfor och mg/l för 

totalkväve. När vattendrag ska klassificeras eller bedömas används arealspecifik förlust med 

enheten kg X/ha, år.  Då resultaten i detta arbete räknats ut i µg/l för totalfosfor och mg/l för 

totalkväve används samma metod som för sjöar. För att få en övergripande bild över 

vattendragets tillstånd kan denna metod användas under hela året och inte bara under maj-

oktober (Naturvårdsverket, 1999). Medelvärdet av samtliga koncentrationer (totalfosfor och 

totalkväve) i huvudfåran för respektive provtagningsomgång beräknas för att kunna 

klassificera huvudfåran. Biflödet klassificeras för sig för varje provtagningsomgång.  

Tabell 1: Klassificering av totalfosfor (Naturvårdsverket, 1999) 

Klass Koncentration(µg/l) Förklaring 

1 <12,5 Låga koncentrationer 

2 12,5-25 Måttligt höga koncentrationer 

3 25-50 Höga koncentrationer 

4 50-100 Väldigt höga koncentrationer 

5 >100 Extremt höga koncentrationer 

Tabell 2: Klassificering av totalkväve (Naturvårdsverket, 1999) 

Klass Koncentration(mg/l) Förklaring 

1 <0,3  Låga koncentrationer 

2 0,3-0,625 Måttligt höga koncentrationer 

3 0,625- 1,250 Höga koncentrationer 

4 1,250-5,00 Väldigt höga koncentrationer 

5 >5,00 Extremt höga koncentrationer 
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Statistisk databehandling  

Excel har använts för att skapa diagram och för beräkning av deskriptiv statistik och 

korrelationskoefficienter. Sambandsberäkningar har gjorts i Excel för att få fram 

korrelationen mellan olika parametrar.  

För att undersöka om mätvärdena vid varje provtagningstillfälle för de olika parametrarna 

vid de olika provtagningspunkterna är statistiskt skilda från varandra har data analyserats 

med 1-vägs ANOVA, om data var normalfördelade och visade lika varians. Om data inte var 

normalfördelade har analysen utförts i ett icke parametrisk test. Tukey HSD användes som 

post hoc test för normalfördelade data och Kruskal Wallis användes vid det icke 

parametriska testet, p-värde sattes till 0,05. Provpunkt 3 ingick inte i analysen.  

 

Transportmängd 

För att kunna räkna ut hur stor mängd suspenderat material, totalfosfor och totalkväve som 

transporteras ut ur Sandabäcken har våra koncentrationer från punkt 1 samt 

koncentrationer från samma punkt från tidigare mätningar använts vilka visas i bilaga 1. 

Dessa koncentrationer har ställts mot SMHI:s modellerade flöde. Dikesrensning skedde i 

augusti 2012 och på grund av de skillnader som uppstår mellan ett orensat och ett rensat 

dike har endast mängden material som transporteras ut ur Sandabäcken efter det att 

rensning ägt rum beräknats.   

De olika parametrarna ställs var för sig mot flöde i en regressionskurva där potensfunktion 

används istället för en enkel linjär regression då funktionen går genom nollan och ökar 

förklaringsgraden. Kurvan ger ekvationen y=a*xb där a och b anges i ekvationen för 

funktionen. I stället för värdet x sätts det dagliga flödet in i ekvationen gällande alla dagar 

under perioden 2012-08-14 till 2013-05-02 för att få fram koncentrationer i mg/l för alla 

dagar.  

För att få fram kg/dygn används formeln: M= y*1000*3600*24*10-6 där y är den beräknade 

koncentrationen för varje dag inom perioden som räknades ut innan. M står för kg 

parameter per dygn. För att få fram en total summa över hur stor mängd av en parameter 

som transporteras ut ur systemet adderas samtliga dygnsvärden.  
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Områdesbeskrivning Sandabäcken 

Sandabäckens avrinningsområde i Halland visas i figur 5. Området är 14,56 km2 och 63,35 % 

av marken utgörs av jordbruksmark (Svensson, 2013). Sandabäcken är ca 10 km lång (VISS, 

2013) och tillhör delavrinningsområdet Törlan som ingår i huvudavrinningsområdet 

Kustområde 103/104. Kustområdets yta är 69 km2. Sandabäcken mynnar ut i Törlan som i sin 

tur mynnar ut i Kattegatt vid Björkängs Camping (Joelsson et al. 2007).  

I området så ligger nederbörden på i genomsnitt 800 mm/år (SMHI, 2013a) och 

medeltemperaturen under ett år är ca 8ºC (SMHI, 2013b).  

Området omkring Sandabäcken täcks till störst del upp av jordbruksmark, men den rinner 

även genom tätorten Tvååker som tillhör Varbergs kommun i Hallands län. Bäcken rinner 

också genom gymnasieskolan Munkagård som är ett naturbruksgymnasium.  

Tvååker hör till den södra delen av Varbergsområdet och den i sin tur hör till Hallands 

kustslätt. Sand och morän är de två dominerande jordarterna i området (MSB, 2012).  

Berggrunden runt Sandabäcken domineras av granit och området ligger under högsta 

kustlinjen. Sandabäcken ligger mellan jordartsområde Öst- och västkustens berg och 

lerområden samt Sydsveriges moränområde (SNA, 2009).  

 

Figur 5: Karta över Sandabäckens avrinningsområde (Svensson, 2013) 
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Beskrivning av provtagningspunkter 

Totalt har sju provtagningspunkter valts, sex stycken av dessa ligger i huvudfåran och en i ett 

biflöde. De sju provtagningspunkterna benämns 1-7 där punkt 1 är lokaliserad direkt innan 

Sandabäcken rinner ut i Törlan och punkt 7 uppströms Tvååker. Vart varje 

provtagningspunkt ligger visas i figur 6 och dessa beskrivs nedan. I bilaga 2 visas bilder från 

varje provtagningspunkt. 

1. Punkten är placerad innan mynningen ut i Törlan och rinner under vägen. Omgivningen 

består av åkermark och något bostadshus i närheten. Diket nyutgrävt i augusti 2012.  

2. Punkten är placerad vid Ängarna. Omgivningen består av åkermark. Diket nyutgrävt i 

augusti 2012. 

3. Punkten är placerad i ett biflöde som mynnar ut i Sandabäcken. Omgivningen består av 

åkermark och mindre vägar.  

4. Punkten är placerad efter E6an. Tre-fyra övergivna hus runt omkring. Diket är brett och 

visar tydliga tecken på erosion. Senare går bäcken ut i åkerlandskapet.  

5. Punkten är placerad mellan Munkagård och E6an. Omgivningen består av åkermark, skog 

och vägar.  

6. Punkten är placerad mellan Tvååker samhälle och Munkagård. Omgivningen består av 

Munkagårds gymnasium och trädplantering.  

7. Punkten är placerad vid Sannagården direkt i början av Tvååker samhälle. Omgivningen 

består av viss bebyggelse samt skog.  

 

Figur 6: Karta över provtagningspunkterna för Sandabäcken (Svensson, 2013) 
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Resultat 

Flöde 

I tabell 3 presenteras resultaten från flödesberäkningarna från Sandabäckens huvudfåra vid 

samtliga provtagningstillfällen. Inga flödesberäkningar utfördes i biflödet (punkt 3). Vid 

samtliga provtagningstillfällen var vattenflödet lågt. I Sandabäcken är medelvattenföringen 

ca 0,25 m3/s vilket innebär att det är ett basflöde i vattendraget. Är flödet mindre räknas det 

som lågflöde och då alla våra flödesberäkningar ligger på under 0,16 m3/s kan man tydligt se 

att det var lågflöde vid alla tre tillfällena (Svensson, 2013).  

Tabell 3: Flödet i Sandabäckens huvudfåra vid samtliga provtagningstillfällen 2013 

Flöde (m3/s) i Sandabäckens huvudfåra 2013 

  1 2 4 5 6 7 

2013-03-05 0,156 0,159 0,105 0,113 0,134 0,058 

2013-04-07 0,095 0,102 0,061 0,064 0,067 0,052 

2013-04-30 0,143 0,137 0,133 0,095 0,123 0,078 
 

I figur 7 visas flödesvariationen vid samtliga provtagningspunkter i Sandabäckens huvudfåra 

för de olika provtagningstillfällena.  

 

Figur 7: Flödet vid de olika provtagningstillfällena i Sandabäckens huvudfåra  

 

Mätvärden 

Samtliga koncentrationer från analysen av totalkväve, totalfosfor och suspenderat material i 

Sandabäcken finns i bilaga 1. Medelvärdet av samtliga koncentrationer för suspenderat 

material, totalfosfor och totalkväve i huvudfåran för respektive provtagningsomgång har 

beräknats för att kunna räkna ut standardavvikelsen för varje provtagningspunkt.   

I prov 3:1 från provtagningen den 5/3 är koncentrationen suspenderat material 38,0 mg/l 

vilket är betydligt högre än i övriga prov. I samma prov gällande totalfosfor var värdet även 
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där högt och låg på ca 182,0 µg/l. Dessa höga värden antas bero på att gödsling samt 

markbearbetning skedde i närheten vid provtagningstillfället. Värdena för prov 3:1 gällande 

totalfosfor och suspenderat material räknas bort vid uträknande av medelvärde, mängd 

material i systemet samt vid undersökning av korrelation och statistik, då det ger ett mer 

tillförlitligt resultat.  

 

Suspenderat material 

I figur 8 redovisas resultaten för koncentrationen av suspenderat material från Sandabäcken 

samt biflöde vid samtliga punkter och tillfällen. Högst uppmätta koncentrationer av 

suspenderat material är det i biflödet.  

Vid provtagningen den 5/3 finns de lägsta koncentrationerna i huvudfåran i prov 3:5 med 1,2 

mg/l och de högsta i prov 3:1 med 38,0 mg/l. I biflödet är koncentrationen i prov 1:3 4,0 

mg/l, i prov 2:3 6,4 mg/l och i prov 3:3 6,8 mg/l. 

Vid provtagningen den 7/4 finns de lägsta koncentrationerna i huvudfåran i prov 2:5 med 0,8 

mg/l och de högsta i prov 2:2 med 6,0 mg/l. I biflödet är koncentrationen i prov 1:3 36,0 

mg/l, i prov 2:3 26,0 mg/l och i prov 3:3 22,0 mg/l. 

Vid provtagningen den 30/4 finns de lägsta koncentrationerna i huvudfåran i prov 1:4, 1:6, 

2:4, 3:4 0ch 3:6 med 1,6 mg/l och de högsta i prov 2:1 och 3:1 med 5,6 mg/l. I biflödet är 

koncentrationen i prov 1:3 med 4,0 mg/l, i prov 2:3 2,4 mg/l och i prov 3:3 3,2 mg/l. 

 

Figur 8: Suspenderat material i Sandabäcken samt biflöde vid de tre provtagningstillfällena våren 2013. 
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Högst uppmätta koncentrationer är det vid provtagningen den 5/3. I punkt 4 finns den högst 

uppmätta koncentrationen suspenderat material vilket uppmättes vid provtagningen den 

5/3. Det extremt höga värdet i prov 3:1 från samma tillfälle har här räknats bort då det inte 

är ett tillförlitligt mätresultat. Lägst koncentrationer är uppmätta vid provtagningen den 7/4. 

Kollar man på alla tre provtagningstillfällena är det över lag högts koncentration suspenderat 

material vid punkt 2.  

Mätvärden vid provtagningen den 7/4 och den 30/4 har statistiskt analyserats för att 

undersöka om det finns en skillnad beroende på provtagningspunkt. En fullständig 

resultatredovisning redovisas i bilaga 1. Den 7/4 visas endast en skillnad mellan punkt 1 och 

5, 2 och 5 samt 2 och 6 medan det den 30/4 skiljer sig mellan fler punkter. Här skiljer det sig i 

koncentratioon mellan alla provtagningspunkter utan 1 och 2, 4 och 6 samt 5 och 7.  

I tabell 4 presenteras medelvärden samt den uträknade standardavvikelsen gällande 

suspenderat material för samtliga punkter i Sandabäckens huvudfåra. Lägst avvikelse är det i 

punkt 1 den 3/5 samt i punkt 4 den 30/4, avvikelsen är då 0. Högst avvikelse är det i punkt 4 

den 5/3 då avvikelsen är 3,2. Över lag är det störst avvikelser vid provtagningen den 5/3 och 

lägst den 30/4.  

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse för suspenderat material för samtliga provtagningspunkter i 
huvudfåran 

  Medelvärde och standardavvikelse för Susp (mg/l) Sandabäckens huvudfåra 

Datum 1 2 4 5 6 7 

2013-03-05 3,2 ±0 4,8 ±2,1 5,9 ±3,2 2,7 ±1,6 4,9 ±2,8 2,7 ±1,0 

2013-04-07 3,7 ±0,6 4,1 ±1,7 2,7 ±0,8 1,3 ±0,5 1,7 ±0,5 2,5 ±0,2 

2013-04-30 5,3 ±0,5 4,4 ±0,4 1,6 ±0 3,1 ±0,9 1,7 ±0,2 3,1 ±0,2 

 

Samma data som kan avläsas i tabell 4 redovisas även i figur 9 för att illustrera skillnaden 

mellan de olika punkterna för de olika provtagningstillfällena. 

 

Figur 9: Medelvärde och standardavvikelse av samtliga koncentrationer för suspenderat material  
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Totalfosfor 

I figur 10 presenteras resultaten för koncentrationen av totalfosfor från Sandabäcken samt 

biflöde vid samtliga punkter och tillfällen.  

Vid provtagningen den 5/3 ligger medelkoncentrationen totalfosfor i huvudfåran på 44,1 

µg/l men koncentrationerna varierar en del både upp och ner i proverna. Lägst 

koncentration är det i prov 2:6 med 31,6 µg/l och högst koncentration i prov 3:1 med 181,8 

µg/l. I biflödet är koncentrationen i prov 1:3 9,9 µg/l, i prov 2:3 19,5 µg/l och i prov 3:3 12,0 

µg/l. 

Vid provtagningen den 7/4 ligger medelkoncentrationen totalfosfor i huvudfåran på 32,3 

µg/l men koncentrationerna varierar en del både upp och ner i proverna. Lägst 

koncentration finns i prov 1:7 med 25,2 µg/l och det högsta i prov 2:2 med 42,0 µg/l. I 

biflödet är koncentrationen i prov 1:3 46,5 µg/l, i prov 2:3 111,7 µg/l och i prov 3:3 34,7 µg/l. 

Vid provtagningen den 30/4 ligger medelkoncentrationen totalfosfor i huvudfåran på 40,2 

µg/l men koncentrationerna varierar en del både upp och ner i proverna. Lägst 

koncentration finns i prov 1:7 med 25,2 µg/l och det högsta i prov 2:2 med 42,0 µg/l. I 

biflödet är koncentrationen i prov 1:3 7,8 µg/l, i prov 2:3 14,6 µg/l och i prov 3:3 4,8 µg/l. 

 

Figur 10: Totalfosfor i Sandabäcken samt biflöde vid de tre provtagningstillfällena våren 2013.  
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okänd. Det extremt höga värdet i prov 3:1 från samma tillfälle har här räknats bort då det 

inte är ett tillförlitligt mätresultat. Lägst koncentrationer är uppmätta vid provtagningen den 

7/4. Även om högst koncentration totalfosfor uppmättes vid punkt 4 så är det generellt sätt 

högst koncentrationer totalfosfor vid punkt 1 om man kollar på alla provtagningstillfällena. 

Mätvärden vid provtagningen den 7/4 och den 30/4 har statistiskt analyserats för att 

undersöka om det finns en skillnad beroende på provtagningspunkt. En fullständig 

resultatredovisning redovisas i bilaga 1. Den 7/4 visas en skillnad mellan punkt 1 och 5, 1 och 

6, 1 och 7, 2 och 6 samt 2 och 7 medan det den 30/4 inte var någon skillnad i koncentration 

vid de olika provtagningspunkterna.  

I tabell 5 presenteras medelvärden samt den uträknade standardavvikelsen gällande 

totalfosfor för samtliga punkter i Sandabäckens huvudfåra. Lägst avvikelse är det i punkt 6 

den 7/4, avvikelsen är då 0,9. Högst avvikelse är det i punkt 4 den 5/3 då avvikelsen är 48,2. 

Över lag är det störst avvikelser vid provtagningen den 5/3.  

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse för totalfosfor för samtliga provtagningspunkter i huvudfåran 

Medelvärde och standardavvikelse för totalfosfor (µg/l) Sandabäckens huvudfåra 

Datum 1 2 4 5 6 7 

2013-03-05 46,2 ±5,7 42,9 ±6,0 64,1 ±48,2 35,8 ±2,1 36,4 ±4,2 39,7 ±8,3 

2013-04-07 41,0 ±3,6 36,7 ±4,7 32,3 ±4,5 29,2 ±2,0 27,7 ±0,9 27,2 ±2,0 

2013-04-30 49,6 ±4,5 39,6 ±2,3 34,9 ±1,0 46,7 ±13,0 34,3 ±1,2 36,5 ±1,8 
 

Samma data som kan avläsas i tabell 5 redovisas även i figur 11 för att illustrera skillnaden 

mellan de olika punkterna för de olika provtagningstillfällena. 

 

 

Figur 11: Medelvärde och standardavvikelse av samtliga koncentrationer för totalfosfor 
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Totalkväve 

I figur 12 presenteras resultaten för koncentrationen av totalkväve från Sandabäcken samt 

biflöde vid samtliga punkter och tillfällen.  

Vid provtagningen den 5/3 ligger medelkoncentrationen totalkväve i huvudfåran på 3,30 

mg/l men koncentrationerna varierar en del både upp och ner i proverna. Lägst 

koncentration finns i prov 3:5 med 2,13 mg/l och det högsta i prov 1:7 med 3,61 mg/l. I 

biflödet är koncentrationen i prov 1:3 1,47 mg/l, i prov 2:3 1,39 mg/l och i prov 3:3 1,38 

mg/l. 

Vid provtagningen den 7/4 ligger medelkoncentrationen totalkväve i huvudfåran på 3,07 

mg/l men koncentrationerna varierar en del både upp och ner i proverna. Lägst 

koncentration finns i prov 2:4 med 3,00 mg/l och det högsta i prov 1:4 med 3,17 mg/l. I 

biflödet är koncentrationen i prov 1:3 1,64 mg/l, i prov 2:3 1,95 mg/l och i prov 3:3 1,38 

mg/l. 

Vid provtagningen den 30/4 ligger medelkoncentrationen totalkväve i huvudfåran på 5,21 

mg/l och koncentrationerna varierar ej mycket i proverna. Lägst koncentration finns i prov 

3:4 med 5,10 mg/l och det högsta i prov 2:7 med 5,33 mg/l. I biflödet är koncentrationen i 

prov 1:3 4,11 mg/l, i prov 2:3 4,23 mg/l och i prov 3:3 4,09 mg/l. 

 

Figur 12: Totalkväve i Sandabäcken samt biflöde vid de tre provtagningstillfällena våren 2013 
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punkterna vid respektive provtagningstillfälle. Den högst uppmätta koncentrationen är från 

punkt 7 och uppmättes vid provtagningen den 30/4. Över lag är det högst koncentration vid 

punkt 7.  

Mätvärden vid provtagningen den 7/4 och den 30/4 har statistiskt analyserats för att 

undersöka om det finns en skillnad beroende på provtagningspunkt. En fullständig 

resultatredovisning redovisas i bilaga 1. Den 7/4 skiljer det sig inte mellan några punkter 

medan den 30/4 skiljer det sig endast i koncentration mellan punkt 4 och 7.  

I tabell 6 presenteras medelvärden samt den uträknade standardavvikelsen gällande 

totalkväve för samtliga punkter i Sandabäckens huvudfåra. Lägst avvikelse är det i punkt 6 

den 7/4, avvikelsen är då 0,01. Högst avvikelse är det i punkt 5 den 5/3 då avvikelsen är 0,76. 

Över lag är det störst avvikelser vid provtagningen den 5/3 och lägst den 30/4.  

Tabell 6: Medelvärde och standardavvikelse för totalkväve för samtliga provtagningspunkter i huvudfåran 

Medelvärde och standardavvikelse för totalkväve (mg/l) Sandabäckens huvudfåra 

Datum 1 2 4 5 6 7 

2013-03-05 3,31 ±0,43 3,02 ±0,58 3,40 ±0,04 3,00 ±0,76 3,53 ±0,06 3,53 ±0,07 

2013-04-07 3,05 ±0,14 3,07 ±0,06 3,04 ±0,12 3,00 ±0,1 3,09 ±0,01 3,18 ±0,04 

2013-04-30 5,20 ±0,07 5,18 ±0,02 5,17 ±0,06 5,19 ±0,08 5,21 ±0,04 5,31 ±0,02 

 

Samma data som kan avläsas i tabell 6 redovisas även i figur 13 för att illustrera skillnaden 

mellan de olika punkterna för de olika provtagningstillfällena. 

 
Figur 13: Medelvärde och standardavvikelse av samtliga koncentrationer för totalkväve 
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Klassificering baserat på koncentrationer 

Klassificeringen för totalfosfor och totalkväve visas i tabell 7 och 8. Vid provtagningen den 

5/3 är koncentrationen av totalfosfor högst vid punkt 4 och hamnar där i klass 4. 

Koncentrationen för övriga punkter i huvudfåran hamnar i klass 3 medan biflödet hamnar i 

klass 2, vilket är måttligt höga koncentrationer. För totalkväve hamnar alla punkter i klass 4 

och koncentrationen i hela Sandabäcken samt i biflödet är alltså väldigt hög. 

Vid provtagningen den 7/4 är koncentrationerna av totalfosfor höga i både huvudfåran och i 

biflödet. I huvudfåran ligger samtliga i klass 3 (höga koncentrationer). Biflödet hamnar i klass 

4 som är väldigt höga koncentrationer. Gällande totalkväve hamnar alla punkter vid 

provtagningstillfället i klass 4 och koncentrationen är alltså väldigt hög.  

Vid provtagningen den 30/4 är koncentrationen totalfosfor hög i huvudfåran och alla 

punkter hamnar i klass 3. I biflödet är koncentrationen låg och hamnar i klass 1 vilket innebär 

låga koncentrationer. Koncentrationen av totalkväve i biflödet hamnar i klass 4 medan hela 

huvudfåran hamnar i klass 5 vilket innebär att det där är extremt höga koncentrationer av 

totalkväve.  

Tabell 7: Klassificering för Sandabäcken och dess biflöde med avseende på totalfosfor (Naturvårdsverket, 

1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Klassificering för Sandabäcken och dess biflöde med avseende på totalkväve (Naturvårdsverket, 
1999) 

Klassificering Tot-N 

Sandabäcken 5/3 7/4 30/4 

Punkt 1 4 4 5 

Punkt 2 4 4 5 

Punkt 4 4 4 5 

Punkt 5 4 4 5 

Punkt 6 4 4 5 

Punkt 7 4 4 5 

Biflöde 5/3 7/4 30/4 

Punkt 3 4 4 4 

Klassificering Tot-P  

Sandabäcken 5/3 7/4 30/4 

Punkt 1 3 3 3 

Punkt 2 3 3 3 

Punkt 4 4 3 3 

Punkt 5 3 3 3 

Punkt 6 3 3 3 

Punkt 7 3 3 3 

Biflöde 5/3 7/4 30/4 

Punkt 3 2 4 1 
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Samband mellan analysparametrar 

Samband mellan parametrar från mätningar i Sandabäcken 2013 

I tabell 9 redovisas sambandet mellan totalfosfor och suspenderat material samt sambandet 

mellan flöde och suspenderat material i Sandabäckens huvudfåra. Sambandet presenteras 

genom korrelationskoefficienten (r). Det finns ett samband vid provtagningen den 7/4 

mellan suspenderat material och totalfosfor då korrelationskoefficienten ligger på 0,77. Man 

kan även se ett visst samband vid provtagningen den 5/3 och 30/4 med dessa är inte lika 

tydliga som vid provtagningen den 7/4.  

Gällande suspenderat material och flöde finns endast ett samband vid provtagningen den 

7/4 där R är 0,65. Inget tydligt samband gällande suspenderat material och flöde kan ses vid 

provtagningen den 5/3 och 30/4 då korrelationskoefficienten ligger långt under 0,5.  

Tabell 9: Korrelation mellan totalfosfor och suspenderat material och totalfosfor samt för suspenderat 

material och flöde för de olika flödena i Sandabäcken  

Korrelationskoefficient (r)  

Datum         Susp och Tot P            Susp och flöde 

5/3 0,67 0,22 

7/4 0,77 0,65 

30/4 0,65 0,27 

 

I figur 14 presenteras sambandet mellan totalfosfor och suspenderat material i Sandabäcken 

vid provtagningen den 7/4.  

 

Figur 14: Samband mellan totalfosfor och suspenderat material i Sandabäcken vid provtagning den 7/4-2013 
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Samband mellan parametrar från mätningar i Sandabäcken 2012 

Mätningar i Sandabäcken utfördes 2012 av Varbergs kommun. De parametrar som mättes 

var bland annat totalfosfor, totalkväve samt suspenderat material. Provtagning skedde vid 

två punkter i Sandabäcken, belägna uppströms inne i Tvååker samt innan Sandabäcken 

mynnar ut i Törlan. Mätningar vid de båda punkterna utfördes en gång i månaden mellan 

april och november. I figur 15 presenteras sambandet mellan totalfosfor och suspenderat 

material från provtagningarna som utfördes under året 2012.  

 

Figur 15: Samband mellan totalfosfor och suspenderat material i Sandabäcken 2012 (Nilsson, 2013a) 

Enligt figuren finns ett tydligt samband mellan parametrarna. Korrelationskoefficienten 

ligger på 0,93 och är alltså hög.  

I figur 16 presenteras sambandet mellan flöde och suspenderat material från 

provtagningarna som utfördes under året 2012. Flödet har uppmätts av SMHI. Enligt figuren 

finns ett tydligt samband även mellan dessa parametrar. Korrelationskoefficienten ligger på 

0,95 och är alltså mycket hög. 

 
Figur 16: Samband mellan flöde och suspenderat material i Sandabäcken 2012 (Nilsson, 2013a: Svensson, 

2013) 
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Transport av suspenderat material och näringsämnen 

Mängden suspenderat material, totalfosfor och totalkväve som transporteras ut ur 

Sandabäcken och vidare in i Törlan har beräknats. Beräkningarna grundar sig på värden från 

mätningarna som utförts av Varbergs kommun 2012 samt från våra mätningar 2013. Flödena 

som använts är SMHI:s modellerade flöden. De uppmätta koncentrationerna samt flöde 

redovisas i bilaga 1. Koncentrationerna som använts har uppmätts vid vår punkt 1 i 

Sandabäckens huvudfåra. Beräkningarna redogör för den mängd som kommer ut ur 

Sandabäcken mellan perioden 2012-08-14 till 2013-05-02. Resultatet visas i tabell 10. Totalt 

transporteras 525 293 kg suspenderat material, 2 297 kg totalfosfor och 83 015 kg totalkväve 

ut genom systemet under denna period.  

Tabell 10: Mängden suspenderat material, totalfosfor och totalkväve som rör sig genom Sandabäcken under 
perioden 2012-08-14 till 2013-05-02  

Mängd suspenderat material, totalfosfor och totalkväve under perioden 120814- 130502 

  Suspenderat material Tot-P Tot-N 

Min 132 kg/dygn 3 kg/dygn 285 kg/dygn 

Max 19 461 kg/dygn 32 kg/dygn 366 kg/dygn 

Medelvärde 2 005 kg/dygn 9 kg/dygn 317 kg/dygn 

Median 1 077 kg/dygn 7 kg/dygn 316 kg/dygn 

Totalt för perioden 525 293 kg 2 297 kg 83 015 kg 
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Diskussion 

Resultaten från denna studie visar att eutrofieringsproblem finns i Sandabäcken. Både 

totalfosfor och totalkväve ligger enligt klassificeringen på höga koncentrationer. Även 

biflödet har höga koncentrationer totalkväve men relativt låga koncentrationer totalfosfor.  

Vid det första provtagningstillfället den 5/3 uppmättes höga koncentrationer av både 

totalfosfor och suspenderat material. Vid tillfället skedde en viss snösmältning och det var 

tjäle i marken vilket innebär att infiltrationskapaciteten är låg. På grund av detta kan en viss 

ökning av ytavrinning ha skett vilket i sin tur kan leda till ökat flöde. Ökat flöde kan leda till 

ökad erosion vilket kan förklara de höga koncentrationerna av suspenderat material vid 

provtagningstillfället. Att fosforkoncentrationerna var höga kan förklaras av att ytavrinning 

kan föra med sig löst fosfor samtidigt som partikelbunden fosfor tillförs vattnet via erosion 

(Brandt et al. 2012).  

I prov 3:1 från provtagningen den 5/3 är koncentrationen suspenderat material och 

totalfosfor betydligt högre än i övriga prov. Dessa höga värden antas bero på att gödsling 

samt markbearbetning skedde i närheten vid provtagningstillfället. Under dagen 

uppmärksammades en traktor med gödselspridare i området och vattnet var vid tidpunkten 

för provtagningen mycket grumligt och hade brun färg. Att det vid tillfället var tjäle i marken 

betyder att gödselspridning inte får ske och om det är så att spridning nu har skett visar de 

höga koncentrationerna i vattnet på varför detta inte ska ske (Strandmark, 2011). Om 

markbearbetning har skett nära inpå vattendraget kan detta ha lett till att markpartiklar 

rasat ner i vattnet och på så vis orsakat de höga koncentrationerna.  

Utöver punkt 3:1 vid provtagningen den 5/3 så är de högsta koncentrationerna av 

suspenderat material och totalfosfor uppmätta vid 

punkt 4. Dessa värden uppmättes även de vid 

provtagningen den 5/3 vilket hade det högsta flödet av 

de tre provtagningstillfällena. Erosion kan vara en orsak 

till de höga värdena även här. Runt punkt 4 kan man se 

tydliga tecken på att erosion sker vilket visas i figur 17 

och det kan förklara de höga koncentrationerna. Att 

erosion sker vid denna punkt kan även leda till ökade 

koncentrationer nedströms, alltså vid punkt 1 och 2. 

Dessa två punkter har över lag högst koncentrationer av 

totalfosfor och suspenderat material för samtliga 

provtagningstillfällen.  Detta visar att koncentrationen 

  

Figur 17: Erosion vid provtagningspunkt 4 i 
Sandabäckens huvudfåra (Foto: Louise Jedehulth) 
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är högre nedströms än uppströms i Sandabäcken. En annan anledning till de höga 

koncentrationerna kan vara att det på sträckan där punkt 1 och 2 ligger har utförts 

dikesrensning under hösten 2012.  Dikesrensning innebär att växtlighet och andra 

ojämnheter som normalt saktar ner flödet tas bort, vilket kan leda till att sedimentation inte 

sker i den omfattning som normalt hade skett (Finlands miljöcentral, 2009). 

Till skillnad från fosfor som främst lämnar marken via ytavrinning så läcker kvävet främst ut i 

form av nitrat från marken via dräneringen. Vid provtagningen den 3/5 var det som tidigare 

sagt fortfarande tjäle i marken och den 7/4 var det väldigt torrt i marken. Dessa 

markförhållanden kan ha gjort att kvävet var fixerat i marklagret vid tidpunkten. Vid 

provtagningen den 30/4 fanns ingen tjäle i marken och viss nederbörd hade skett vilket kan 

ha lett till kväveläckage till Sandabäcken och därmed förklarar de höga värdena som 

uppmättes (Malgeryd et al. 2008). Att koncentrationerna var så höga kan även bero på att 

marken då hade bearbetats och att gödsling hade skett. När omrörning sker i marken frigörs 

näringsämnen och dessa kan då lättare läcka ut i vattendragen (Naturvårdsverket, 2008). 

 

För biflödet är koncentrationen av suspenderat material och totalfosfor mycket högre den 

7/4 än vid de andra två provtagningstillfällena. Man måste här ta hänsyn till att det vid 

provtagningstillfället var lite vatten i biflödet och stor del av vattnet var fruset, vilket visas i 

figur 18. Att det var liten mängd vatten gör att utspädningseffekten blir liten (Goedkoop et 

al. 2003) men det gjorde också att det var svårt att ta bra prover utan att material från 

botten rördes upp.  Koncentrationen av totalkväve i 

biflödet var väldigt högt vid alla provtagningstillfällen 

men högst koncentrationer var det den 30/4 vilket som 

tidigare sagt kan bero på jordbearbetningen i området 

samt ökad möjlighet för näringsläckage då ingen tjäle 

fanns i marken och viss nederbörd hade skett.  

Provtagning i biflödet skedde för att se vilken påverkan 

det har på mängden suspenderat material och 

näringsämnen i Sandabäckens huvudfåra. När 

provtagningspunkten valdes ut förväntades biflödet ha 

en betydande påverkan på koncentrationerna i 

huvudfåran. Då biflödet visade sig vara mindre än 

förväntat och då resultaten i huvudfåran inte visar på 

några tydliga koncentrationsförändringar som kan … 

Våra mätningar visar att en transport av näringsämnen 

Figur 18: Biflödet till Sandabäcken 
vid provtagning 7/4-2013 (Foto: 
Louise Jedehulth) 
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och suspenderat material via biflödet ut i huvudfåran sker, men då våra resultat visar att det 

inte har en större påverkan så har vi i rapporten valt att inte räkna med biflödet i våra 

beräkningar utan bara visat på biflödets koncentrationer.   

 

Klassificeringen som gjorts går inte att lägga för stor tyngd på då den främst är gjord för att 

användas för sjöar (Bengtsson et al. 1999) och för vattendrag är koncentrationerna av 

näringsämnen vanligtvis högre än i sjöar. Detta beror bland annat på att vattendrag till 

skillnad från sjöar vanligtvis finns i jordbruksområden och marken där är mer lättvittrad. För 

att kunna göra en mer riktig bedömning ska normalt sätt provtagning göras över en längre 

period och då provtagningen endast är gjord under två månaders tid och vid tre tillfällen är 

det svårt att göra en riktig bedömning av klassificeringarna (Goedkoop et al. 2003). 

 

Samband mellan analysparametrar  

Både mätningarna som utfördes 2012 och de som utfördes 2013 visar att det finns samband 

mellan suspenderat material och totalfosfor i Sandabäcken. Sambandet mellan totalfosfor 

och suspenderat material tyder på att stor del av fosforn transporteras i partikelbunden 

form och att exporten av totalfosfor kan antas hängas samman med de olika 

erosionsprocesserna som sker i vattendraget (Ahlgren et al. 2011). För de mätningar som är 

gjorda av Varbergs kommun 2012 kan man se ett tydligt samband mellan suspenderat 

material och totalfosfor samt mellan suspenderat material och flöde då båda har hög 

korrelationskoefficient på över 0,9.  

Vid mätningarna som utfördes 2013 finns ett samband vid samtliga flöden mellan 

suspenderat material och totalfosfor och tydligast är sambandet vid mätningarna den 7/4. 

Ett visst samband kan ses vid mätningarna den 7/4 gällande suspenderat material och flöde 

men vid de två andra provtagningstillfällena syns inget samband. Resultat från våra 

flödesberäkningar visar att det var högst flöde i Sandabäcken vid provtagningstillfället den 

5/3 och att ett ökat flöde hänger ihop med ökad erosion stämmer överens med de höga 

halterna totalfosfor och suspenderat material som uppmätts vid provtagningstillfället. Att 

det vid provtagningen den 7/4 är lägst uppmätta koncentrationer av suspenderat material 

och totalfosfor samt lägst uppmätt flödeshastighet tyder också på att koncentrationerna av 

dessa parametrar och flödet har ett samband (Brandt, 2012).  

Även om våra resultat tyder på att koncentrationen totalfosfor och suspenderat material 

ökar vid högre flöde är det svårt att endast genom dessa resultat dra några slutsatser om 

sambandet mellan dessa parametrar. Inga koncentrationer har uppmätts vid basflöde eller 

högt flöde och då provtagning endast skett vid ett fåtal tillfällen är det svårt att dra några 

slutsatser om att höga flöden ger ökade koncentrationer. Även om det inte går att dra några 
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slutsatser helt angående detta går det ändå att genom våra mätningar och de mätningar 

som utfördes 2012 se att ett samband finns.  

 

Att sambandet vid vissa tillfällen blivit lågt eller att inget samband syns beror på att 

punkterna för de olika parametrarna inte hänger samman. Värdena har varierat mycket vid 

vissa tillfällen och korrelationskoefficienten har då blivit låg. Att värdena varierar kan även 

innebära att korrelationskoefficienten blir högre än vad den annars skulle bli.  I figur 19 och 

20 från mätningarna som utfördes 2012 är det två punkter som avviker kraftigt från de andra 

punkterna och tas dessa bort blir korrelationen betydligt lägre. Samma går att se i resultatet 

från 2013. De punkter som avviker vid provtagningen 2012 är för de prover som är tagna i 

oktober. Flödet var vid det provtagningstillfället väldigt högt och både koncentrationen av 

suspenderat material och totalfosfor är höga. De höga värdena visar att det finns ett 

samband mellan parametrarna. För att kunna undersöka sambandet närmare krävs dock att 

fler mätningar utförs i Sandabäcken.  

 

Transport av suspenderat material och näringsämnen 

Genom att sammanställa våra resultat med resultaten från en del av de mätningar som 

utförts av Varbergs kommun så har mängden suspenderat material, totalfosfor och 

totalkväve som transporteras genom Sandabäcken räknats ut. Beräkningarna visar att det 

mellan augusti 2012 till maj 2013 transporteras ca 526 ton suspenderat material, 83 ton 

totalkväve samt 2,3 ton totalfosfor genom systemet och som sen rinner vidare ut i Törlan. 

Att vi endast valt att kolla på transporten efter augusti 2012 beror på att dikesrensning 

utfördes i början av augusti, vilket påverkar det ekologiska tillståndet och därav mängden 

material. 

I augusti 2012 utfördes dikesrensning vid punkt 1 och 2 i Sandabäcken. Rensningen som 

utförs i vattendrag påverkar det ekologiska tillståndet negativt. Rensningen innebär att man 

öppnar upp dikena genom att avlägsna växtlighet, stenar och ojämnheter vilket leder till att 

jämviktstillståndet som grundar sig på naturlig erosion, transport och avlagring rubbas 

(Finlands miljöcentral, 2009). Det som grävs upp vid rensningen läggs oftast på dikeskanten 

vilket gör att risken för att materialet återförs till diket via erosion är stor. I figur 19 visas hur 

det kan se ut efter dikesrensning. Växterna i diket påverkar flödeshastigheten då de bromsar 

upp vattnet vilket påverkar möjligheten för bland annat sedimentation. Förutom att 

växtligheten tas bort blottläggs även ny jord och den har ofta en annan förmåga att fastlägga 

och omsätta näringsämnen än vad det bortgrävda sedimentet hade (Wesström et al. 2010).  
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De förändringar som sker i vattendraget vid 

rensning leder till att mängden suspenderat 

material och näringsämnen som 

transporteras i vattendraget påverkas. På 

grund av de skillnader som uppstår mellan 

ett orensat och ett rensat dike har vi valt att 

endast beräkna mängden material som 

transporteras ut ur Sandabäcken efter det att 

rensning ägt rum.  

Det värde på suspenderat material vi har fått 

fram går att jämföra med resultatet från en 

tidigare studie från Skintan som ligger 15 km norr om Halmstad i Hallands län. Resultaten 

från studien visar att det i genomsnitt transporteras 660 kg sediment per dygn i Skintan 

(Emricson, 1991). I Sandabäcken transporteras i genomsnitt ca 2 005 kg per dygn vilket mer 

än dubbla mängden av det som transporteras i Skintan.  

Vår provtagning har endast utförts vid tre tillfällen under två månaders tid vid lågflöde. 

Mätningarna utförda av Varbergs kommun är även de endast utförda en gång per månad. Då 

provtagning endast skett under en begränsad tid ger de värden vi har fått fram endast en 

bild av hur mycket material som kan tänkas röra sig i systemet under en viss tid. Den 

begränsade mätperioden gör det svårt att uppskatta ett tillförlitligt resultat gällande 

mängden material som transporteras under ett år och därför valde vi att endast kolla på 

perioden augusti 2012-maj 2013.  

 

Provtagningsmetod 

Normalt så varierar koncentrationer av näringsämnen mycket beroende på vattenflöde, 

årstid och väderförhållanden (Naturvårdsverket, 2003b). För att kunna jämföra resultaten 

för provtagningspunkterna har synoptisk provtagning använts i studien. Prover tas vid olika 

punkter under samma dag och vid flera tillfällen för att få en översiktsbild av tillståndet i 

vattendraget (Goedkoop et al. 2003). Det finns både fördelar och nackdelar med synoptisk 

provtagning men det finns dåligt med information gällande jämförelse av metoder. Metoden 

har fungerat bra i denna studie men med tanke på koncentrationsvariationerna under året 

hade det behövts fler provtagningstillfällen under en längre tid för att kunna få ett mer 

tillförlitligt resultat. Utöver fler tillfällen skulle man även kunna ha fler provtagningspunkter 

samt inkludera fler biflöden. 

Figur 19: Ca 6 månader efter utförd dikesrensning i 
Sandabäcken i Halland (Foto: Anna Romvall) 
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Dagvattnets påverkan 

Koncentrationerna av näringsämnen samt flödeshastigheten i vattendraget kan påverkas av 

det dagvatten som kommer från närliggande områden. När det gäller Tvååkers dagvatten så 

passerar det ingen rening eller fördröjning i dagsläget utan leds direkt ut i Sandabäcken 

genom rör på 12 utsläppspunkter med havet vid Björkäng som recipient (Bergenheim, 2013). 

Vid E6an gäller detsamma som för Tvååkers samhälle och inga avvattningsdammar utmed 

diket finns utan avvattning sker i huvudsak genom diket utmed vägen (Nilsson, 2013b). En 

orsak till provtagningspunkternas placering i vår studie var för att kunna se dagvattnets 

påverkan i Sandabäcken. För att kunna studera dagvattnets påverkan i vattendraget krävs 

nederbörd och på grund av de väderförhållanden som varit under tiden för arbetets 

utförande har detta inte kunnat undersökas. Under perioden för provtagningen har det över 

lag varit ovanligt torrt. Våra resultat ger därför inget svar på hur dagvatten från Tvååkers 

samhälle samt från E6:an påverkar Sandabäcken gällande flöde, suspenderat material och 

näringsämnen.  

 

Åtgärden tvåstegsdike i Sandabäcken 

Åtgärden som beslutats för en delsträcka av Sandabäcken är tvåstegsdike. Sandabäcken har 

som tidigare sagts problem med eutrofiering och erosion vilket vårt resultat visar. Det finns 

studier från USA som visar att upptaget av fosfor, kväve och suspenderat material kan öka 

vid anläggande av tvåstegsdike jämfört med konventionella diken. Provtagning har i 

studierna utförts både uppströms och nedströms i fem anlagda tvåstegsdiken i Ohio. 

Resultaten för kväve visar en reduktion på mellan 1 - 45%, för fosfor en reduktion på 10 – 40 

% och för suspenderat material har reduktionen varierat mellan 3 – 27 % (D’Ambrosio et al. 

2013). Då Sandabäcken har problem med fosfor, kväve och suspenderat material kan 

tvåstegsdike därför vara ett bra åtgärdsalternativ.  Resultaten från tidigare studier varierar 

dock mycket vilket gör det svårt att förutsäga åtgärdens effekt.  

Studier visar att det är flera vattendrag som har eutrofieringsproblem i regionen. Vattendrag 

som till exempel Skintan, Nyrebäcken och Vinån i Hallands län är påverkade av eutrofiering. 

Liksom Sandabäcken rinner även dessa vattendrag genom jordbruksdominerade områden 

och att alla har liknande problem pekar på att jordbruket har en stor betydelse för 

vattenstatusen (Ritzman, 2012). Åtgärder skulle även behövas i vissa av dessa vattendrag för 

att komma till bukt med problemet.  

Trots att förlusterna av näringsämnen från jordbruksmark är stor har flera viktiga åtgärder 

för att minska växtnäringsförlusterna minskat i omfattning. Detta trots att uppföljningen av 

miljömålen som utfördes 2012 visar att miljökvalitetsmålet Ingen övergödning inte är möjligt 

att nå till år 2020 med de styrmedel som idag är beslutade eller planerade. För att kunna nå 
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målet krävs stora förändringar inom jord- och skogsbruket för att minska utsläppen av 

växtnäringsämnen så som kväve och fosfor och därför behöver åtgärder för detta prioriteras 

(Länsstyrelsen Hallands län 2012a). Eutrofiering är ett stort miljöproblem i Sverige och det är 

viktigt att vi har en bra vattenförvaltning och att miljökvalitetsmålen uppfylls. Detta är en 

förutsättning för den hållbara utvecklingen då problemen i vattnen i slutändan både kan 

drabba miljö, djur och människor. 

 

Slutsats 

I denna studie har eutrofieringsproblematiken i jordbruksdominerade områden undersökts. 

Många vattendrag i jordbrukslandskapet har problem med bland annat erosion och 

eutrofiering. Då jordbruket i stor omfattning bidrar till läckage av kväve och fosfor till 

Sveriges vattendrag, sjöar samt havs- och kustvatten behöver åtgärder prioriteras för att 

kunna komma till bukt med problemet.  

Resultatet i studien visar att Sandabäcken är påverkat av eutrofiering. Synoptisk provtagning 

har utförts inför den beslutade åtgärden tvåstegsdike och analyser av proverna visar att 

Sandabäckens huvudfåra har höga koncentrationer av både totalkväve och totalfosfor. Enligt 

klassificeringen hamnar alla uppmätta koncentrationer på höga till extremt höga 

koncentrationer av dessa parametrar. Vid de tre provtagningstillfällena var det lågflöde då 

det under perioden mars till april 2013 då provtagning utfördes var ovanligt torr. Vid 

samtliga tillfällen varierade flödet och resultatet visar att det finns ett samband mellan höga 

flöden och halten suspenderat material och totalfosfor. Samband finns även mellan 

suspenderat material och totalfosfor, medan totalkväve inte visar något samband med 

övriga parametrar.  

Genom att sammanställa våra resultat med resultaten från de mätningar som utförts av 

Varbergs kommun 2012 har vi fått fram att det mellan augusti 2012 till maj 2013 

transporteras ca 526 ton suspenderat material, 83 ton totalkväve samt 2,3 ton totalfosfor 

genom systemet och vidare ut i recipienten. Sandabäcken har eutrofieringsproblem och 

beslutet om att anlägga åtgärden tvåstegsdike gör det möjligt att kunna minska 

näringsläckaget och därigenom nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2021 i 

vattendraget.  

Denna studie är endast en förstudie inför den beslutade åtgärden och provtagning har bara 

skett under en kort period. För att få ett bättre resultatunderlag bör fler provtagningar göras 

under en längre period men även utföras vid bas- och högflöde.  
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Bilaga 1 – Provtagningsdata Sandabäcken  

Suspenderat material mg/l 

Datum Omgång 1 2 3 4 5 6 7 

  1 3,2 3,6 4,0 4,0 2,4 5,2 3,6 

03-maj 2 3,2 3,6 6,4 9,6 4,4 2,0 <2,0 

  3 38,0 7,2 6,8 4,0 <2,0 7,6 2,8 

  1 4,4 3,6 36,0 3,6 <2,0 2,0 2,8 

04-jul 2 3,6 6,0 26,0 2,4 <2,0 2,0 2,4 

  3 3,2 2,8 22,0 2,0 <2,0 <2,0 2,4 

  1 4,8 4,4 4,0 <2,0 3,6 <2,0 3,2 

30-apr 2 5,6 4,8 2,4 <2,0 2,0 2,0 2,8 

  3 5,6 4,0 3,2 <2,0 3,6 <2,0 3,2 

 

Totalfosfor µg/l 

Datum Omgång 1 2 3 4 5 6 7 

  1 50,2 43,4 9,9 36,0 38,2 39,3 33,9 

03-maj 2 42,2 36,6 19,5 119,8 34,3 31,6 36,0 

  3 181,8 48,6 12,0 36,6 34,9 38,3 49,2 

  1 39,8 33,4 46,5 37,5 31,4 26,8 25,2 

04-jul 2 45,0 42,0 111,7 29,0 27,6 27,7 27,2 

  3 38,0 34,7 34,7 30,5 28,7 28,6 29,2 

  1 54,7 42,1 7,8 35,3 61,0 35,4 37,1 

30-apr 2 46,1 38,9 14,6 33,8 35,6 33,1 34,5 

  3 47,9 37,7 4,8 35,6 43,4 34,4 37,8 

 

Totalkväve mg/l 

Datum Omgång 1 2 3 4 5 6 7 

 
5/3 

1 3,55 3,40 1,47 3,41 3,52 3,59 3,61 

2 2,81 3,30 1,39 3,35 3,35 3,47 3,48 

3 3,57 2,35 1,38 3,43 2,13 3,52 3,51 

 
7/4 

1 3,16 3,13 1,64 3,17 3,11 3,10 3,20 

2 3,09 3,06 1,95 3,00 2,91 3,08 3,21 

3 2,89 3,01 1,38 2,95 2,98 3,10 3,13 

 
30/4 

1 5,27 5,18 4,11 5,20 5,26 5,24 5,30 

2 5,13 5,16 4,23 5,20 5,20 5,22 5,33 

3 5,20 5,19 4,09 5,10 5,11 5,16 5,30 
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Koncentrationer för uträknande av mängd material som transporteras i systemet 

  Datum Flöde m3/s Susp mg/l Tot-P mg/l Tot-N mg/l 

Våra mätningar 2013-03-05 0,141 3,2 0,05 3,55 

  2013-03-05 0,141 3,2 0,042 2,81 

  2013-03-05 0,141 - - 3,57 

  2013-04-07 0,093 4,4 0,04 3,16 

  2013-04-07 0,093 3,6 0,045 3,09 

  2013-04-07 0,093 3,2 0,038 2,89 

  2013-04-30 0,154 4,8 0,057 5,27 

  2013-04-30 0,154 5,6 0,046 5,13 

  2013-04-30 0,154 5,6 0,048 5,2 

Mätningar från 2012-08-14 0,102 3,6 0,064 3,06 

Varbergs kommun 2012-09-11 0,114 4,0 0,061 3,08 

  2012-10-15 0,673 41,0 0,211 3,62 

  2012-11-19 0,246 10,5 0,091 3,47 

  2013-02-19 0,489 68,4 0,135 3,38 

  2013-03-19 0,084 3,1 0,045 3,35 

  2013-04-23 0,132 10,0 0,078 3,15 

 

Statistik 

Tukey HSD test; variable Susp (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = ,22222, df = 12,000 Include cases: 37:54 (30/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,22189 0,00016 0,00093 0,00016 0,00093 

2 0,22189   0,00025 0,04198 0,00031 0,04198 

4 0,00016 0,00025   0,02342 0,99919 0,02342 

5 0,00093 0,04198 0,02342   0,04198 1 

6 0,00016 0,00031 0,99919 0,04198   0,04198 

7 0,00093 0,04198 0,02342 1 0,04198   

 

Tukey HSD test; variable Tot-P (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = 33,465, df = 12,000 Include cases: 37:54 (30/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,338936 0,076225 0,98822 0,061106 0,129918 

2 0,338936   0,914281 0,664587 0,86468 0,983884 

4 0,076225 0,914281   0,19981 0,999992 0,999355 

5 0,98822 0,664587 0,19981   0,163161 0,319407 

6 0,061106 0,86468 0,999992 0,163161   0,996663 

7 0,129918 0,983884 0,999355 0,319407 0,996663   
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Tukey HSD test; variable Tot-N (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = ,00270, df = 12,000 Include cases: 37:54 (30/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,992627 0,964858 0,999875 0,999983 0,172643 

2 0,992627   0,999875 0,999492 0,977469 0,071729 

4 0,964858 0,999875   0,992627 0,927319 0,048492 

5 0,999875 0,999492 0,992627   0,998493 0,119474 

6 0,999983 0,977469 0,927319 0,998493   0,218436 

7 0,172643 0,071729 0,048492 0,119474 0,218436   

 

 

Tukey HSD test; variable Susp (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = ,72000, df = 12,000 Include cases: 19:36 (7/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,99081 0,648203 0,041984 0,108843 0,538115 

2 0,99081   0,340691 0,015883 0,041984 0,261984 

4 0,648203 0,340691   0,433624 0,755317 0,999954 

5 0,041984 0,015883 0,433624   0,99081 0,538115 

6 0,108843 0,041984 0,755317 0,99081   0,849326 

7 0,538115 0,261984 0,999954 0,538115 0,849326   

 

 

Tukey HSD test; variable Tot-P (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = 10,678, df = 12,000 Include cases: 19:36 (7/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,616381 0,061407 0,008691 0,003436 0,002601 

2 0,616381   0,589611 0,123226 0,047997 0,035393 

4 0,061407 0,589611   0,843735 0,531996 0,433841 

5 0,008691 0,123226 0,843735   0,990938 0,969959 

6 0,003436 0,047997 0,531996 0,990938   0,999966 

7 0,002601 0,035393 0,433841 0,969959 0,999966   
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Tukey HSD test; variable Tot-N (anova+sandabacken) Approximate Probabilities for Post Hoc 

Tests Error: Between MS = ,00815, df = 12,000 Include cases: 19:36 (7/4) 

  1 2 4 5 6 7 

1   0,999752 0,999999 0,986096 0,986096 0,495389 

2 0,999752   0,998999 0,938087 0,998999 0,649391 

4 0,999999 0,998999   0,993063 0,975147 0,446737 

5 0,986096 0,938087 0,993063   0,797031 0,216395 

6 0,986096 0,998999 0,975147 0,797031   0,839979 

7 0,495389 0,649391 0,446737 0,216395 0,839979   
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Bilaga 2 – Bilder Sandabäcken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Provpunkt 2 Figur 1: Provpunkt 1 

Figur 3: Provpunkt 3 Figur 4: Provpunkt 4 

Figur 5: Provpunkt 5 
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Figur 6: Provpunkt 6 

Figur 7: Provpunkt 7 
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Bilaga 3 – Åtgärden tvåstegsdike 

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med markägarna beslutat att man ska vidta 

åtgärder på en delsträcka av Sandabäcken som rinner genom tätorten Tvååker i Varbergs 

kommun. Sandabäcken rinner så småningom in i Törlan och vidare till kusten mellan Varberg 

och Falkenberg.  Åtgärden som ska användas är tvåstegsdiken vilket skapar förutsättningar 

för vattendraget att utvecklas något mer naturligt samtidigt som rensningsbehovet minskar 

för markägaren (Svensson, 2013). Tvåstegsdiken är en relativt oprövad åtgärdsmetod i 

Sverige och det finns därför inte mycket kunskap om åtgärden utan informationen kommer 

främst från USA. 

Åtgärden används för att minska erosion, översvämningar och tranporten av näringsämnen. 

Genom att sänka flödeshastigheten vid höga vattenflöden så minskar erosionen och man 

kan undvika översvämningar. Att flödet minskar leder även till ökad sedimentation och man 

får därför en minskning av partiklar i vattendraget. Tvåstegsdiken utgörs av en mittfåra samt 

två bevuxna terrasser. Terrasserna ligger på högre nivå än mittfåran och vid låga och 

basflöden sker vattenföring endast i mittfåran. Vid höga flöden stiger vattnet upp på 

terrasserna. En tid efter anläggning blir terrasserna bevuxna och vid högt vattenflöde när 

vattnet stiger upp på terrasserna binder växterna näringsämnen och det suspenderade 

materialet som transporteras i vattnet. Växterna bidrar även till minskad erosion då dess 

rötter stabiliserar marken samt att själva växterna bidrar till sänkt flödeshastighet. 

Terrasserna liknar efter anläggandet våtmarker och genom detta kan den biologiska 

mångfalden gynnas i jordbrukslandskapet.  

Nackdelar med tvåstegsdiken är att de är dyrare att anlägga än vanliga diken. De tar även 

upp större yta än konventionella diken samt att anläggandet tar bort stora mängder jord 

som måste fraktas bort (Karlsson et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Tvåstegsdike i Finland (Foto: Svensson, 2013) 



61 
 

Bilaga 4 - Statement of Contribution 

Under arbetets gång har båda varit delaktiga i samtliga delmoment i projektet. Viss 

uppdelning har skett då det gäller faktainhämtande till bakgrundsdelarna, men vid 

provtagning och analys samt vid sammanställande av resultaten har båda varit lika delaktiga.   
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