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1 Inledning
1.1 Bakgrund till arbetet
Vegeån i nordvästra Skåne har en tydlig övergödningsproblematik med igenväxning
och låga syrehalter i vattendraget om somrarna. Vegeåns avrinningsområde består till
drygt 60 % åkermark och stora delar av avrinningsområdet har utdikats av dikningsföretag. Vidare finns fem avloppsreningsverk samt ett par större industrier vilka
släpper ut sitt vatten till Vegeån. Historiskt spelade avloppsvattnet och industriernas
näringsutsläpp stor roll för vattenkvaliteten i Vegeån och problemen med dessa
utsläpp var grunden till bildandet av Vegeåns Vattendragsförbund, 1968.
Vattendragsförbundet har sedan 1970 genomfört recipientprovtagningar av vattenkvaliteten i Vegeån. Bottenfaunaundersökningar samt fiskeprovtagningar har också
genomförts. Resultaten från provtagningarna har analyserats varje år men mer sällan
ur ett större perspektiv. Vegeåns Vattendragsförbund, känner ett behov av att utreda
vad data säger och hur recipientkontrollprogrammet skall utformas i framtiden.
I och med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet, 2000/60/EG,
2000) finns ett behov av att grunda strukturen för den framtida kvalitetskontrollen av
vattendraget på vattendirektivet. Detta eftersom vattendirektivet har krav på att nå de
i ramdirektivet uppsatta målen att få och behålla minst god status på alla vatten,
inklusive Vegeån. Dessa krav inkluderar uppföljning och kontroll av åtgärder då
dessa behöver sättas in.

1.2 Målsättning och syfte
Examensarbetet har som mål att sammanställa de data som finns över Vegeån i nordvästra Skåne. Vegeån ska sedan preliminärt statusklassas enligt EU:s ramdirektiv för
vatten. Utifrån statusklassningen samt en källfördelning av kväve och fosfor ska
projektet vidare presentera var inom avrinningsområdet, vattenvårdsåtgärder skulle ge
störst effekt.
Målgruppen för examensarbetet är medlemmarna inom Vegeåns Vattendragsförbund,
Länsstyrelsen, Vattenmyndigheterna, andra vattenvårdsförbund samt studenter på
civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

1.3 Översiktlig metodik
Materialet om Vegeån studerades och bearbetades utifrån studiens målsättning och
syfte.
Vegeå-data
De årliga vattenprovtagningsrapporterna samt årsredovisningar från Vegeåns Vattendragsförbund stod för den huvudsakliga delen av informationen om Vegeån. Andra
källor som studerades var Vegeåns Vattendragsförbunds hemsida samt tidigare
studier om Vegeån, genomförda av bland annat Länsstyrelsen i Skåne och
Helsingborgs kommun. Materialet sammanställdes som bakgrundsinformation samt
innehöll de data vilka användes för analyser och statusklassning av Vegeån.
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Kväve och fosfor
De två ämnena med högst betydelse för problematiken med vattenkvaliteten i Vegeån
är de övergödande ämnena kväve och fosfor. För att förstå deras roll inom
övergödningen behövs förståelse för hur kväve och fosfor interagerar med sin
omgivning och att kväve och fosfor är nödvändigt för allt levande. För information
om kväve, fosfor och övergödningen samt dess effekter studerades främst böcker och
vetenskapliga artiklar.
Vattendirektivet
Information om EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) samlades in från
Naturvårdsverket, länsstyrelser, Vattenmyndigheten, kommuner, Vattenportalen med
flera, vidare också genom seminarier, telefonintervjuer och möten.
Vattendirektivet (2000/60/EG, 2000) samt Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder från år 2000 (vilka använts fram till idag) studerades. Studien innebar en
förståelse för hur det aktuella arbetet fungerar och för hur arbetet kommer att bli
upplagt i framtiden samt låg till grund för hur en bedömning av Vegeån skulle
genomföras.
Information om vattendirektivet presenterades relativt grundligt på grund av dess
relevans för framtida arbete med vattenfrågor för Vegeåns Vattendragsförbund.
Fältstudier
Två besök i Vegeåns avrinningsområde genomfördes under examensarbetets gång
(december 2006 och mars 2007) för att få en bättre uppfattning om området.
Specifika analyser
Det under 40 år insamlade provtagningsmaterialet bearbetades främst med avseende
på kväve och fosfor. Här inkluderades transporter och arealspecifika förluster av
kväve och fosfor samt en källfördelning över var kväve och fosfor kommer in i
Vegeån.
Statusklassning enligt vattendirektivet
En statusklassning av Vegeån genomfördes enligt EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG, 2000), trots att all data för klassning enligt de nya bedömningsgrunderna inte fanns tillgänglig.

1.4 Begreppslista
Begrepp, vissa ord och termer beskrivna längs arbetets gång finns samlade begreppslistan i bilaga VI.
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2 Bakgrundsteori
Kapitel 2 presenterar kväve- och fosforcykeln samt övergödningsproblematiken och
bakgrunden till den i Sverige. Kapitlet inkluderar också en kortare sammanfattning
om de statistiska metoder vilka användes vid bearbetningen av datamaterialet. Kapitel
2 är skrivet för att alla som läser rapporten ska ha samma kunskapsgrund inom dessa
områden.

2.1 Kvävecykeln
Kväve finns i stora mängder naturligt på jorden och förekommer i flera olika faser
(figur 2.1). Endast en liten del av allt kväve är tillgängligt för levande organismer,
vilka behöver kväve bland annat i DNA. Den största delen av kvävet är kvävgas
vilken behöver omarbetas till föreningar med kol eller väte för att kunna användas av
organismer (Wetzel R. J., 2001, kapitel 12). Naturlig kvävefixering sker till största del
genom att bakterier binder kvävgas (N2) från luften eller vattnet omkring sig. För den
övriga tillförseln från luften står idag förbränningsmotorer (kväveoxider, NOx),
avgång från djurgårdar (ammonium/ammoniak) (Spokes L. et al, 2006) samt
elektrokemisk tillverkning av kvävegödsel (konversation Leonardson L., 2007).
Ammonium/ammoniak deponeras från luften i direkt närhet till gården den avgått
ifrån medan kväveoxiderna kan transporteras i timmar eller längre innan de når mark
och vatten, främst genom regn och markavrinning (Jacob D. J., 1999).
Luften

Kvävgas,
N2

Denitrifikation
(anaerobt)
Jordbruk
och
skogsbruk

Nitratkväve,
NO3-

Nitrifikation
(aerobt)

Assimilation

Ammoniumkväve,
NH3/ NH4

Kvävefixering

Organiskt bundet
kväve, R-NH2

Mineralisering

Avloppsvatten
Figur 2.1: Kvävecykeln för ett vattendrag med exempel på inkommande kvävekällor (R- representerar
en kolkedja) (Efter Peder G. Eriksson i Tonderski et al., 2002)

Det är till stor del mikroorganismer som transformerar kvävet mellan de olika
faserna. Nedbrytningen (mineraliseringen) av det organiska materialet resulterar i
tillgängligt kväve för växter och bakterier. Bakterierna, vilka sedan omvandlar
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ammoniumet till nitratkväve genom nitrifikation. Nitrifikationen sker vid aeroba
förhållanden, vilka gäller i de största delarna av vattenmassan i ett vattendrag. Det är
det lösta nitratkvävet som är mest lättillgängligt för växter och andra organismer (som
assimilerar det). Nitratkvävet är också väldigt lättlöslig i vatten och transporteras
därmed lätt iväg från jorden ut i vattendrag. Denitrifikationen är processen som sker
vid anaeroba förhållanden och får kvävet att återgå till luften igen. Det är
denitrifikationsprocessen som eftersträvas vid anläggning av våtmarker.
Denitrifikation sker i sedimentet då nedbrytningsprocesser i sedimentet förbrukat
syret och skapat anaeroba zoner. För att detta ska ske i större skala än i mikrozoner
längs vattendragets botten krävs att vattnet bromsas upp som i en våtmark. (Wetzel R.
J., 2001, kapitel 12)
Denitrifikationshastigheten är beroende av koncentration och temperatur där
denitrifikationshastigheten generellt ökar med ökad koncentration och temperatur
(Seitzinger, 1988). Detta innebär att en våtmark eller ett biologiskt kvävereningssystem i ett reningsverk är mest verksamt på sommaren samt vid höga belastningar.
För vattendrag innebär detta att under den kallare delen av året, då det regnar som
mest, då är kvävereningsförmågan som sämst. Ytterligare högre belastning under
denna kallare period beror på att det inte växer något på åkrarna. Växterna binder
under växtsäsong kvävet både i sig själva samt genom att rötterna stabiliserar jorden.
Vilken av tillförselprocesserna till kvävecykeln som spelar störst roll beror på i vilken
omgivning vattnet befinner sig. För en fjällsjö kan det atmosfäriska nedfallet ha
väldigt stor inverkan på den totala mängden kväve som tillförs vattnet, men i mer
människonära områden står oftare avloppsreningsverk och jordbruk för större del av
tillförseln (Wetzel R. J., 2001, kapitel 12).

2.2 Fosforcykeln
Den naturliga tillgängligheten för levande organismer att komma åt fosfor styrs av
erosionen (figur 2.2) av jordskorpan där fosfor förekommer i väldigt låga halter
(0,076 %, Schlesinger W. H., 1997, kapitel 4). Fosfor transporteras främst bundet till
partiklar, men förekommer även i löst form i vatten.
Den sorts fosfor som påverkar livet i naturen mest är den lösta oorganiska formen
fosfat (PO43-) vilket är den molekyl som kan användas av cellerna, för att transportera
energi i cellen eller för att assimileras i cellmembranet (Madigan M.T. et al, 2003).
Fosfat förekommer både som organiskt och oorganiskt bundet.
Processerna för att frigöra den organiska fosforn styrs av biologiska faktorer.
Organiskt fosfor tas mycket snabbt upp då det frigörs. Detta innebär att den organiska
fosforn till största del befinner sig i något av nedbrytningsstegen och är då inte
tillgängligt för celler att ta upp. En del växter har dock enzymer vilka kan bryta ned
organiska fosforföreningar till fosfat och på så vis förbättra sitt fosfatupptag (Brady
N. C. och Weil R. R., 2000, kapitel 13).
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Jordbruk, skogsbruk, enskilda avlopp
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fosfatkälla,
PO43-

Organiskt
bundet fosfat,
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Figur 2.2: Fosforcykeln representerat av fosfat, R och r är kolkedjor, X kan vara att den adsorberat
eller kemiskt bundits till en partikel. (inspiration från Corbin K., 2007). Exempel på inkommande
fosforkälla presenteras samt att pilarna ger en indikation om hur snabbt processerna sker men pilarna
är inte helt skalenliga.

För tillgängligheten av oorganiskt fosfor i sin tur är det processer som erosion,
mineralinnehåll i bergrund och jord vilka naturligt påverkar förekomsten (Brady N.
C. och Weil R. R., 2000, kapitel 13). Oorganiskt fosfat reagerar mycket snabbt på
omgivande kemi. Fosfatet kan bindas antingen genom adsorption eller kemiskt till
järn- och aluminiumkomplex eller adsorberas till karbonater och fällas ut. Vilken
reaktion som sker beror mycket på pH (järn och aluminium vid låga pH och kalcium
vid höga) samt jordmånen. Friläggning kan ske vid en förändring av pH eftersom
fosfor är som mest lösligt vid pH runt 6-7. I jordar med högt lerinnehåll vilket innebär
höga kontaktytor för reaktioner hålls fosfor kvar bättre än i grovkornigare jordar.
(Wetzel R. J., 2001, kapitel 13)
Fosfor kommer idag även in i vattendragen via konstgödsling, där fosforn är
framgrävd genom gruvdrift vilket innebär att den naturliga processen av erosion har
påskyndats (Schlesinger W. H., 1997, kapitel 12). Enskilda avlopp räknas också till
en betydande fosforkälla (SNV, 2007a). Nedfall från atmosfären räknas som ytterst
litet och består i det fall det förekommer mest som torrdeposition av fosfor bundet till
partiklar (Wetzel R. J., 2001, kapitel 13).
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2.3 Övergödning
Övergödning av våra yt- och kustvatten är idag ansett som ett allvarligt problem
(Arheimer B. et al., 2004). Övergödningen påverkar till största del ekologin i de
övergödda områdena men kan även medföra olägenheter för människor. Övergödningen uppkommer då det sker ett ökat utsläpp av de närsalter (framför allt kväve
och fosfor) som annars är begränsande för tillväxten, samt att alla andra nödvändiga
parametrar för tillväxten finns tillgängliga (övriga näringsämnen, rätt temperatur etc.).
Den ökade tillgången på dessa i naturen begränsande ämnen leder till en ökad mängd
växtplankton (vissa av dem giftiga), makrofyter, makroalger. När dessa skall brytas
ned tar syret slut vilket kan leda till bottendöd och om syret tar slut i hela
vattenmassan kan även fiskdöd bli en följd av övergödningen. I Vegeån inträffade
fiskdöd 1988 när ett skyfall i juli inträffade precis efter att gödsling genomförts men
ej hunnit plöjas ned i mark som legat i träda (Vegeåns Vattendragsförbund, 1988).
För boende i närheten av en övergödd sjö, flod eller kuststräcka kan vattnet bli
otjänligt som badvatten och om djur (eller människor) dricker av vattnet finns risk att
bli sjuk.
Processerna för övergödningen ser olika ut i sötvatten och i marina miljöer. I
sötvatten är det i första hand fosfor som är det begränsade ämnet (Schindler D. W,
1974). Detta beror på att cyanobakterier (blågrönalger) kan binda atmosfäriskt kväve
och på så vis tillföra det till vattnet. Med tillgång till kväve i vattnet samt att den
begränsade tillgången på fosfor i naturen gjort att bland annat vattenväxter har
utvecklat en hög fosforupptagningskapacitet resulterar den ökade tillgången på fosfor
idag i en onormal utveckling av algblomningar.
Kväve anses däremot vara det begränsande ämnet i marina miljöer eftersom
saltvattnet innehåller högre halter fosfor än vad sötvatten gör. Även om tillgången på
fosfor är låg i havet så är kvävet den yttersta begränsningen.
För att minska övergödningsproblematiken i Vegeån innebär ovanstående att fosfor är
det ämne vilket vore bäst att reducera. För Skälderviken, där Vegeån mynnar ut i
havet, är situationen den omvända och kvävet bör reduceras.

2.4 Grunden till övergödningsproblematiken
Dagens övergödningsproblem grundades redan på slutet av 1800-talet och problemen
minskade inte förrän på 1970-talet. Jordbruksområden har spelat en stor roll
tillsammans med avloppsvatten från privatpersoner och industrin. På senare år har
även luftburna emissioner för kväve spelat in.
Torrläggning av våtmarker
Torrläggningen genom exempelvis dränering, utdikning och vattensänkning av
våtmarker (i Vegeån från mitten av1800-talet och fram till mitten på 1900-talet)
genomfördes för att frigöra mer arealer för jordbruk. Torrläggningens roll i
övergödningsproblematiken ligger mycket i de ändrade flödesförhållandena som
torrläggningen skapade (Hoffman M. et al., 1999). De ändrade flödesförhållandena
resulterade i snabbare genomströmning av vattnet och i dålig flödesutjämning i
6

avrinningsområdet. Resultatet blir att mer näringsämnen och sediment transporteras
genom avrinningsområdet eftersom näringsämnena inte hinner tas upp. Främst kväve
(men även fosfor) hinner inte omvandlas på vägen och partiklar med fosfor hinner
inte sedimentera.
Avloppsvatten och industri
Övergödningsproblemet förvärrades ytterligare när konstgödseln och vattenklosetten
blev vanligare på 50-talet. Vattnet från de toaletter som var kopplade till reningsverk
renades endast med mekanisk rening fram till 1950-talet då den biologiska reningen
av organiskt material infördes. Reningsteknikerna utvecklades ytterligare och i början
av 70-talet började kemisk rening av fosfor att införas på avloppsreningsverken,
vilket ledde till mindre algblomningar och högre syrehalter i vattnet på många platser
(Arheimer B. et al., 2004). I slutet av 80-talet började även kväverening att införas i
avloppsreningsverken (Vattenportalen, 2007).
För Vegeåns del innebar det bördiga jordbruket samt geologiska fyndigheter att
industrier tidigt grundades i området. Inte heller industrierna renade sitt vatten i
särskilt stor utsträckning. På senare år har ökade krav på renare avloppsvatten från
industrierna lett till bättre reningstekniker samt minskade utsläpp även ifrån industrin.
Miljömål
Sedan 1970-talet har mycket gjorts, lagstiftningen har skärpts och idag i Skåne gäller
inom miljömålet ”ingen övergödning” att kväveutsläppen ska minska med minst 30
% till år 2010 från 1995-års nivå. För fosforutsläppen gäller en kontinuerlig
minskning för samma period (Miljömålsportalen, 2007). Ammoniak-utsläppen ska
minska med minst 15 % också det jämfört med 1995 års nivå.

2.5 Statistik
Kapitel 2.5 har skrivits utifrån diskussioner med Werner-Hartman L. och Nyström P.
under sommaren 2007
För att beskriva hur en variabel samvarierar med en annan variabel används i det här
arbetet r2-värdet efter att en linjär regression/ korrelationsanalys genomförts (r2-värdet
beräknas på samma sätt för båda dessa). En linjär regression innebär att en rät linje
(ekvation 2:1) passas till en dataserie. r2-värdet beskriver här, hur stor andel av
variationen i y som kan förklaras av x då y beskrivs av αx och β. En korrelationsanalys undersöker hur mycket två variabler samvarierar linjärt (det vill säga som
ekvation 2:1). r2-värdet kan maximalt bli 1 då hela förändringen i y beskrivs av
förändringen i x.

y = β + αx

Ekvation 2:1

Vid regressionen vill man kunna uppvisa att den minskning eller ökning som linjen
påvisar verkligen är säker, vilket redovisas med ett p-värde. En linje kan vid en
grafisk presentation ha en lutning vilken egentligen beror på att slumpen gjort att data
var högre eller lägre tidigt eller sent i dataserien. p-värdet är sannolikheten att få data
som ger oss så stor lutning (eller större) som den vi fått (och som syns grafiskt), om
det inte funnits samvariation. Ett litet p-värde (ofta används p<0,05) innebär att vi har
en statistiskt säkerställd lutning. p<0,05 används i detta arbete.
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Även antalet mätningar inom datamaterialet presenteras ofta eftersom ett större antal
mätningar i datamaterialet ger ytterligare styrka åt resultatet. Antalet mätningar
presenteras av n-värdet (n= antalet mätningar).
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3 Skildring av Vegeån
Vegeå ligger i nordvästra Skåne (figur 3.1) med sin
källa på Söderåsen och mynning i Skälderviken.
Vegeån har ett avrinningsområde på 488 km2 och ån
dränerar 4,3 % av Skåne (SMHI, 2002). Vegeåns
avrinningsområde gränsar till Rönneåns avrinningsområde i nord och i ost, till Saxåns i syd, till Rååns i
sydväst och till Görslövsåns och Oderbäckens
avrinningsområden i nordväst.
Vegeån ligger till största del inom fem kommuner:
Bjuv, Helsingborg, Svalöv, Åstorp och Ängelholm
(figur 3.2). En mindre del ligger också inom
Klippans kommun.

Figur 3.1: Vegeåns avrinningsområde markerat på karta över
Skåne (Vattenkartan, 2007 ©
Lantmäteriverket Gävle 2007.
Medgivande I 2007/1770)

Humlebäcken

Skavebäck

Hasslarpsån

Figur 3.2: Vegeåns avrinningsområde med, Humlebäcken, Hasslarpsån och Skavebäck (de två
sistnämnda tillsammans kallade Lillån) markerade, samt kommunerna inom avrinningsområdet

Ån har flera biflöden där Lillån (Hasslarpsån och Skavebäck tillsammans) och
Humlebäcken (figur 3.2) utmärker sig som de största.
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3.1 Hydrologi
Sedan hösten 1976 görs dagliga flödesmätningar i Åbromölla där SMHI har en mätstation (figur 3.3). Medelflödet vid avrinningsstationen i Åbromölla har mellan 19762006 varit 1,5 m3/s (uppmätt årsmedelvärde över perioden), vilket kan jämföras med
5,1 m3/s (årsmedelvärde från tillgänglig SMHI-data, 1961-1990) i utloppet i
Skälderviken (SCB, 2003).

Figur 3.3: Vegeåns avrinningsområde med aktuella stationer för mätning
av flöde, nederbörd och temperatur

Flödet i Vegeån varierar stort över året (figur 3.4, tabell 3.1) på grund av låg
utjämning av de flödestoppar som bildas vid regn. En bidragande orsak till
flödestopparna är den förändrade hydromorfologin eftersom jordbruksarealerna
avvattnas genom dikning/dränering och eftersom uträtning av vattendraget skett.
Flödestopparna beror också på att Vegeåns avrinningsområde naturligt har en låg
sjöprocent (0,1 %). (Projekt Vegeå, 1992)
25

Flöde [m3/s]

20

15

Observerat flöde
[m3/s]
Årsmedelflöde
[m3/s]

10

5

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Figur 3.4: Flödesvariationerna i Åbromölla flödesstation åren 2001-2006 i jämförelse med årsmedelflödet för det aktuella året
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Tabell 3.1: Min- och maxflöde under perioden
1976-2006 samt 2001-2006 (m3/s)

Period

Min (m3/s) Max (m3/s)

1971-2006 0,02
2001-2006 0,08

23
22,5

Flödesutjämning är önskvärd ur ett hydrologiskt perspektiv eftersom den minskar den
kraftiga variationen i flöde vilken vid häftigare regn orsakar översvämningar längre
ned i vattendraget. Vissa områden inom Vegeåns avrinningsområde är idag mer
översvämningsdrabbade än andra (figur 3.5). Flödesutjämning långt ned i systemet
skulle innebära blötare områden högre upp i åsystemet men med mindre drastiska
variationer än idag.

Figur 3.5: Områden inom Vegeåns avrinningsområde vilka lätt
drabbas av översvämning vid höga vattenstånd (information från:
Projekt Vegeå, 1992 och VBB, 1968)

Flödesutjämning är också önskvärd eftersom den bromsar upp vattenflödet. Ett
långsammare vattenflöde innebär ökade möjligheter till retention (möjlighet för här
kväve och fosfor att avgå från vattenfasen, Gustafsson A. och Olsson K., 1999) vilket
minskar förorenings- och sedimenttransporten (Hagerberg A. et al., 2004). I Vegeån
innebär de låga retentionsmöjligheterna att det vid flödestoppar spolas ut stora
mängder näringsämnen i Skälderviken.
Medelårsnederbörd mellan 1986-2006 var ca 800 mm, beräknat utifrån de tre nederbördsstationerna i och kring avrinningsområdet; Mariedal, Bjuv och Gillastig (figur
3.3) (data från SMHI, 2007). Gillastig har högst nederbörd (ca 950 mm) beroende på
sin närhet till Söderåsen och Mariedal, närmast mynningen har lägst nederbörd (ca
770 mm).
Vattenuttag för kommunalt dricksvatten förekommer inte från Vegeån (VBB, 1985).
Däremot finns ett par grundvattentäkter inom avrinningsområdet (Vattenkartan,
2007).
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3.2 Geologi och gruvor
Vegeåns avrinningsområde kan med avseende på geologin delas in i tre större
områden (figur 3.6). Det första är Söderåsen vilket besår av sprickigt urberg med tunn
överliggande sandig och grusig urbergsmorän med inslag av sten. Söder och väster
om Söderåsen finns sedimentära bergarter, främst från juraperioden (ca 213-144
miljoner år sedan, Bra böckers lexikon, 1994) under till största del moränlera med
små inslag av grus och sand. Det tredje området är Ängelholmsslätten där ishavslera
ligger på sedimentära bergarter. (VBB, 1985)

Figur 3.6: Bergrunden (vänster) och jordarter (höger) inom Vegeåns avrinningsområde (Projekt Vegeå,
1992, efter VBB, 1985 efter SGU, 1946)

I de centrala delarna av avrinningsområdet har gruvdrift förekommit i olika perioder
då det funnits både kol och lera för brytning. Gruvdriften började som kolgruvor men
övergick mer och mer till lerbrytning (Åkesson M., 2005). Av kolgruvedriften återstår
i dag ingenting förutom slagghögar (VBB, 1985). Däremot bryts (2005) fortfarande
lera i gruvan i Lunnom i Bjuvs kommun (Åkesson M., 2005). Lerbrotten innebar
uppförande av tegelbruk i området men samtliga tegelbruk är idag nedlagda
(Länsstyrelsen i Skåne, 2007a).
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3.3 Markanvändning
Markanvändningen inom Vegeåns
avrinningsområde är uppdelad i ett
par olika sektorer (figur 3.7) där
åkermarken är den dominerande
sektorn, följt av skog.
Vid Vegeåns källområde på
Söderåsen och i de övre delarna av
avrinningsområdet rinner ån till
stor del genom skog (figur 3.8). De
nedre delarna består av öppet
landskap vilket till stor del är åkermark, betesmark och tätort (figur
3.8). Biflödet Lillån (Hasslarpsån
och Skavebäck kombinerat, figur
3.2) rinner till stor del genom jordbrukslandskap med 76-84 %
åkermark (Persson P. & Nihlén C.,
1998).

Tätort
6%

Annat
8%

Betesmark
3%

Skog
20%
Åkermark
63%

Figur 3.7: Markanvändningen inom Vegeåns avrinningsområde (SCB, 2003)

Figur 3.8: Markanvändning inom Vegeån avrinningsområde inklusive vissa tätorter samt topografin.
Öppet landskap består till stor del av åkermark.
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3.4 Naturvärden och rekreation
Ett par områden med stort naturvärde finns inom Vegeåns avrinningsområde. Bland
dem kan nämnas Söderåsens nationalpark och ett par mindre naturreservat i Svalövs
kommun med bland annat ett litet kalkrikkärr. Precis vid Vegeåns mynning finns ett
marint naturreservat vilket skyddar en population ålgräs/bandtång (Zostera marina)
(Andreasson F., 2003). I den del av Skälderviken där Vegeån mynnar ut finns två
mindre naturreservat vilka bland annat skyddar det rika fågellivet, området är även ett
Natura 2000 område (Länsstyrelsen i Skåne, 2005). I Vegeåns avrinningsområde har
forsärla häckat på vissa platser, under de senaste åren i Åbromölla, inne i Bjuv och i
Möllarp (Svalövs kommun, konversation Lundberg C., 2007).
Möjlighet till rekreation inom Vegeå området finns till stor del inom Söderåsenområdet, kring Vegeholm och i mynningsområdet (VBB, 1985). En vandringsled har
anlagts av Bjuvs kommun utmed ån, från Bjuvs tätort mot Fälleberga (konversation
Lundberg C., 2007). I övrigt är det ont om allemansrättslig mark då stora delar är
jordbruksområden (VBB, 1985). I vissa delar av Vegeån paddlas det kanot (VBB,
1985). Möjligheter till sportfiske finns i Vegeån idag, fisken har tidigare ansetts som
otjänlig ur födosynpunkt (Projekt Vegeå, 1992). Fiskeintresset tas upp genom ett
antal fiskeföreningar.

3.5 Kontroll av vattnet i Vegeån
3.5.1 Vegeåns Vattendragsförbund
Vegeåns Vattendragsförbund bildades 1968 på initiativ från lantbrukarna och
dikningsföretagen vilka hade börjat få rensa oftare i ån eftersom ån hade växt igen
mer och mer under de föregående årtiondena. Vattnet var vid den här tiden förorenat
till den grad att det i delar av Vegeåområdet luktade mycket starkt under vissa
perioder (Vegeåns Vattendragsförbund, 1968). Vegeån gick heller varken att bada i,
fiska i eller njuta av båtfärd på (Vegeåns Vattendragsförbund, 1968). Skulden lades
på samhällena och industrierna i området vilka släppte ut en ökande mängd näringssamt syretärande ämnen (konversation Leander B., 2007).
Arbetet med Vegeåns Vattendragsförbund började under 1968-69 med att värva
medlemmar. Förbundet arbetade också med att få igenom nödvändiga beslut i
kommunerna inom avrinningsområdet, samt lade upp en plan för hur arbetet med
vattenprovtagningar skulle bedrivas (konversation Leander B., 2007). En hydrologisk
undersökning genomfördes också för att ha en bättre grund än vad som funnits
tidigare (Vegeåns Vattendragsförbund, 1969).
Vegeåns Vattendragsförbund bedrivs sedan år 2003 som ett aktiebolag (Vegeåns
Service AB) vilket är helägt av vattendragsförbundet. Idag har Vegeåns Vattendragsförbund 50 medlemmar: de fem kommunerna, 6 industrier och 39 vattenregleringsföretag, adjungerande ledamöter från jordbruksverket, Länsstyrelsen, samt en teknisk
sakkunnig (idag från SWECO VIAK) (Vegeåns Vattendragsförbund, 2007).
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3.5.2 Recipientprovtagningar
Under perioden 1970-2006 har Vegeåns Vattendragsförbund genomfört vattenkvalitetsprovtagningar i ett recipientkontrollprogram i Vegeån. Totalt finns 61 provtagningspunkter av vilka 44 använts någon gång under perioden (1971-2006, data
över resultat från år 1970 saknas). Vissa provtagningspunkter har endast använts ett
fåtal år, medan 8 stycken använts hela tiden (figur 3.9). Förutom dessa 8 provtagningspunkter finns utflödesdata från avloppsreningsverken samt industrierna
Findus Sverige AB och Mariannes Farm AB vilka sammanställs av Vegeåns
Vattendragsförbund varje år.
Från och med år 2007 minskar antalet provtagningspunkter ytterligare. Programmet
kommer endast att innefatta intensivstationerna (9A och 19, figur 3.9) samt punkterna
ovan och nedan Kågeröds och Åstorps avloppsreningsverk (24A, 24B, 27A och 27B),
provpunkt 25A och vid Rökille avfallsupplag (Vegeåns Vattendragsförbund, 2007).

Figur 3.9: Vegeåns avrinningsområde med vissa provtagningspunkter, vissa A- och B-anläggningar (de
kväve- och fosforutsläppande industrierna och avloppsreningsverken (ARV)) samt flöde-, nederbördsoch temperaturmätningsstationer

Provtagningsfrekvensen har ökat successivt sedan 1971. Under 1971-1987 genomfördes provtagningar fyra gånger per år. Från 1988 har 6 provtagningar per år genomförts för de flesta stationer. Två stationer har utsetts till intensivstationer (9A från och
med år 1988 och 19 från och med år 1997, figur 3.9). Intensivstationerna provtas 12
gånger per år för kväve-, fosfor- och BOD-mätningar och varje vecka för temperatur,
syre (koncentration och procent), pH och konduktivitet. Sedan 1976 genomförs även
kontinuerliga flödesmätningar i Vegeån, vid Åbromölla i provpunkt 22C (figur 3.9).
Till en början gjordes provtagningar för att kolla både fysikalisk/kemiska parametrar
(inklusive kväve och fosfor) samt för bakterier. Bakterieprovtagningarna slopades år
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1973 (Vegeåns Vattendragsförbund, 1979). Nitratanalys har genomförts i Vegeån för
i stort sett hela tidsperioden (1970-2006) mot bakgrunden att därur kunna bedöma
storleksordningen på jordbrukets inverkan på föroreningen (Vegeåns
Vattendragsförbund, 1979). Att kväve- och fosformätningar gjordes 1970 var tidigt
eftersom det var först då analyserna började genomföras utanför forskningssammanhang (konversation Leonardson L., 2007).

Recipientkontrollen och vattenkvaliteten
Vattenkvaliteten har kontinuerligt blivit bättre under åren 1971-2006. Inom Vegeån
finns mer och mindre påverkade områden där de övre delarna av systemet är mindre
påverkade och de nedre samt Lillån och Humlebäcken är mer påverkade.
Vattenkvaliteten utifrån kväve och fosfor kommer att bearbetas djupgående längre
fram i rapporten.

Övergödning i Skälderviken
Förutom Vegeån i sig själv påverkas även recipienten Skälderviken av den näring
som ån för med sig.
Till Skälderviken rinner förutom Vegeån även den betydligt större Rönneå vilken
bidrar med mer kväve och fosfor per år än Vegeån gör (tabell 3.2). Sätts utsläppen i
proportion till flödet, visar resultatet att Vegeån bidrar med 18 % av flödet men 29 %
av kväve- och 25 % av fosfortransporterna.
Tabell 3.2: Flöden och utsläpp till Skälderviken från Vegeå respektive Rönne å

Å

Flöde (m3/s)* Kvävetillförsel (ton/år) Fosfortillförsel (ton/år)

Vegeå
5,1
Rönne å 23,55

900**
2200***

18**
54***

*SCB, 2003
**medel 1985-2005, Vegeåns Vattendragsförbund, 2005
***Rönneåkommittén, 2007

3.5.3 Biota
Provtagning för undersökning av tillståndet för fisk och bottenfauna i Vegeån har
genomförts.
Fiskeprovtagningar har genomförts i Vegeån vid ett antal olika tillfällen från 1960 till
2006. Provtagningarna har inte skett på samma platser som recipientprovtagningen
och de har heller inte genomförts på samma platser vid alla provtagningstillfällen.
Kortfattat har fiskeprovtagningar skett i huvudfåran på ett par olika lokaler samt
främst i biflödena Humlebäcken och Lillån (figur 3.10). Provtagning av fisk har även
genomförts i Hallabäcken, den biflödesbäck som betraktats som minst påverkad av
mänsklig aktivitet.
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Figur 3.10: Provtagningsstationer för fiske och bottenfauna där provpunktsnumren är de som
överensstämmer med nuvarande eller tidigare fysikalisk/kemiska provtagningspunkter. Provpunkterna
”utanför” vattendraget ligger egentligen i ett mindre biflöde än den storlek som kartan visar

Bottenfauna har provtagits fem gånger i Vegeån sedan 1980. Provtagningspunkterna
har utgått ifrån de provtagningspunkter där fysikalisk/kemiska parametrar mäts (figur
3.10). Den senaste provtagningen genomfördes år 2006.
Till skillnad från den minskade provtagningsfrekvensen inom recipientkontrollen har
Vegeåns Vattendragsförbund beslutat att genomföra provtagningar av biota (fisk och
bottenfauna) vart tredje år samt biotaprovtagning vid fler lokaler (Vegeåns Vattendragsförbund, 2007) vilket innebär en förtätning av biotaprovtagningarna.
Biotaprovtagningarna och vattenkvaliteten
Inom Vegeån följer resultatet av biotaundersökningarna samma trend som för de
fysikalisk/kemiska parametrarna med bättre tillstånd högre upp i systemet än i de
nedre delarna. Vad gäller trender i biota med tiden är svårare att avgöra, eftersom
bedömningarna inte genomförts efter samma system hela tiden. Teoretiskt sätt borde
dock bottenfaunans tillstånd förbättras med bättre vattenkvalitet och minskade
närsaltshalter (Chambers P. A. et al., 2006).

3.6 Källor av kväve och fosfor till Vegeå
Till Vegeån sker både punktutsläpp och diffusa utsläpp av kväve och fosfor.

3.6.1 Punktkällor
Punktkällor är utsläpp där källan kan härledas till en viss punkt. Inom Vegeåns
avrinningsområde sker utsläpp från ett par olika kategorier av punktkällor.
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A- och B-anläggningar
Inom Vegeåns avrinningsområde finns 12 stycken A- och B-anläggningar (med
kväve- och fosforutsläpp) vilka har en verksamhet som är tillståndspliktig hos
Länsstyrelsen (kväve- och fosforutsläppande industrier och avloppsreningsverk
(ARV) visas i figur 3.9). Tillståndspliktigheten innebär att anläggningarna lämnar in
en årlig miljörapport till Länsstyrelsen (Ammenberg J., 2004).
Två av de större industrierna med utsläpp av kväve och fosfor inom Vegeåns
avrinningsområde är Findus Sverige AB och Mariannes Farm AB. Findus Sverige AB
processar varje år mellan 50 000 – 60 000 ton grönsaker i sin fabrik i Bjuv (Persson
P-A., Findus Sverige AB, 2007). Av dessa uppskattar Persson P-A. (2007) att cirka en
procent är odlade inom avrinningsområdet. Mariannes Farm AB bearbetar ca 20 000
ton morötter årligen. De allra flesta av dem har producerats i nordöstra Skåne, alltså
inte heller inom Vegeåns avrinningsområde (konversation Persson J., Mariannes
Farm, 2007).
Under A- och B-anläggningar registreras även större djurhållningsanläggningar.
Avfallsanläggningar ingår också under A- och B-anläggningar, i Vegeåns
avrinningsområde gäller detta endast en anläggning, Rökille avfallsupplag
(Länsstyrelsen i Skåne, 2007b).
Avloppsreningsverk
Totalt finns fem avloppsreningsverk inom Vegeåns avrinningsområde. De fyra
avloppsreningsverk som presenterats i recipientkontrollsrapporterna (de presenterade
i figur 3.9) har alla funnits sedan rapporterna började skrivas alltså 1971 eller tidigare.
I dagsläget är vissa förändringar på gång inom några av reningsverken (konversation
Höglind L., 2007). Kågeröds avloppsreningsverk håller på att utöka reningsverket
med ett biologiskt reningssteg också. Ekeby avloppsreningsverk håller på att arbeta
fram en plan för hur verksamheten där ska förbättras då inga ombyggnationer eller
förbättringar av avloppsreningsverket genomförts sedan det byggdes. Ekebro
avloppsreningsverk klarar sina utsläppsmål och ombyggnader är inte planerade.
Åstorp har egentligen två reningsverk (Nyvång 11200 personer anknutna och
Kvidinge med 1300 personer anknutna) och dessa hade Höglind (2007) inte besökt
eftersom det inte ansetts nödvändigt med inspektion utifrån miljörapporterna.
C- och U-anläggningar
I de mindre punktkällorna som klassas under C- och U-anläggningar sköter
kommunen tillsynen. Utsläppen från C- och U-anläggningar domineras generellt av
mindre avloppsreningsverk vilka det inte finns några i Vegeåns avrinningsområde
(Ryegård A. et al., 2006). C- och U-anläggningar kommer således inte behandlas
vidare i denna rapport.
Enskilda avlopp
Enskilda avlopp är de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.
Dessa påverkar miljön lokalt där de finns och i områden med större ansamlingar av
enskilda avlopp kan dessa ha relativt stor inverkan framför allt på fosfor- men även på
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kväveutsläpp (SNV, 2007a). Inom Vegeåns avrinningsområde bor ca 5100 personer
anslutna till enskilda avlopp (SCB, 2003).
Nya allmänna råd från Naturvårdsverket, om små avloppsanordningar (inklusive
enskilda avlopp), trädde i kraft i augusti 2006 och de gamla råden från 1987
upphävdes. I de nya råden är det reningsfunktionen på avloppet som ligger i fokus,
med 70 % fosforreduktion som norm. De tidigare råden inriktades enbart till att vissa
konstruktioner skulle användas, utan krav på reningsgrad (SNV, 2007a).
Dagvatten
Dagvatten är det regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor till
exempel asfalterade områden och hustak, men även gårdar och grönområden. Den del
av vattnet som inte hinner infiltreras i marken, leds genom dagvattenledningsnätet
antingen till närmsta naturliga recipient (vattendrag, sjö eller hav), till byggda
infiltrationsanläggningar eller till avloppsreningsverket (Bra Böckers Lexikon, 1992).
I och med att medvetenheten ökat för att dagvatten transporterar de föroreningar som
finns på marken diskuteras hur åtgärder ska ha startats upp för att rena dagvattnet
innan det når recipienten.
Gruvor
I Projekt Vegeå (1992) presenteras att några av de gamla gruvor som finns i området
idag är fyllda med vatten från vilket det läcker föroreningar. I vilken omfattning det
här sker samt vad det innebär för miljön är inte känt (Projekt Vegeå, 1992).

3.6.2 Diffusa källor
Till diffusa källor räknas den påverkan som inte kan härröras till en specifik punkt.
Hit inkluderas atmosfäriskt nedfall samt läckage från jordbruk, skogsbruk, betesmark
och övriga icke hårdbelagda ytor.
Atmosfäriskt nedfall kan vara en betydande källa för kväve till ett vattensystem och
dessa räknas till diffusa utsläpp då de inte faller ned på en exakt punkt. För området
kring Vegeån uppskattas det atmosfäriska nedfallet av nitrat och ammonium vara 14
kg/ha, år (konversation Olofsson S., 2007) vilket kan jämföras med de ca 120 kg/ha,
år vilket tillförs åkrarna genom gödsling (SCB, 2006). En viktig källa till luftdepositionen är industrier, bilar och andra förbränningsmotorer vilka står för kväveföroreningarna (NOx). I övrigt är det utsläpp från djurhållning där ammonium/
ammoniak avgår till luften (Spokes L. et al, 2006). Utsläppen från djurgårdarna färdas
inte lika långt innan de faller ned som NOx-föroreningarna gör (Jacob D. J., 1999).
Fisk- och kräftodling sker i mycket liten skala inom Vegeån men kan annars vara en
källa till förorening av kväve och fosfor till vatten (Projekt Vegeå, 1992).
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3.7 Kommunernas projekt för en renare och naturligare
Vegeå
I de fem kommunerna inom Vegeåns avrinningsområde pågår ett kontinuerligt arbete
med miljön i och kring ån. Åtgärder, mestadels i form av avloppsreningsverk har lett
till att vattnet i Vegeån idag är mycket renare än för 40 år sedan. Avloppsreningsverken är under ständig förbättring men även andra åtgärder genomförs (konversation
Lundberg C., 2007). På senare tid har utökade skyddszoner samt våtmarker anlagts i
området, men ännu har dessa vattenvårdande åtgärder inte genomförts i sådan skala
att det visar sig i vattenkvalitetsmätningarna.

3.7.1 Våtmarker
Våtmarker har lokalt visat sig kunna reducera både kväve och fosfor från vattensystemet. Kväve lämnar vattnet främst genom denitrifikation och fosforn genom
fastläggning i sedimentet. Fosforretentionen är däremot beroende av att flödet inte
ökar drastiskt, för det kan orsaka utsköljningar av den partikulärt bundna fosforn. För
fosforns del påverkas reningsresultatet också av mark- och vattenkemin. Om fosforn
fastläggs snabbare och starkare innebär det en ”säkrare” reducering av fosforhalterna
eftersom de inte kommer vara lika tillgängliga även om partiklarna sköljs iväg.
Våtmarker är generellt mest effektiva om koncentrationen av närsaltet är hög i vattnet
och om avrinningsområdet uppströms våtmarken är minst 100 ggr så stort som
våtmarkens area (Hagerberg A. et al., 2004). Hagerberg A. et al. (2004) skriver vidare
att våtmarker kräver underhåll för att inte slamma eller växa igen. Underhållet behövs
eftersom våtmarkerna ansamlar stora mängder näringsrikt sediment i vilket tät
växtlighet gärna bildas.
I Vegeåns avrinningsområde har anlagts ca 60 ha våtmarker med EU-stöd, både i
retentionssyfte och i syfte att öka den biologiska mångfalden. Totalt har 26 ha
våtmark med syfte att minska närsaltsläckaget anlagts med hjälp av EU stöd
(konversationer Morin J., 2007 och Österling L., 2007). Av dessa 26 ha har ca 13 ha
varit den faktiskt renande våtmarksarean, resten är arean runt omkring eftersom den
också är bidragsgivande (konversation Österling L., 2007).
Tilläggas bör att alla våtmarker som anläggs i ett jordbrukslandskap främjar den
biologiska mångfalden vare sig huvudsyftet med våtmarken är retention eller
biologisk mångfald (Hagerberg A. et al., 2004).

3.7.2 Greppa näringen
Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna med flera arbetar tillsammans med
lantbrukarna för minskade utsläpp av kväve och fosfor genom programmet ”Greppa
Näringen”. Syftet med Greppa Näringen är att ge kunskap och rådgivning till de
anslutna lantbrukarna för att de genom kunskap om jordbrukets näringsläckage av
kväve och fosfor ska kunna minska näringsförlusterna på ett kostnadseffektivt sätt
(Jordbruksverket, 2007). Totalt, inom de kommuner med mark inom Vegeåns
avrinningsområde, är ca 55 % av arealen åkermark och ca 35 % av arealen betesmark
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anslutna till Greppa Näringen (beräknat utifrån ansluten areal per kommun,
Länsstyrelsen i Skåne, 2007c och SCB, 2003).

3.7.3 Kommunernas arbete
I kommunerna inom Vegeåns avrinningsområde har en del projekt genomförts. Här
innefattas både projekt som leder till minskade kväve- och fosforutsläpp, men också
av rekreationskaraktär, samt gynnande av biologisk mångfald. Nedanstående
presentation är exempel utifrån det studerade materialet.
Helsingborg
Mellan år 1991 och 2005 har Helsingborgs kommun anlagt våtmarker inom Lillåns
(Hasslarpsån och Skavebäck) avrinningsområde med målet att nå en kvävereduktion.
Våtmarker av en area på 16,9 ha fördelade på 10 enskilda våtmarker har anlagts
(Persson P. et al., 2005). Persson et al. (2005) räknar med att dessa våtmarker
tillsammans innebär en kvävereduktion med 8,29 ton N/år.
Ängelholm
Ängelholms kommun har inte genomfört några åtgärder i kommunal regi inom
Vegeåns avrinningsområde (konversation Falck J., Ängelholm, 2007).
Bjuv
Bjuvs kommun har inte genomfört några åtgärder i kommunal regi på senare år
(Aronsson A, 2007) men på 90-talet genomfördes en del (konversation Lundberg C.,
2007).
Inom Bjuvs kommun har ett par dammar av olika storlek anlagts och försök har
genomförts till att restaurera åfåran. I Ottarpsbäcken finns en större damm anlagd, vid
Vrams Gunnarstorp mot Gunnarstorp och i Vrams Gunnarstorp finns även dammar
dit dräneringsvatten leds (konversation Lundberg C., 2007). På mitten av 90-talet
gjordes försök att leda tillbaka bäcken i åfåran vid Åvarp, men där gick sommarstugeägarna emot och de hade vattendom med sig sedan tidigare.
Åstorp
Inom Åstorps kommun arbetas aktivt med skydd för kommunens vattendrag. I
kommunen är det sagt att alla vattendrag ska ha minst 6 m skyddszon. Även under
1990-talet arbetades med Vegeån inom vad som kallades ”Hyllingeprojektet” då ån
leddes tillbaka in i sin ursprungliga åfåra. (konversation Lundberg C., 2007)
Svalöv
Inom Svalövs kommun har ett par projekt genomförds vilka skyddar Vegeån. Bland
annat finns i Kågeröd en damm vilken grävdes för ca 5 år sedan. I Svalövs kommun
finns ett mindre naturreservat skyddande kalkrikkärr med naturbetesmark
runtomkring. Negativt för Vegeån inom Svalövs kommun är att den är kulverterad
under motorbanan strax ovanför Kågeröd (konversation Lundberg C, 2007).
Ett projekt som skulle kunna genomföras är att i Böketofta lägga om ån till gamla
åfåran för där syns fåran tydligt, men detta motsätter sig markägarna till
(konversation Lundberg C, 2007).
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4 EU:s ramdirektiv för vatten
Källa för kapitel 4 är ”En bok om svensk vattenförvaltning” (Svenska
Naturvårdsverket SNV, 2005) när inget annat anges
Arbete med yt- och grundvatten i Sverige grundar sig idag på EU:s ramdirektiv för
vatten (vattendirektivet, 2000/60/EG) från år 2000. Kunskap om innehållet i EU:s
ramdirektiv för vatten är därmed viktig för att förstå hur det är tänkt att arbete med
vatten ska gå till.
Det nya vattendirektivet har ett par kärnvärden vilka gäller alla europeiska och
därmed svenska ytvatten. Främst i vattendirektivet ligger att alla vatten ska uppnå
”god status” till år 2015. Dessutom skall all försämring av vatten motverkas samt att
vattenresurserna ska nyttjas hållbart.

4.1 Vattendirektivet/vattenförvaltningen
Sedan införandet av ramdirektivet för vatten år 2000 har arbete pågått inom Sverige
för ta fram en struktur för hur arbetet skall genomföras i praktiken. Vattendirektivet
(2000/60/EG) implementerades i svensk lagstiftning år 2004 genom Förordning om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningen, SFS 2004:660).
Naturvårdsverket utarbetar föreskrifter för arbetet kring kvaliteten av ytvattnet och
Sveriges geologiska undersökning (SGU) för grundvattnet (SNV, 2005). Vidare i
denna rapport kommer endast ytvatten behandlas eftersom rapporten syftar till arbete
med ett vattendrag. Förhållandena är dock likartade vid arbete med grundvattnet.
För Sverige gäller också att målen i vattenförvaltningen skall införlivas i de redan
uppställda miljömålen. Miljömålen är de uppställda mål med vilka Sverige idag
arbetar för miljöfrågor för att inom en generation kunna uppnå ”den kvalitet och det
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på
lång sikt” (SNV, 2005). Av de 16 uppsatta miljömålen berör 7 stycken vatten i större
eller mindre utsträckning. Vidare är det också inkluderat i vattenförvaltningen att
allmänheten ska ges en ökad möjlighet till inflytande i arbetet med våra vatten (SNV,
2005).

4.2 Indelning och administration
En stor skillnad för vattenarbetet i Sverige, efter vattendirektivets införlivande i
Miljöbalken år 2004, är den administrativa uppdelningen och ansvaret för de olika
vattnen. Administrationen är sedan 2004 indelad i fem distrikt (figur 4.1) vilka
avgränsades utifrån vattnets egna avrinningsområden samt var vattnet rinner ut i
havet. Tidigare har allt arbete skötts inom kommun- eller länsgränser. Den nya
(nuvarande) indelningen av vatten efter avrinningsområden innebär även internationellt samarbete när avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser. De fem
vattendistrikten i Sverige är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra
Östersjön och Västerhavet (figur 4.1). Vegeån, med sitt utlopp i Skälderviken är det
sydligaste avrinningsområdet tillhörande Västerhavets vattendistrikt.
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Eftersom vattendistrikten inte följer de
tidigare administrativa gränserna har en ny
myndighet, den så kallade vattenmyndigheten
inrättats. Varje vattendistrikt (figur 4.1) styrs
av en vattenmyndighet vilken arbetar med
Bottenviken
vattenmiljön och att upprätthålla vattenkvaliteten i sitt distrikt. I varje vattendistrikt
ingår flera län eller delar av län. Av dessa läns
länsstyrelser är en utsedd till att leda vattenBottenhavet
distriktet (Västra Götaland för vattendistrikt
Västerhavet). Denna ledande länsstyrelse har
Norra Östersjön
en avdelning vilken är vattenmyndigheten
(kap 2. 2§ SFS 2004:660). Samtliga länsstyrelser är länk mellan vattenmyndigheten Västerhavet
och den lokala förankringen inom vattenSödra Östersjön
distriktet. Alla länsstyrelser arbetar med att ta
fram lokala planer för miljökvalitetsnormer,
Figur 4.1: Sveriges fem vattendistrikt
miljöåtgärder, samt kontrollprogram för dessa.
inom vilka samordnat arbete med
De enskilda länsstyrelserna kan däremot inte
vatten ska ske enligt vattendirektivet
klubba igenom sina förslag, utan detta måste
(karta från SNV, 2005)
göras av vattenmyndigheten. De enskilda länsstyrelserna skall också kommunicera med
kommunerna vilka är underordnade länsstyrelsens bestämmelser. 2005 var de exakta
arbetsrutinerna dock fortfarande oklara.
Länsstyrelser och kommuner kommunicerar också med vattendragsförbunden.
Vattendragsförbunden är viktiga i arbetet med vattenfördraget då de ”samverkar med
alla som känner ett ansvar för vattenvården i ett avrinningsområde” (SNV, 2005).
Detta innebär, förutom kommuner och länsstyrelser, till exempel industrier och
dikningsföretag. Vidare utför vattendragsförbunden ofta samlad recipientkontroll i
vattendragen vilken utformats i samarbete med länsstyrelsen och bekostas av
utsläpparna (Länsstyrelsen i Hallands Län, 2006).

4.3 Mål och tillvägagångssätt i arbete med
vattenförvaltningen
Målet med arbetet under vattendirektivet/vattenförvaltningen är att uppnå och
bibehålla god ekologisk och kemisk status för samtliga vatten i Sverige. Detta innebär
att det inom arbetet med vattendirektivet är lika viktigt att arbeta för bibehållen god
status på vatten som redan uppnått god status, som att arbeta för att uppnå god status
på vatten som ännu inte har god status.
Alla vatten inom EU delas in i vattenförekomster. Ett avrinningsområde kan ha flera
vattenförekomster, uppdelade exempelvis utifrån skillnader i landskapet, som
markanvändningen. En vattenförekomst används som den minsta enhet för vilken
vattenkvalitetsdata presenteras när alla vattens tillstånd rapporteras till EU.
För att kunna göra statusbedömningen av vattenförekomsterna krävs att det finns ett
referensförhållande med vilket vattenförekomsten kan jämföras. Referensförhållanden kommer att tas fram i samtliga EU länder. De olika ländernas referens24

system kommer att jämföras, för att en statusbedömning i Sverige skall vara
jämförbar med dem utförda i resten av EU.
Genomförande - vattencykeln
Arbetet med vattendirektivet är indelat i 6-årscykler. Cyklerna börjar med att
analysera tillståndet i vattenförekomsten och avslutas med att utarbeta
förvaltningsplaner för den kommande perioden samt att avrapportera resultaten till
EU (figur 4.2).
2. Vattenförekomsterna
klassificeras samt miljömål och
normer anges utifrån det
tillstånd vattnet har idag

1. Inventera och
analysera

3. Utforma åtgärder

5. Genomföra
förvaltningsplan och
rapportera uppnådda
resultat

4. Övervaka
miljötillståndet och
kontrollera att åtgärder
har effekt
Figur 4.2: Vattencykeln, beskrivande de sex olika stegen för genomförandet av
vattendirektivet (cykel från Vattenmyndigheten, 2007, med text inspirerad
av SNV, 2005)

4.3.1 Steg 1 Kartläggning av vattenförekomsten
Inventering och analys av vattenförekomsten är indelad i fyra delar. Varje
vattenförekomst ska beskrivas, en bedömning av påverkan från mänskliga
verksamheter inom vattenförekomsten ska genomföras, en prognos skall göras för
vad det kan komma att kosta att hålla god vattenkvalitet på vattnet inom
vattenförekomsten och slutligen ska alla vatten vilka enligt EU-lagstiftning anses som
skyddsvärda föras in i ett register.
Beskrivning av vattenförekomsten
Ett ytvatten ska först kategoriseras, om det är en sjö, ett vattendrag eller ett
kustvatten, på vilket sätt det är avgränsat och var i avrinningsområdet
vattenförekomsten befinner sig. Vidare typindelas vattenförekomsten, vilket innebär
att den preciseras ytterligare utifrån bland annat dess storlek och geologiska
omgivning vilket påverkar dess förutsättningar för växt- och djurliv. Under
beskrivningen av vattenförekomsten bestäms också vilket referensförhållande
vattenförekomsten ska jämföras med. Typindelning och tillhörande referensvärde
används i interkalibreringen mellan de olika EU-ländernas bedömningar av den
ekologiska statusen. Interkalibreringen har för avsikt att se till att vattenförekomster
av samma typ bedöms mot samma referensvärde.
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Påverkan från mänskliga aktiviteter
Vidare under kartläggningen ska påverkan från de mänskliga verksamheter som
förekommer inom vattenförekomsten presenteras. Här skall kartläggas vilka
mänskliga aktiviteter som ger upphov till punktutsläpp eller diffusa utsläpp vilka kan
hota vattenkvaliteten i vattenförekomsten och på vilket sätt den hotas. En
kvantifiering av utsläppen i vattenförekomsten ska genomföras. Under den mänskliga
påverkan ingår också att kartlägga vattenkrävande verksamheter som industrier och
jordbruk samt att skaffa sig en bild av hur mycket vatten som försvinner genom
läckage i vattenledningar. Konsekvenserna för eventuella regleringar eller omledning
av vattnet samt större morfologiska förändringar i vattendraget ska presenteras.
Markanvändningen i avrinningsområdet ska också presenteras.
Riskbedömningar ska genomföras utifrån den mänskliga påverkan för att se vad som
påverkar vattenförekomsten mest. Möjligheterna att nå de i miljöbalken uppsatta
miljökvalitetsnormerna ska sedan presenteras (det finns både normer som inte får
överträdas och dem som inte bör överträdas). Vekar hoppet om att nå normerna små
och vattenförekomsten inte kommer klara målet god vattenstatus, ska ytterligare
kartläggning göras. Riskbedömningarna blir grunden för besluten om vilka åtgärder
som ska genomföras.
Ekonomisk analys
Inom den ekonomiska delen av inventeringen ska en analys genomföras av hur och
var vatten används och släpps ut idag. Detta genomförs för att kunna arbeta fram en
grund över var åtgärdsprogram behövs, vad konsekvenserna av åtgärder blir samt
kostnaden för åtgärderna.
Vidare ska den ekonomiska analysen sätta ett pris på vad vattnet behöver kosta.
Principen att ”förorenaren betalar” används vilket innebär att intäkterna från
vattenanvändning (=nedsmutsning) ska täcka utgifterna för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna uppnås till 2015. Prissättningen ska dessutom vara sådan att det ska löna
sig att spara på vatten.
Skyddade områden
Om det finns vattenområden inom vattenförekomsten som är särskilt skyddsvärda
enligt EG-lagar, ska dessa föras in i register. Exempel på sådana vatten är dricks-,
fiske- eller badvatten liksom vatten känsliga för övergödning samt Natura 2000
områden.

4.3.2 Steg 2, Klassificering jämfört med referenstillstånd
Vattenförekomsternas nuvarande status skall klassificeras gentemot en femgradig
skala utifrån vattenförekomstens referensförhållande. Alla vattenförekomster ska
uppnå god status till år 2015 vilket innebär att de endast får ha små avvikelser från det
referenstillstånd med hög status som det naturliga förhållandet i området räknas till.
Referensförhållandet är nyckeln till målet och ju större avvikelse vattenförekomsten
har jämfört med referensförhållandet desto sämre är dess status. Vattnet har hög
status om det inte förekommer någon avvikelse alls.
Referensförhållandet kan utgöras av den egna eller en annan vattenförekomst i vilken
det förekommer mycket små eller inga av människor framkallade skillnader av de
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biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, jämfört
med de värden och förhållanden som ett opåverkat vattendrag hade uppvisat.
(2000/60/EG, 2000). Finns inget opåverkat vattendrag att använda som referens får
till exempel historiska data utifrån vilka ett ursprungsförhållande kan uppskattas
utgöra referensförhållandet. I Sverige har beräkningsprocesser tagits fram för att
beräkna ett referensförhållande till fosfor, referensvärdet beräknas utifrån andra
uppmätta parametrar (Wilander A., 2006).
Vattenförekomsten behöver inte vara hela vattendraget utan kan delas upp till
exempel utifrån förväntad status. Uppdelning kan vara lämpligt i vattendrag där det
kan antas att vissa delar kommer uppnå god status och andra inte. Indelningen
kommer att spela roll när åtgärder ska genomföras eftersom mer resurser (större
åtgärder) troligen kommer att krävas för att uppnå god status än för att bibehålla den.
Det är då bra att veta vilka områden (vattenförekomter) inom vattendraget som kräver
de största åtgärderna.
Resultaten från karakterisering och klassificering kommer även att föras in i
databasen VISS (Vatten Informations System Sverige) där all information är sökbar
och tillgänglig för alla. Resultaten kommer även att presenteras på Vattenkartan.
(Hemsidornas adresser finns i Källförteckningen)
En första redovisning och klassificering genomfördes av Naturvårdsverket i december
2005. Då hade väldigt lite data sammanställts vilket innebar att klassningar inte kunde
genomföras på de flesta ställen (konversation Oscarsson H., 2007). Resultatet från
den pågående klassificeringen skall rapporteras till Naturvårdsverket i december
2007.

God ekologisk status
För att göra klassificeringen av vattenförekomsterna för ekologisk status används
reviderade bedömningsgrunder med biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (referensvärden) att jämföra med. God ekologisk status
innebär att förhållandena i vattnet endast får uppvisa små avvikelser i ”växt- och
djurliv, vattnets vägar och flöden, struktur på bottnar och stränder, samt de fysikaliskkemiska förhållandena i vattnet” (SNV, 2005) från det referensförhållande som finns
bestämt för vattentypen. Viktigast och tyngst vägande för bedömningen av ekologisk
status är de biologiska kvalitetsfaktorerna.
De biologiska kvalitetsfaktorerna är vad som utmärker växt- och djurliv (alger,
makrofyter, bottenalger, bottenlevande makroevertebrater och fisk) i en viss vattentyp. Bedömningen görs utifrån om vattenförekomstens växt- och djurliv har normal
eller onormal artsammansättning, förekomst, mångfald, växtdjup (bottenalger) och
åldersstruktur (fisk).
Inom de fysikalisk-kemiska förhållandena bedöms de allmänna förhållandena samt
vilken påverkan som finns på grund av föroreningar. De allmänna förhållandena
innehåller exempelvis temperatur, syrehalt/omsättning, pH och närsalter. Förorenande
ämnen inkluderar två grupper (för vilka standarder är under framtagande), dels
syntetiska antropogena föroreningar, dels icke-syntetiska antropogena föroreningar
(naturliga ämnen som kväve, fosfor och metaller av högre nivåer än bakgrundshalter).
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Oscarsson H.:s tolkning (2007) av vilka förorenande ämnen som ingår i den
ekologiska statusen är att de flesta förorenande ämnena finns naturligt eller så är de
oumbärliga av någon samhällsnyttig anledning (till skillnad från prioriterade ämnen
se ”God kemisk status” nedan).
Gällande de hydromorfologiska förhållandena så skall målet vara att vattendraget
skall uppvisa normalt och av människan opåverkat: flöde (mängd vatten), struktur (på
bottensubstratet), strömningsmönster (djup och bredd på fåra) och sträckning (rörelse)
i landskapet.
Det räcker att en av de biologiska faktorerna har lägre status än alla andra faktorer så
kommer vattenförekomsten att klassas efter den biologiska faktor som hade sämst
status. Näst efter de biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms de fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorerna. Endast i de fall då både de biologiska och de fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorerna når hög status så inkluderas de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. De fysikalisk-kemiska och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna kan
inte i sig själva ”underkänna” ett vatten med god status på de biologiska kvalitetsfaktorerna. Däremot kan de ”dra ner” den samlade statusen med ett steg (figur 4.3).
Motsvarar de
uppmätta biologiska
värdena referensförhållandena?

Ja

Nej

Avviker de
uppskattade
biologiska värdena
endast obetydligt från
referensförhållanden?

Motsvarar de
fysikalisk-kemiska
förhållandena hög
status?

Ja

Motsvarar de
hydromorfologiska
förhållandena hög
status?

Klassificera som
HÖG STATUS

Nej

Nej

Ja

Ja

Kan de fysikalisk-kemiska
faktorerna (a) garantera ett
funktionellt ekosystem och
(b) möta upp de
kvalitetsstandards för
specifika föroreningar som
kan bli aktuella?

Ja

Klassificera som
GOD STATUS

Nej
Nej*

Klassificera efter den
biologiska avvikelsen
från referensförhållanden

Ja

Är avvikelsen måttlig?

Klassificera som
MÅTTLIG
STATUS

Större
Är avvikelsen
omfattande?

Ja

Klassificera som
OTILLFREDSSTÄLLANDE STATUS

Större
Klassificera som
DÅLIG STATUS

Figur 4.3: Schema att följa vid klassificering av en vattenförekomsts ekologiska status (efter SNV,
2005)
*Ett särskilt schema måste följas för att kunna klassa ned en vattenförekomst från god till måttlig på
fysikalisk-kemisk grund (SNV, 2007b)
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Vidare ska de faktorer som påverkar vattenkvaliteten presenteras och analyseras. Häri
ingår faktorer som landanvändning, trafik och industri. I presentationen ingår att
redovisa hur dessa faktorer påverkar vattenkvaliteten och vilka effekter faktorerna får.
Varje vattenförekomst skall sedan presenteras på en karta där vattenförekomsten har
den färg som representerar vilken status vattenförekomsten har uppnått.
God kemisk status
God kemisk status i sin tur innebär att de 33 prioriterade främmande ämnen och de
grupper av förorenande ämnen som omnämns i vattendirektivet inte får förekomma i
högre halter än de i direktivet uppsatta gränserna tillåtna i ytvatten, sediment eller i
biota (SNV, 2005). Dessa prioriterade ämnen är ämnen som man inte vill ha ut i
naturen och därmed vill ha extra kontroll över (konversation Oscarsson H., 2007). De
förorenande ämnena uppfattas av Oscarsson (2007) inte finnas naturligt och är inte
heller oumbärliga av någon samhällsnyttig anledning.
För den kemiska statusen gäller att antingen uppnås den (god status) eller så uppnås
den inte. I den totala klassificeringen av vattenförekomsten innebär en icke godkänd
kemisk status av en vattenförekomst att resultatet av den ekologiska statusen flyttas
ned från hög eller god (om dessa uppnåtts) till god eller måttlig, men då måste ett
särskilt schema följas (SNV, 2007b).

Kraftigt modifierat eller konstgjort vatten
Det finns också en kategori som heter kraftigt modifierat eller konstgjort vatten vilken
innebär att vattnet i denna kategori aldrig kommer att uppnå god status. Dessa vatten
har på grund av ändringar i dess fysiska struktur, genomförda av människan, inte
möjlighet att uppnå samma status som ett opåverkat vatten av samma vattentyp.
Målet för dessa modifierade vatten är istället god ekologisk potential. God ekologisk
potential innebär att referenssystemet inte är ett opåverkat vatten utan istället den
maximala ekologiska potential dit vattenförekomsten kan nå när alla tillgängliga
åtgärder genomförts, exempelvis genom att ta bort dammar som ej längre används.
Det är möjligt att vattenförekomsten uppfattas som kraftigt modifierad eller
konstgjord redan vid kategoriseringen. Grundtanken är dock att arbetet ska fortsätta
enligt principerna för ett ”naturligt” vatten ända till motsatsen bevisats (SNV, 2005).
Ett ytvatten kan klassas om till konstgjort eller kraftigt modifierat då en analys har
visat att en i vanliga fall miljöförbättrande åtgärd på ett betydande sätt skulle innebära
en negativ effekt i den aktuella vattenförekomsten. Denna negativa effekt kan vara en
störning i dricksvattenproduktion, markavvattning, sjöfart eller för miljön i stort, där
nyttan av att vattenförekomsten är ändrad av tekniska, ekonomiska eller naturliga skäl
överväger de möjligheter som finns för att uppnå samma nytta på ett miljövänligare
sätt (kap 4. 3§ SFS 2004:660). För kraftigt modifierade vatten eller konstgjorda vatten
ställs lägre miljökrav än på vatten som ”borde vara naturliga”.
Även om vattenförekomsten klassas som kraftigt modifierad eller konstgjord, måste
det till 22 december 2015 finnas en plan för arbetet med vattenförekomsten. Planen
skall beskriva hur arbetet med vattnet skall genomföras så att vattenkvaliteten inte
försämras ytterligare (SNV, 2005).
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Möjlighet till längre tid
Om målet att uppnå god status inom tidsramen till år 2015 inte uppfylls, finns
möjlighet till förlängd tidsgräns på upp till 12 år (år 2027). Det finns tre skäl att
åberopa om målen inte uppnås: tekniska, ekonomiska eller naturliga skäl. De tekniska
skälen innebär att förbättringarna bara kan göras stegvis och att det inte går att
genomföra dem till 2015. De ekonomiska innebär att kostnaderna för att genomföra
åtgärderna till 2015 inte står i proportion till nyttan med åtgärderna. De naturliga
skälen grundar sig på att även om åtgärder genomförs, hinner inte naturen reagera på
åtgärderna i tid för att resultaten ska kunna uppmätas före år 2015.
Om det bedöms att varken god status eller god potential kan uppnås, även efter den
förlängda tidsperioden (22 december 2027) kan vattnet klassas om till särskild
vattenförekomst. Beslut om både förlängd tid, samt omklassning tas av en grupp inom
vattenmyndigheten kallad vattendelegationen (konversation Oscarsson H., 2007).
Särskild vattenförekomst
Särskild vattenförekomst innebär att vattenförekomsterna, oberoende av om de är
naturliga, konstgjorda eller är kraftigt modifierade av människor, inte kan återställas.
Alltså att vattenförekomsterna inte kan uppnå god ekologisk status eller god
ekologisk potential inom rimliga tidsramar eller inom rimliga ekonomiska gränser. En
särskild vattenförekomst skulle kunna vara en vattenförekomst kring ett vattenkraftverk, ett avloppsreningsverk eller kring områden där tillfälliga reningsinsatser
skulle göra mer skada än nytta till exempel muddring av giftiga sediment. Även för
särskilda vattenförekomster gäller att de åtgärder som finns tillgängliga för att
förbättra den ekologiska statusen eller potentialen skall genomföras så långt det är
möjligt.

4.3.3 Steg 3, Åtgärdsprogram och förvaltningsplan
Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt ska upprätta ett åtgärdsprogram till 22
december år 2009, även om statusen på vattnet är god. Är statusen god, konstateras
detta samt hur arbetet skall läggas upp inom vattendistriktet för att distriktet ska
fortsätta att hålla den goda statusen. Åtgärdsprogrammet ska även innehålla en
konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna.
Åtgärdsprogrammet upprättas på vattendistriktsnivå utifrån de problem som
framkommit genom kartläggning, analys och statusklassning. Eftersom
vattendistrikten innehåller många avrinningsområden kommer dessa att ha olika
problem och del-åtgärdsprogram kommer att upprättas. Vattenmyndigheten kommer
här att arbeta tillsammans med kommuner och myndigheter för att åtgärdsprogrammen ska genomföras.
Åtgärdsprogrammen är inte bindande i lagen i sig själva men åtgärdsprogrammen
tydliggör hur arbetet ska ske för att uppnå de uppställda miljökvalitetsnormerna.
Åtgärdsprogrammen skall förankras med lagstiftningen och det ska finnas tillräckligt
stöd i lagen för att god status eller god potential ska kunna uppnås för alla vatten.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ligger också att ha strategier för att kunna
omarbeta tillstånd för bland annat miljöfarlig verksamhet och att jobba med utsläpp
av diffusa förorenande ämnen. I stort innebär detta att ta fram föreskrifter som skall
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leda till att alla nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras. Föreskrifterna ska ha sin
grund i vattendirektivet och alla de övriga EU: direktiv som berör vatten (exempelvis
Nitratdirektivet, 91/676/EEG och Badvattendirektivet, 76/160/EEG). Förutom
lagstiftning kan andra styrmedel så som avgifter och skatter införas för att kunna
genomföra åtgärderna. Viktigt är också att stödja bland annat forskning och
utveckling, användning av bästa möjliga teknik och att komma överens om hur
vattenvårdsåtgärder ska genomföras.
Som en viktig del i processen med implementeringen av hela vattendirektivet ska
samråd hållas. Samråd hålls med berörda parter samt med allmänheten för att
myndigheterna ska kunna förmedla de förslag som tagits fram samt att ta in
synpunkter på förslagen. Åtgärdsprogrammet uppmuntras innehålla information om
hur samråd ska genomföras eftersom det är viktigt att kommunikation sker för ”ökad
medvetenhet genom kunskap, medverkan och påverkan” (SNV, 2005). Vid
upprättande och genomförande av själva åtgärdsprogrammet blir kontakten med
myndigheter, kommuner och de som behöver genomföra åtgärder viktigast.
Kostnader för att styra vattenanvändningen mot en hållbar och effektiv användning
ska vara framtagna och presenterade för EU under år 2010. Prissättningen på vatten är
något som samrådsprocessen kan diskutera igenom. Kostnaderna för genomförandet
av åtgärdsprogrammet skall enligt miljöbalken förorenaren stå för men detta är inte
helt enkelt i alla fall eftersom det vid utsläpp exempelvis från åkermark, enskilda
avlopp och dagvatten kan vara svårare att reglera vem som skall betala. Detta kan
vara bra att diskutera i ett samråd.
Ett annat forum för arbetet med vattendirektivet ligger hos vattendragsförbunden eller
i de föreslagna ”utökade vattendragsförbunden” vilka kommer att kallas för vattenråd.
Dessa kan vara en sammanslutning av flera vattendragsförbund där vattendragsförbunden i sin tur kan samverka som en lokal förankring i vattendistriktet, i sitt
avrinningsområde. Vattenråden kan komma att spela en viktig roll i samrådsprocessen eftersom de kan komma med värdefull kunskap om sina egna avrinningsområden.
Åtgärderna som presenterats i åtgärdsplanen ska börja genomföras senast år 2012.
Till år 2015 ska åtgärdsprogrammen ses över och revideras om det behövs. Efter år
2015 skall översyn och revision göras kontinuerligt vart sjätte år (en gång per
vattencykel).

4.3.4 Steg 4, Övervakning
I övervakningen skall mätningar genomföras för att se att god status uppnås eller
bibehålls. Mätningarna skall göras med den frekvens som anges av bilaga V i
vattendirektivet (2000/60/EG, 2000) vilket innebär allt från kontinuerliga
flödesmätningar, de flesta fysikalisk-kemiska mätningar minst var tredje månad, de
flesta biologiska faktorer vart tredje år till morfologi som skall mätas vart sjätte år
alltså en gång per vattencykel (tabell I.I, bilaga I). Mer precisa riktlinjer för
mätfrekvens samt provtagningsmetoder kommer att presenteras från Naturvårdsverket
under 2007.
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Övervakningen genom de faktiska mätningarna är grunden för det arbete med
svenska vatten som skall genomföras enligt vattendirektivet. Utifrån mätningarna
görs bedömningar, riskanalyser och utredningar av de åtgärder som genomförs för att
se vad åtgärderna ger för resultat. Om en olycka skett, genomförs mätningar för att ta
reda på, vilken påverkan olyckan har på miljön runtomkring. Utifrån resultaten från
övervakningen ska övervakningsprogrammen bli mer precisa i framtiden och mäta det
som behövs där det behövs.
Kontrollerande övervakning kommer att genomföras på de vattenförekomster som
har hög eller god status. Tanken med den kontrollerade övervakningen är att
kontrollera att den nuvarande statusen bibehålls samt att ta fram information för att på
lång sikt kunna säga vilka förändringar i miljön som uppkommer naturligt eller som
uppkommit på grund av människan. Den kontrollerande övervakningen ska utföras
genom att ”mäta alla angivna biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer samt förekomst av prioriterade ämnen liksom andra förorenande
ämnen som släpps ut i betydande mängd inom området” på representativa områden
inom vattendistriktet och mätningarna skall genomföras en gång per vattencykel och
då under ett år (Bilaga V i EU 2000/60, 2000). Detta tolkar jag (författaren) som att
de mätningar som ska utföras till exempel var tredje månad, utförs just var tredje
månad under det år mätningarna görs.
Operativ övervakning liknar dagens recipientkontroll och ska genomföras i alla
vatten som finns med i vattendistriktets åtgärdsprogram för vattenförekomster där god
status inte uppnåtts. Operativ övervakning ska också ske i vattenförekomster där det
finns risk för en försämring av vattenkvaliteten. I den operativa övervakningen ingår
de fysikalisk-kemiska mätningarna. Vidare ingår även att mäta de delar av de
biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna vilka var avgörande för att
vattenförekomsten inte uppnådde målet god status vid statusklassificeringen. Ett
exempel skulle kunna vara att mäta fytoplankton i en övergöd sjö. Förorenande
ämnen och de prioriterande ämnena ska också mätas där det förekommer utsläpp av
dem. Mätningarna ska genomföras med den frekvens som presenteras i vattendirektivet (tabell I.I, bilaga I).
En tredje övervakningsform är undersökande övervakning. I den undersökande
övervakningen inkluderas biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer för att ta reda på statusen på en vattenförekomst eller för att
ytterligare utforska varför en vattenförekomst inte klarar att få god status. Denna form
av övervakning genomförs också om det skett en olycka för att få reda på aktuell
status i området.
Övervakning av skyddade områden innebär att övervakning ska ske för att se till att
området behåller de värden för vilka det är skyddat, till exempel inom ett Natura
2000-område.
Sammantaget leder den kontrollerande (av vattendrag med hög och god status),
operativa (av vattendrag som inte uppnår god status) och undersökande övervakningen (där man inte vet statusen antingen på grund av att den aldrig undersökts
eller på grund av olycka) till den sammanställande beskrivning av miljötillståndet,
som vattendistrikten skall rapportera in till EU vart sjätte år. Alla vattenförekomster
kommer inte att rapporteras till EU. I stället blir det ett antal olika referensstationer
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som rapporteras. Dessa referensstationer är representativa för de vattenförekomster
som finns inom respektive vattendistrikt.

4.3.5 Steg 5, Förvaltning och avrapportering
Förvaltningsplanen är ett dokument som tas fram på vattendistriktsnivå, vilket
sammanfattar arbetet med vattenförvaltningen, från steg 1-4 (4.3.1-4.3.4).
Förvaltningsplanen är därför en viktig del i avrapporteringen till EU om hur Sverige
arbetar distriktsvis med sitt genomförande av vattendirektivet. Samverkan genom
samråd är mycket viktigt i framtagandet av förvaltningsplanen. Minst två år innan en
ny plan skall genomföras skall planen finnas ute tillgänglig för alla att läsa och
granska den. Detta eftersom alla som sedan kommer att beröras av planen ska kunna
påverka innehållet i den innan den är fastslagen.
Förvaltningsplanen skall avrapporteras till EU tillsammans med åtgärdsprogrammet
år 2009. Avrapportering sker i ett par steg. Först avrapporteras resultaten från varje
vattendistrikt, för att sammanställas i Sverige. Den svenska sammanställningen förs
sedan vidare för avrapportering till EU.

4.4 Vattendirektivet och Vegeån
Vegeån var vid Naturvårdsverkets rapportering till EU 2005 indelad i 2 stycken
vattenförekomster (figur 4.4) (konversation Brandt R., 2007). För dessa två
vattenförekomster i Vegeån fanns år 2005 ingen eller otillräcklig data hos
Naturvårdsverket för att bedömningar av tillståndet i ån skulle kunna genomföras
(Vattenkartan, 2007).

Avdelare mellan vattenförekomsterna, 2005

Figur 4.4: De två vattenförekomsterna i Vegeån för vilka data rapporterades till EU år 2005
(avgränsningen, efter karta från Vattenkartan, 2007)

Hela Vegeån är typindelad under den limniska ekoregionen ”Södra Sverige, Skåne,
Blekinges kust och del av Öland” (Vattenkartan, 2007).
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Trots att rapporteringen 2005 inte
hade tillräckligt med data för ytvattnet
i Vegeån kunde konstateras att det
fanns betydande risk för grundvattenförorening inom Vegeåns avrinningsområde (figur 4.5).
Inför rapporteringen till EU 2007
(genomförs av Länsstyrelsen i Skåne)
har Vegeån delats in i fler mindre
vattenförekomster,
(konversation
Brandt R., 2007). För dessa utökade
antal vattenförekomster finns i dagsläget inte fullständiga data för att
kunna genomföra en statusklassning.

Figur 4.5: Inom de mörka områdena föreligger
”betydande risk för påverkan” på kvaliteten på
grundvattnet inom Vegeåns avrinningsområde
(Vattenkartan, 2007, © Lantmäteriverket Gävle 2007.
Medgivande I 2007/1770)

4.5 Bedömningsgrunder
För att genomföra bedömningar av vattendrag krävs att det finns en mall, så kallade
bedömningsgrunder att gå efter. Sedan år 2000 har dessa utgjorts av
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 4913, SNV, 2000).
SNV (2000) ska nu ersättas av de nyskrivna bedömningsgrunderna utifrån EU:s
ramdirektiv för vatten. Dessa nya bedömningsgrunder har under våren 2007 varit ute
på remiss.
De klassindelningar och referens-/jämförvärden som bedömningsgrunderna hjälper
till att ta fram är en hjälp att säga hur väl ett vatten mår. Men bedömningen är en
sammanvägning av många bitar och när dessa presenteras under en sammanlagd
statusklass är det viktigt att vara medveten om att den inte presenterar allt som finns
att säga om vattnet.
För att kunna genomföra ett framtagande av generella referensvärden (vilket är
tanken inom vattendirektivet) krävs att olika regioner typindelas eftersom naturen
beter sig olika inom olika geografiska regioner (SNV, 2005). Även då en typindelning
existerar är det inte säkert att den kommer gå att använda som den är tänkt, med ett
gemensamt referensvärde. Det kan bli nödvändigt att beräkna referensvärden för varje
enskild vattenförekomst (eget konstaterande).
Bedömningsgrunderna innehåller osäkerheter, både på grund av kunskapsbrist och på
grund av praktisk genomförbarhet då en del av de parametrar som krävs för att kunna
genomföra de nya bedömningarna inte provtagits överallt tidigare (så är fallet för
fosfor i Vegeån). Bedömningsgrunderna kommer att uppdateras kontinuerligt i och
med vattendirektivets 6-års cykler (Vattenportalen, 2007).
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De bedömningsgrunder som presenteras nedan är de som är ute på remiss, vilket
innebär att informationen kan förändras innan den slutliga bedömningen av alla
vattenförekomster skall genomföras under hösten 2007.

4.5.1 Biologiska bedömningen
Den biologiska bedömningen av vattendrag utgår från parametrarna fisk, bottenfauna
och kiselalger. I den här rapporten kommer endast fisk och bottenfauna att
presenteras på grund av datatillgänglighet (kiselalger är inte provtagna), därför
presenteras endast dessa två nedan.
I den biologiska bedömningen ska klassning ske utifrån principen ”one-out-all-out”.
Detta innebär att det räcker att en av dessa tre (här två) parametrar inte uppnår samma
status som de övriga gör, så kommer den totala statusen att klassas efter den
parameter med sämst status. Om till exempel bottenfauna visar på god status och fisk
på dålig, blir alltså den slutliga bedömningen att statusen är dålig
Fisk (Beier U. et al., 2007)
För bedömning av tillståndet för fisk i vattendrag har ett index kallat VIX
(VattendragsIndeX) tagits fram. Bedömningen av fiskarnas tillstånd grundas på
provfisken med standardiserat elfiske och VIX ska förutom att kunna ge statusen på
vattendraget också kunna säga varifrån påverkan kommer. VIX är det samlade svaret
av ett större antal andra indikatorer för att det slutliga indexet ska spegla verkligheten
i så stor mån som möjligt (tabell 4.1).
VIX-bedömningen är avsedd att påvisa påverkan från ett antal olika påverkanstyper:
surhet, övergödning, morfologi, hydrologi och konnektivitet (mellan fiskbestånden,
vilket VIX inte bedömer på ett helt tillfredsställande vis, konversation Johansson K.,
2007). I indexen ingår många olika faktorer som ska mätas och information om
lokalens läge i förhållande till, exempelvis närliggande sjöar, höjd över havet,
medeltemperatur över året och dyl.
Tabell 4.1. Presentation av den information om fiskens status som VIX kan ge. Indikatorn är vad som
mäts och påverkanstypen är vilka orsaker som kan ligga bakom ett sämre värde för just den indikatorn

Indikator

Påverkanstyper som kan bedömas

Täthet av öring och lax
Andel toleranta arter

Surhet, övergödning, morfologi, hydrologi
Övergödning, hydrologi, konnektivitet (vid
hög påverkan)
Andel lithofila (hårdbottenlevande) Surhet, övergödning, morfologi
individer
Andel toleranta individer
Övergödning, hydrologi, konnektivitet
Andel intoleranta arter
Surhet, övergödning, morfologi
Andel laxfisk som reproducerar sig
Surhet, övergödning, morfologi
Simpsons diversitetsindex
Hydrologi
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Bottenfauna (Johnson och Goedkoop, 2007)
Tre olika kvalitetsindex används för att bedöma tillståndet för bottenfaunan i
vattendragen (tabell 4.2). ASPT är ett index vilket visar på den allmänna ekologiska
kvaliteten utifrån bottenfaunan, där olika familjer har olika känsligheter. MISA och
DJ-indexen är ”multimetriska index”, vilket innebär att de är sammanvägningar av ett
flertal andra index vilka alla visat stark relevans för den parameter de visar tillståndet
för. Denna grupp av index normaliseras sedan för att kunna vägas samman. För de
sammanvägda indexen gäller principen ”one-out-all-out”.
Tabell 4.2. Presentation av den information om bottenfaunans status som verktygen ASPT, MISA och
DJ kan ge samt en kortare presentation av hur indexet används vid bedömningen av bottenfaunan.
Påverkanstypen är vilka orsaker som kan ligga bakom ett sämre värde vid användning av det specifika
verktyget.

Verktyg för Påverkanstyper som Verktyget innebär
bedömning av kan bedömas
bottenfauna
ASPT
Allmän ekologisk
(Average score kvalitet
per taxon)

Familjer av bottenfaunaorganismer har
olika känslighet och delas in i grupper
vilka har olika känslighetsvärden. Sedan
beräknas ett medelvärde utifrån ingående
familjers känslighetspoäng (summan av
värdena dividerat med antalet ingående
familjer)

MISA

Försurning/surhet

Sex olika index om försurning: Antal
familjer, antal taxa av snäckor, antal taxa
av dagsländor, kvoten mellan den relativa
abundansen
av
dagsländor
och
bäcksländor, AWIC-index och andelen
”shredders” (sönderdelare, %)

DJ-index

Övergödning/organisk
belastning

Fem olika index om övergödning: Antalet
taxa av dag-, bäck- och nattsländor, den
relativa abundansen av kräftdjur, den
relativa abundansen av dag-, bäck- och
nattsländor, ASPT-indexet och Saprobiindexet

4.5.2 Fysikalisk-kemiska bedömningen
Inom de av Naturvårdsverket nyframtagna bedömningsgrunderna (SNV, 2007b) för
fysikalisk-kemiska parametrar (kallas även allmänna parametrar) för vattendrag skall
två parametrar bedömas. Den fysikalisk-kemiska statusen på ett vattendrag kommer
att bestämmas av fosforkoncentrationerna samt försurning/surhet. Provtagningar av
näringsämnena ska enligt SNV (2007b) genomföras fyra gånger om året, två gånger
på hösten och två gånger på våren. För försurning har ingen provtagningsfrekvens
angivits. Anledningen att fosfor bedöms och inte kväve är att inget lättkontrollerat
samband kunnat påvisas mellan det biologiska livet och kväve. Samband har däremot
kunnat påvisas för fosfor (SNV, 2007b). Kväve spelar dock en roll för det biologiska
livet i kraftigt övergödda åar som Vegeån (SNV, 2007b) och det är angeläget att
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inkludera kväve i bedömningen av Vegeån. I dagsläget är det däremot inte fastställt
hur kvävet kommer att bedömas.
Fosforkoncentrationerna
De i vattenförekomsten uppmätta fosforkoncentrationerna jämförs med ett referensvärde vilket antingen finns uppmätt för den aktuella vattentypen eller är beräknat med
ekvation 4.1 där parametrarna förklaras i tabell 4.3.
log(total − P ) = 1,533 + 0,240 ∗ log(BC ) + 0,301
∗ log(absorbans ) − 0,012 stationshöjd

Ekvation 4.1

Tabell 4.3: Parametrar vilka krävs för att förstå och genomföra referensvärdesberäkningen (ekvation
4.1) för fosfor enligt de nya bedömningsgrunderna (utifrån SNV, 2007b)

Parameter

Data som krävs

Total-P
BC
absorbans

Referensvärdet för totalfosfor (tot-P µg/l)
Icke-marina baskatjoner (Kalcium, magnesium och klorid) (mekv/l)
Absorbans mätt vid 420nm och 5cm kyvett alternativt används
vattenfärg (Pt/l)/500
stationshöjd Stationshöjd över havet (m)
Statusklassning sker genom att referensvärdet (beräknat eller uppmätt) delas med det
värde som uppmätts i vattenförekomsten vilken ska statusklassas. Denna ”ekologiska
kvalitetskvot” jämförs sedan med de av Naturvårdsverket bestämda klasserna (SNV,
2007b).
Försurning/surhet (SNV, 2007b, Fölster J., 2006)
Försurning innebär under vattendirektivet den förändring i vattenkemi som orsakas av
människan i och med det nedfall av svavel och kväve som sker. Vidare innefattas
också den försurande inverkan som skogsbruket har genom att träden tar upp
baskatjoner (SNV, 2007b).
Försurning/surhet är ett stort problem i många delar av Sverige. Tillståndsbestämningen grundas på de olika parametrarna pH, aluminium och buffertkapacitet
(alkalinitet och ANC (baskatjonerna minus de starka syrornas joner, (Ca2+ +Mg2+ +
Na+ + K+) – (SO43- + Cl- + NO3-)). Gränser för de olika statusklasserna finns
bestämda för respektive parametrar.
Särskilt förorenande ämnen (SNV, 2007b)
I den fysikalisk-kemiska bedömningen skall hänsyn också tas till särskilt förorenande
ämnen. Dessa är toxiska ämnen som inte bedöms under de prioriterade ämnena eller
andra miljökvalitetsnormer som innefattas av den kemiska statusen (se 4.5.3).
Ämnena ska kvantifieras och en bedömning ska göras om de anses finnas i
"betydande mängd"(SNV, 2007b). Alltså om de finns i sådan mängd att de kan anses
ha negativ inverkan på djur eller övrigt biologiskt liv till den grad att de hindrar att
den biologiska statusen i vattnet uppnås. Vilka ämnen som avses och gränsvärden för
dessa presenteras i SNV (2007b). Särskilt förorenande ämnen bedöms inte i det här
arbetet eftersom kartläggning och analys av dem inte skett i Vegeån.
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4.5.3 Kemiska bedömningen
För de prioriterade ämnena (2455/2001/EG, 2001) kommer de uppmätta halterna i
vattenförekomsten att jämföras med de gränsvärden som är under framtagande av EU.
Här ingår även de ämnen som det redan finns miljökvalitetsnormer för (SNV, 2007b).

4.5.4 Hydromorfologiska bedömningen
Då den hydromorfologiska bedömningen endast kommer att användas då både
biologisk och fysikalisk/kemisk status är hög innebär detta att hydromorfologin inte
kommer att användas särskilt ofta. Däremot kan den komma att bli en viktig faktor då
det ska bedömas om en vattenförekomst är till exempel ett kraftigt modifierat vatten.
För den hydromorfologiska bedömningen finns inga ”referens”-typer av vatten
uppställda som för den ekologiska bedömningen utan istället utgår bedömningen från
de specifika problem som hydromorfologin kan utsättas för som till exempel förlorad
kontinuitet (vid förekomst av dammar) (SNV, 2007b).

4.5.5 Total bedömning
Den sammanlagda bedömningen av vattenförekomstens status presenteras på en karta
där vattenförekomsten är färglagd med den färg vilken representerar den status som
vattenförekomsten uppnått (tabell 4.4).
Tabell 4.4: De färger som ska
representera resultatet från statusklassningen presenterat på karta.

Status

Färg

Hög
God
Måttlig
Otillfredställande
Dålig

Blå
Grön
Gul
Orange
Röd

4.5.6 I praktiken gäller
I realiteten saknas på många ställen tillräcklig biologisk data för att kunna genomföra
en rättvis bedömning av vattenförekomsten enligt de nya bedömningsgrunderna
(konversation Collvin L., 2007). I dagsläget kommer bedömningen att göras utifrån
den basdata av biologi som finns tillgänglig med stort stöd av den betydligt större
mängd fysikalisk/kemiska data som finns tillgänglig för många vattendrag.
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5 Material och metoder
Under examensarbetet genomfördes olika studier och analyser av tillgängligt och
insamlat material för Vegeån. De årliga vattenprovtagningsrapporterna samt
årsredovisningar från Vegeåns Vattendragsförbund stod för en stor del av
informationen om Vegeån. Andra källor som studerades var tidigare rapporter om
Vegeån, genomförda av bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Helsingborgs
kommun samt information från Internet.

5.1 Fältstudier i Vegeåområdet
5.1.1 Guidning
För att få en första verklig inblick i Vegeåområdet genomfördes i december 2006 en
guidning längs Vegeån av Lars Göran Persson ordförande i Vegeåns Vattendragsförbund. Besöket bidrog till en bättre verklighetsuppfattning om området än vad som
ges genom läsning av rapporter. Högflöde rådde i Vegeåområdet under perioden för
besöket.

5.1.2 Studier av kartor
I de årliga vattenprovtagningsrapporterna, årsredovisningarna och andra äldre
rapporter från Vegeåns Vattendragsförbund, länsstyrelsen och kommunerna fanns
också tillgång till ett större kartmaterial över information om bland annat provtagningspunkter, översvämningsområden och geologi. Dessa kartor studerades för att
ytterligare förstå avrinningsområdet.
Vidare studerades rekognoseringskartan från 1812-1820 (Lantmäteriet och
Krigsarkivet, 1986), för att tillsammans med kartan över översvämningsdrabbade
områden (Vegeåns Vattendragsförbund, 1968) utgöra grunden för vilka blötare
områden som skulle besökas i mars 2007. Anledningen till det andra besöket var,
förutom att lära känna området bättre, att studera våtare områden för att se om något
av dessa kunde vara mer aktuellt för en eventuell åtgärd.
För presentation av resultaten producerades kartor över Vegeåns avrinningsområde
(kapitel 5 och 6).

5.2 Specifika analyser
5.2.1 Indelning i delavrinningsområden
Vegeåns avrinningsområde delades upp (i MapInfo) i 11 delavrinningsområden efter
den topografiska kartan (25 m höjdkurvor), utifrån tillgänglighet i data samt efter
skillnader i markanvändning (figur 5.1). Anledningen till uppdelningen i
delavrinningsområden är att det ger en precisare bild av Vegeån genom möjligheten
att presentera tillståndet för olika delar av ån som om de vore separata
vattenförekomster.
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Avdelare av
delavrinningsområde

Figur 5.1: De 11 delavrinningsområdena inom Vegeåns avrinningsområde inklusive respektive
delavrinningsområdes provtagningsstation

Varje delavrinningsområde inkluderade en provtagningspunkt med relevant data för
analys (tabell 5.1). Vattnet i de delavrinningsområden i Vegeån vilka låg nedströms
ett eller flera andra delavrinningsområden (figur 5.1, tabell 5.1) påverkades av
delavrinningsområdena uppströms.
Tabell 5.1. Delavrinningsområden och respektive provtagningspunkt samt
delavrinningsområdets läge i Vegeån och om delavrinningsområdet påverkas
av något annat område uppströms

Delavrinningsområde Provtagningsstation Del av Vegeån
Vegeå överst
Hallabäcken
Vegeå övre
Vegeå mellan
Tibbarpsbäcken
Humlebäcken övre
Humlebäcken nedre
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån
Vegeå nedre
Vegeå mynning

24A
11
22C
25A
14
27A
15
18
17
19
9A
10

Huvudfåran
Biflöde
Huvudfåran*
Huvudfåran*
Biflöde
Biflöde
Biflöde*
Biflöde
Biflöde
Biflöde*
Huvudfåran*
Huvudfåran*

*Påverkas av annat delavrinningsområde

Delavrinningsområdena Vegeå överst och Hallabäcken tilldelades egna
delavrinningsområden på grund av skillnaden i markanvändning i jämförelse med
övriga Vegeån. Vegeå överst och Hallabäcken antogs vara mindre påverkade av
övergödning på grund av mindre andel jordbruk och större andel skog i
avrinningsområdet.
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För delavrinningsområdena Skavebäck (18) och Hasslarpsån (17) (figur 5.1) fanns
inte lika långa dataserier som för övriga delavrinningsområden. Nedströms dessa två
delavrinningsområden ligger provtagningspunkt 19 (Lillån). Lillån (19) användes
som datakälla för det sammanlagda området Skavebäck och Hasslarpsån när data för
dessa inte fanns tillgänglig. Att Skavebäck och Hasslarpsån trots allt presenterades
som egna delavrinningsområden berodde på att källfördelningen utgick från dessa
delavrinningsområden.
Delavrinningsområdena delades också upp för att inte skilja allt för mycket i storlek.
Detta för att de arealspecifika transporter/förluster som beräknas, tenderar dessa att
bli större då avrinningsområdet är mycket mindre (konversation Lidén R., 2007).

5.2.2 Hydrologi
Tillgång till dagliga flödesvärden i vattendraget krävdes för att kunna presentera
tillståndet i Vegeån utifrån föroreningstransport inom de olika delavrinningsområdena
enligt SNV (2000), samt för att genomföra en källfördelning av föroreningstransporten. Eftersom dagliga flödesmätningar endast sker i SMHI:s station i
Åbromölla (figur 3.3 och figur 5.1 delavrinningsområde Vegeå övre i 22C) krävdes
att vattenflöden simulerades för de övriga delavrinningsområdena i Vegeåns
avrinningsområde.
MIKE 11-modellen
Allt arbete med modellen samt beräkning av årlig medelavrinning har genomförts av
Olof Persson, SWECO VIAK, 2007.
SWECO VIAK har på uppdrag av Vegeåns Vattendragsförbund satt upp en
hydrologisk modell för Vegeåns avrinningsområde där modellverktyget MIKE 11
(modellen konstruerad av DHI) har använts. MIKE 11 är en konceptuell
klumpmodell, vilket innebär att delavrinningsområdena behandlas som homogena
enheter. Delavrinningsområdenas egenskaper uppskattas med hjälp av parametrar
som representerar medelvärden för respektive delavrinningsområde. Kalibrering och
validering sker genom att simulerade och observerade värden jämförs och en bästa
passning söks. I den mån tillgängliga data tillåter, genomförs kalibrering individuellt
för de olika delavrinningsområdena.
Hydrologisk simulering med MIKE 11 kräver 3 typer av indata till modellen:

Nederbörd (P)

Potentiell avdunstning (E)

Temperatur (snösmältning inkluderas i simuleringen) (T)
I den hydrologiska modellen för Vegeåns avrinningsområde har dagliga nederbördsdata (P) från SMHI:s nederbördsstationer i Bjuv, Gillastig och Mariedal använts
(figur 3.3). Nederbörden från nederbördsstationerna har viktats ut (genom uppskattning och kalibrering) över de olika delavrinningsområdena för att i så stor
utsträckning som möjligt representera det aktuella delavrinningsområdets nederbörd.
Avdunstnings- (E) (månatlig medelavdunstning) och temperaturdata (T) (dagliga
temperaturer) är taget ifrån den närmaste av SMHI:s stationer vilken är belägen i
Helsingborg.
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För kalibrering och validering av modellen användes de dagligen uppmätta vattenföringsobservationerna från Åbromölla (figur 3.3). Genom ett så kallat split-sample
test har delar av dataserien med vattenföringsobservationer från Åbromölla utnyttjats
för att kalibrera modellen. I split-sample testet har sedan andra halvan av data serien
använts för att validera kalibreringen.
Inom validering och kalibrering användes också ackumulerad differens. Där
presenterades den sammanlagda skillnaden mellan de av MIKE 11 simulerade
flödesserierna och medelvärdet för de uppmätta värdena (i Åbromölla, 22C). Den
ackumulerade differensen genomfördes över tidsperioden 1987-2006 för
jämförelserna med Åbromölla (22C).
PULS-modellen
I provtagningspunkterna 9A och 19 simulerar SMHI flöden kontinuerligt. SMHI
använder en av dem framtagen modell som kallas PULS-modellen. Det är en
avrinningsmodell som använder dygnsvärden av nederbörd och lufttemperatur från
närliggande meteorologiska stationer. PULS-modellen inkluderar också månadsmedelvärden av evapotranspiration (då det förekommer) och den tar hänsyn till
områdets arealsfördelning av skog, öppen mark, sjöareal och hur stora områden som
befinner sig på olika höjd över havet. Vattenflödena simuleras fram per dygn och ur
dessa resultat beräknas vecko- och månadsmedelvärden. Modellen kalibreras mot
uppmätta flödesdata, om möjligt i det aktuella vattendraget (Kalmar Län, 2005).
De med MIKE 11 simulerade flödena jämfördes med de av SMHI simulerade flödena
(månatliga flöden från SMHI:s PULS-modell) i provtagningspunkterna 9A och 19
(figur 5.1). Även ackumulerad differens genomfördes mellan de två modellerna för
att se om de genererade olika resultat. Den ackumulerade differensen genomfördes
över tidsperioden 1993-2006 för 9A respektive 1998-2006 för 19 (simuleringarna
med SMHI:s PULS-modell började inte genomföras i dessa provtagningsstationer
innan dess).
Simulering och beräkning
Modellen (MIKE 11) användes för simulering av dagliga flöden (Q) under perioden
1986-2006, för samtliga delavrinningsområden inom Vegeån. För beräkningar
användes flöden från 1987 och framåt. Flödena från år 1986 togs bort på grund av att
modellen i början av 1986 har sitt basflöde satt till noll och först när modellen ”fyllt
upp magasinen” kan den beskriva mer korrekta flöden.
Utifrån flödena (Q) beräknades den årliga medelavrinningen (MAR, mm/år) (19872006) i de olika delavrinningsområdena (ekvation 5.1).
⎛ Q(m 3 / s )
MAR(mm / år ) = ⎜⎜
2
2
⎝ A(km ) ∗ 1000

⎞
⎟⎟ ∗ 60 s ∗ 60 min∗ 24h ∗ 365dag ∗ 1000 Ekvation5.1
⎠

42

5.2.3 Fysikalisk-kemisk data
Data för de provtagningspunkter med längst kontinuitet (1971-idag) har sammanställts samt kompletterats med den del av data som inte fanns i digitalt format. Idag
finns data vilken representerar större delen av systemet under delar av perioden
mellan 1971 och 2006.
En jämförelse gjordes mellan andelen nitrit (NO2-) och nitrat (NO3-) i förhållande till
halten totalkväve (tot-N) (ekvation 5.2). Koncentrationerna av nitrit plus nitrat har
analyserats sedan 1993. Om andelen nitrit och nitrat är hög anses det vara en
indikation på mycket jordbruk (Vegeåns Vattendragsförbund, 1979).

(NO

−

+ NO3
tot − N
2

−

)

Ekvation 5.2

En trendanalys genomfördes också för att avgöra om andelen nitrit plus nitrat hade
ökat eller minskat under perioden (1993-2006).
Motsvarande trendanalys mellan fosfat (PO43-) och totalfosfor (tot-P) kunde inte
genomföras eftersom analyser för fosfat endast genomfördes i början av 1970-talet.

5.2.4 Samband mellan flöde och koncentrationen av kväve/fosfor
Sambandet mellan flöde och koncentration undersöktes (åren 1987-2006) för att se
om flödet styr koncentrationen av kväve respektive fosfor i de olika delavrinningsområdena. De provtagna koncentrationerna (Cpunkt) användes och jämfördes mot det
modellerade flödet för koncentrationsprovtagningsdagen (Qdag, MIKE 11) genom att
korrelationen undersöktes. Sambandet undersöktes linjärt och med värdena naturligt
logaritmerade (både C och Q) för att tydligare kunna utläsa resultaten.
Korrelationen mellan flöde och koncentration genomfördes i alla provpunkter vilka
låg till grund för ett delavrinningsområde. I Microsoft Excel användes en funktion för
regression eftersom beräkningarna görs på samma sätt (funktionen finns under
Verktyg/ Dataanalys) funktionen tog även fram r2-, p- och n-värden. I de delavrinningsområden som påverkades av ett annat delavrinningsområde inkluderades
det totala flödet uppströms den aktuella punkten.
För att beskriva sambandet i data presenterades r2-värdet för varje provpunkt (kapitel
2.5). r2-värdet säger hur stor andel av variationen i närsaltskoncentrationer som
förklaras av variationer i flödet för respektive provpunkt. Signifikansen av sambandet
presenterades som ett p-värde för varje provpunkt (kapitel 2.5). Även antalet
mätningar (n-värdet) presenterades eftersom ett högre antal mätningar innebär att
resultatet bygger på ett mer representativt datamaterial.
I några av de provtagningspunkter där resultatet var sådant att flödet styrde
koncentrationen (r2-värde var högt samt p-värde var lågt) användes flödesdata för att
”modellera” fram koncentrationer för närsalterna (koncentrationer för de dagar då
provtagning inte gjorts). ”Modelleringen” gjordes med ekvationen som beskrev den
linjära trenden för korrelationen (ekvation 2:1).
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Sambandet visar till vilken grad tillförseln av kväve och fosfor till Vegeån är flödesreglerad. Eftersom flödet antas vara det sätt på vilket ämnenas tillförsel regleras
naturligt innebär ett högt samband att koncentrationen regleras naturligt och av flödet.
Ett lågt samband indikerar att de naturliga systemen är rubbade och att ämnena
tillförs på ett icke flödesreglerat vis (konversation Lidén R, 2007).

5.2.5 Beräkning av transporter
Transporterna av totalkväve och totalfosfor beräknades av tre anledningar.
För att:
•
se hur stora mängder som transporterades från de olika delavrinningsområdena (1987-2006)
•
studera om det fanns trender (uppåt- eller neråtgående) i utsläppen till Vegeån
(1987-2006)
•
använda till källfördelningen i avrinningsområdet för att se var de största
inflödena av kväve och fosfor kom ifrån utifrån medelvärden över åren 2001-2006.
Tidsintervallet för källfördelningen var kortare på grund av att utsläppen minskar
kontinuerligt. Att inkludera tidigare år skulle kunna innebära högre beräknade utsläpp
än vad som sker idag.
Transporter (kg/år) (ekvation 5.3) av totalkväve respektive totalfosfor beräknades för
åren 1987-2006 i samtliga delavrinningsområden.

Tx = Q x ∗ C x ∗ t

(Ekvation 5.3)

T – transport (kg/år)
x - provtagningspunkten
Q – modellerade flöden (m3/s)
C – koncentration (kg/ m3)
t – tid (s/år)
I de delavrinningsområden som ligger nedströms andra delavrinningsområden gjordes
beräkningarna både för det enskilda samt för det totala området uppströms den
aktuella punkten. För beräkningen av transporten i vattnet i dessa sammanlagda
avrinningsområden användes det totala flödet respektive den totala arean av
avrinningsområdena uppströms.
De totala areorna och totala flödena användes till beräkningarna för statusklassningen
av ån. De enskilda areorna och flödena användes vid beräkningarna av källfördelningen där endast påverkan från det egna avrinningsområdet spelade roll.
För delområdena Hasslarpsån (17) och Skavebäck (18) (figur 5.1) genomfördes
transportberäkningarna för Lillån (19). För delavrinningsområde Vegeå mynning (10)
genomfördes provtagningar endast fram till 1987 vilket innebar att samtliga transportberäkningar och resultat presenterade för hela Vegeån grundade sig på resultatet för
Vegeå nedre (9A) då alla områden ovanför inkluderats.
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Metoder för beräkningar av transporter
Beräkningarna av transporter genomfördes enligt en, två eller tre olika metoder i alla
punkter utom i punkterna 19 och 9A där endast en metod användes. Skillnaderna
beräkningsmetoderna emellan ligger i olika behandling av flödes- och koncentrationsvärdena (tabell 5.2). Flödesvärdena är de dagliga simulerade flödena (Qdag) eller
medelvärden av dessa (Qmedel). Medelvärdet är beräknat för halva perioden före och
halva perioden efter koncentrationsprovtagningen.
Tabell 5.2. Presentation av skillnaderna i användning av flöde- och koncentrationsdata samt tidsperiod
för de fyra metoderna att beräkna transport på (ekvation 5.3)

Metod Flöde
(Q)

Koncentration
(c)

Tid i sekunder
(t)

Beskrivning av
koncentrationen

1

Qmedel

Cpunkt

Perioden
som Cpunkt är det uppmätta
provet
värdet vid provtagningen
representerar*

2

Qdag

Cint

1 dag

Cpunkt används de dagar de
finns, däremellan interpoleras
Cint linjärt**

3***

Qdag

Cmodel

1 dag

Cmodel modelleras utifrån
ekvationen som kommer från
korrelationen (beskrivs i
5.2.4)

4****

Qmånad

Cflödesproportionellt

1 månad

Cflödesproportionellt
är
den
flödesproportionella månadskoncentration som blandas av
veckoproverna

* Finns det sex stycken prov per år så representerar varje prov två månader
** Enligt SNV (2000)
*** Genomförs i de provpunkter där korrelationerna är tillräckligt bra för att dagliga koncentrationer
ska kunna uppskattas
****Genomförs i punkterna 19 och 9A

För att, i metod 2, interpolera koncentrationsvärdena före första mätningen 1987
användes koncentrationen för den sista mätningen 1986 som startvärde. För att få
med de tre sista veckorna i december 2006 användes ett medeltal av de två sista
mätningarna för 2006 som slutvärde för interpoleringen till 31 december 2006.
I punkterna 9A och 19 beräknades transporterna endast genom metod 4. Anledningen
att endast metod 4 användes ligger i provtagningsmetodiken för punkterna 9A och 19.
I punkterna 9A och 19 tas prover varje vecka, prover vilka sedan blandas flödesproportionerligt för varje månad (för att korrigera för olika flöden vid provtagningstillfällena). Resultatet blir att det då transporter ska beräknas endast går att
multiplicera denna flödesproportionella koncentration med ett månadsmedelvärde av
flödet (och inte dagligt varierande flöden eftersom korrigering redan gjorts för
variationer i flödet).
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Analys av beräkningsmetoderna
Resultaten analyserades för att se om de olika beräkningsmetoderna gav märkbart
olika resultat under tidsperioden 1987-2006. Analysen genomfördes som en
jämförelse mellan medelvärdena (1987-2006) från metoderna 1 respektive 3 med
medelvärdet från metod 2, eftersom den metoden används i Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för miljökvalitet (SNV, 2000) för beräkning av transporter.
I punkterna 9A och 19 där endast en metod använts för beräkningarna jämfördes
resultaten istället med de transporter som beräknats av ALcontrol Laboratories för
samma provtagningspunkter. ALcontrol Laboratories använder månatliga
flödesvärden (Q, m3/s) från SMHI:s PULS-modell för sina beräkningar. I punkten 9A
användes vid jämförelsen, transporten för det totala avrinningsområdet ovanför punkt
9A.
Jämförelser mellan delavrinningsområden
Resultaten för de olika transportberäkningsmetoderna jämfördes (2001-2006) mellan
de olika delavrinningsområdena. Jämförelserna gjordes mellan medelvärden av
transporterna beräknade med metod 4 för Vegeå nedre (9A) och Lillån (19) (eftersom
metod 4 var den enda metod som använts där) och med medelvärden beräknade med
metod 2 (beräknade enligt SNV, 2000) för övriga delavrinningsområden. Även om
resultaten kommer ifrån olika metoder antas de vara tillräckligt jämförbara för att
kunna användas tillsammans. OBS: här presenteras endast transporter från det
specifika delavrinningsområdet.

5.2.6 Trender i närsaltstransporterna
Här kontrollerades det om det fanns någon linjär trend i hur de årliga transporterna
(kg/ år) av kväve och fosfor hade förändrats under 20-årsperioden (1987-2006).
Microsoft Excel användes för att beräkna trenden genom en linjär regression för
transporten (y-värde) beroende på tidsvariabeln (x-värde). För att avgöra om trenden
var signifikant eller inte presenterades p-värdet för trenden. Funktionen i Microsoft
Excel gav också p-värden (funktionen finns under Verktyg/ Dataanalys).
Trendanalysen genomfördes för transporterna vilka hade beräknats enligt metod 2
(Qdag och Cint) och metod 4 eftersom den metoden var den enda som använts för data i
Lillån (19) och Vegeå nedre (9A). Analysen genomfördes för alla totala
delavrinningsområden (den totala arean och totala flödet uppströms inkluderat). Detta
eftersom det är intressant om det skett en ökning eller minskning av vad som faktiskt
transporteras vidare nedströms.
Trender beräknades för alla delavrinningsområden förutom Skavebäck (18),
Hasslarpsån (17) och Vegeå nederst (10), eftersom dataserierna var för korta för att
kunna säga något om en trend där.
En kontroll gjordes också för att undersöka eventuella trender i det simulerade
respektive det uppmätta flödet, de uppmätta koncentrationerna och den uppmätta
nederbörden. Dessa trendanalyser genomfördes enligt samma metodik som
transporterna.
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5.2.7 Beräkning av arealspecifika förluster
De arealspecifika förlusterna (kallas också arealspecifika transporter) beräknades för
att utgöra grund till bedömningen av Vegeåns status. Den arealspecifika förlusten är
transporten uträknad per hektar av avrinningsområdet vilket ger fördelen att områden
med olika areor kan jämföras på lika villkor.
Beräkningar för arealspecifika förluster (kg/ha, år) (ekvation 5.4) av totalkväve
respektive totalfosfor genomfördes för åren 2001-2006 i samtliga delavrinningsområden. Användningen av en 6-årsperiod grundas på två saker. Inom ramen för
vattendirektivet ska provtagning ske varje månad under 3 år, men här sker
provtagningen varannan månad och 6 år användes istället för att grunda analyserna på
samma mängd data. Dessutom är en vattencykel 6 år vilket innebär att provtagning
för redovisning till EU i framtiden kan komma att grundas på 6 år av data
(författarens anmärkning).
F=

(Q x ∗ C x ∗ t )
A

(Ekvation 5.4)

F – arealspecifik förlust (kg/ha, år)
x - provtagningspunkten
Q – modellerade flöden (m3/s)
C – koncentration (kg/ m3)
t – tid (s/år)
A – area (ha) av det beräknade avrinningsområdet
I de delavrinningsområden som ligger nedströms andra delavrinningsområden gjordes
beräkningarna (precis som för transporterna) både för det enskilda samt för det totala
området uppströms den aktuella punkten. För de sammanlagda avrinningsområdena
användes det totala flödet respektive den totala arean av avrinningsområdena
uppströms.
Beräkningarna av arealspecifika förluster genomfördes enligt metod 2 (tabell 5.2)
förutom i punkterna 9A och 19 där metod 4 användes (kapitel 5.2.5).
När resultaten jämfördes mellan de olika delavrinningsområdena jämfördes även här
resultat beräknade med metod 4 för Vegeå nedre (9A) och Lillån (19) med
medelvärden beräknade med metod 2 för övriga delavrinningsområden. Även för
arealspecifika förluster antas resultaten vara tillräckligt jämförbara för att kunna
användas tillsammans.
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5.3 Klassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten
5.3.1 Biologiska statusklassningen
För presentationen av den biologiska delen av karaktäriseringen av Vegeån användes
data för fisk och bottenfauna vilken blivit bedömd av andra.
Fiskbedömningen baserades på de fiskeprovtagningar som genomförts i Vegeån (av
MS Naturfakta). Statusklassningen var sammanställd och preliminärt bedömd av
Länsstyrelsen i Skåne, enligt de nya bedömningsgrunderna (konversation Eriksson
M., 2007). Preliminärt bedömd innebär att dessa data och bedömningar kommer att
granskas av experter innan bedömningen presenteras för Naturvårdsverket i december
2007. Detta kan innebära att bedömningarna förändras något, men de ger en bild av
fiskens situation i Vegeån.
Bedömningen av bottenfaunan är gjord utifrån de bottenfaunaprovtagningar som
genomfördes i Vegeån under hösten 2006 (Vegeåns Vattendragsförbund, 2007).
Bottenfaunaundersökningen är genomförd och bedömd (klassad) av Medins Biologi
AB enligt de gamla bedömningsgrunderna (rapport 4913, SNV, 2000). Här användes
fyra olika index vilka sedan vägs samman. Ett av dessa är det i de nya bedömningsgrunderna inkluderade ASPT-indexet.

5.3.2 Fysikalisk-kemiska statusklassningen
Bedömningen av det fysikalisk-kemiska tillståndet i Vegeån genomfördes för åren
2001-2006.
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (SNV, 2000) användes för
bedömningarna av näringsämnena (kväve och fosfor). För bedömningen av det
fysikalisk-kemiska tillståndet i Vegeån användes bedömningarna för arealspecifika
förluster samt avvikelsen från ett ”normalvärde” i enighet med SNV (2000). De arealspecifika förlusterna anses ”vara av betydelse för belastningen på sjöar och havsområden” (SNV, 2000) samt att det ger ett ”indirekt mått på produktionsförhållandena för vattensamhällets växt- och djurliv” (SNV, 2000). De värden för
arealspecifika förluster som användes var de beräknade för de ”totala delavrinningsområdena” (där dessa var aktuella) eftersom det är vattnet som bedöms och vattnets
tillstånd är beroende på vad som skett uppströms. Anledningen till att de nya
bedömningsgrunderna inte användes var avsaknad av information i datamaterialet för
Vegeån för att kunna ta fram ett referensvärde för bedömning av fosfor.
Som en jämförelse med bedömningen utifrån de tidigare bedömningsgrunderna
(SNV, 2000) genomfördes en ”klassning” enligt de nya bedömningsgrunderna där
referensvärdesdata för fosfor från den intilliggande ån Råån användes. Råån är den i
sydväst angränsande ån till Vegeån (i Helsingborgs kommun). Råån rinner liksom
delar av Vegeån igenom jordbruksbyggd (öppet landskap).
Det finns inga nya bedömningsgrunder för kväve på grund av att inga lättanvända
generella samband kunnat visas vetenskapligt för kopplingen mellan kväve och de
biologiska kvalitetsfaktorerna (SNV, 2007b). Det har dock noterats att kväve har
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påverkan i övergödda vattendrag (SNV, 2007b). Att kväve spelar in i Vegeån beror
också på dess närhet till havet då kväve anses ha stor betydelse för den marina
övergödningen. Eftersom Vegeån stämmer in på den beskrivningen inkluderades
kvävet i bedömningen av Vegeån. Bedömningen genomfördes enligt de tidigare
bedömningsgrunderna (beskrivna i rapport 4913, SNV, 2000).
Arealspecifika förluster
Ett medelvärde av de arealspecifika förlusterna (kg/ha, år) (beräknade enligt 5.2.7)
för de senaste 6 åren (2001-2006) användes för att göra den fysikalisk-kemiska
karaktäriseringen av Vegeån. Att bedömningen gjordes över 6 år grundade sig på att
vattendirektivets vattencykel har en period av 6 år. Dessutom minskar inverkan av
extrema år jämfört med användningen av en kortare tidsperiod (Wilander A., 2006).
Arealspecifika förluster i vattendrag bedöms och klassas efter skalan som presenteras
i tabell 5.3.
Tabell 5.3: Gränser för klassindelning och benämning av vattendrag utifrån de arealspecifika
förlusterna av kväve och fosfor enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (SNV,
2000).

Klass Benämning

1
2
3
4
5

Mycket låga förluster
Låga förluster
Måttligt höga förluster
Höga förluster
Mycket*/Extremt**
förluster

Arealspecifik
förlust,
tot-N (kg/ha, år)

≤ 1,0
1,0 – 2,0
2,0 – 4,0
4,0 – 16,0
höga > 16,0

Arealspecifik
förlust
tot-P (kg/ha, år)

≤ 0,04
0,04 – 0,08
0,08 – 0,16
0,16 – 0,32
> 0,32

*För totalkväve
**För totalfosfor

Avvikelsen beräknades i jämförelse med ett referensvärde. Referensvärdet
beräknades för varje delavrinningsområde. I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för miljökvalitet (SNV, 2000) finns fem referensvärdes-ekvationer (ekvationer I-X)
för kväve och fosfor vardera (bilaga II). I den mån data finns tillgänglig ska så många
av ekvationerna som möjligt användas och det högsta framräknade referensvärdet
används sedan till jämförelsen med de uppmätta data.
För Vegeån fanns endast data (arealspecifik avrinning, l/km2 s) till två av
ekvationerna (en vardera för kväve respektive fosfor, ekvation I och VI (bilaga II).
Den beräknade arealspecifika förlusten dividerades med detta referensvärde vilket
gav delavrinningsområdets avvikelse från ett mer naturligt system. Utifrån resultatet i
avvikelseberäkningarna delades delavrinningsområdena in i klasser (tabell 5.4).
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Tabell 5.4: Gränser för klassindelning, benämning samt avvikelseindelning av
vattendrag utifrån kvoten av uppmätt arealspecifik förlust/ jämförvärde (rapport
4913, SNV, 2000)

Klass Benämning

Avvikelse, Avvikelse,
tot-N
tot-P

1
2
3
4
5

≤ 2,5
2,5 – 5
5 – 20
20 – 60
> 60

Ingen eller obetydlig avvikelse
Tydlig avvikelse
Stor avvikelse
Mycket stor avvikelse
Extrem avvikelse

≤ 1,5
1,5 – 3
3–6
6 – 12
> 12

För bedömningen av Vegeåns status enligt EU:s vattendirektiv översattes klasserna
(av författaren) till de nya statusklasserna (tabell 5.5). Detta är inte helt korrekt
eftersom de tidigare bedömningsgrunderna inte utgår ifrån effekten på det biologiska
livet, men denna ”översättning” var den som kunde åstadkommas.
Tabell 5.5: Översättning (av författaren) mellan Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för miljökvalitet och statusbedömningen enligt vattendirektivet

Klass enligt
Statusgraderingen
Färg
Naturvårdsverket utifrån vattendirektivet
1
2
3
4
5

Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status

Blå
Grön
Gul
Orange
Röd

Enligt de nya bedömningsgrunderna och Råå-data
För den närliggande ån Råån fanns data över kalcium, magnesium, klor och
absorbans vilket behövdes för uppskattning av referensvärde för totalfosforkoncentrationen (ekvation 4.1, tabell 4.3, kapitel 4.5.2). Stationshöjden för
provtagningspunkten uppskattades utifrån en topografisk karta (Eniro, 2007). Den
ekologiska kvoten (= referensvärde (från Råån)/ uppmätt medelvärde (från Vegeån),
µg/l) beräknades för respektive delavrinningsområde och klassades efter skalan i de
nya bedömningsgrunderna (tabell 5.6).
Tabell 5.6: Gränser för statusklassningen av totalfosfor för vattendrag utifrån den ekologiska
kvoten (SNV, 2007b)

Status

EK-värde

Uppmätt koncentration (tot-P, µg/l)

Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Och <12,5
≥ 0,7
≥ 0,5 och < 0,7
≥ 0,3 och < 0,5
≥ 0,2 och < 0,3
< 0,2
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pH
pH-värdena över den senaste 20-årsperioden beräknades för samtliga delavrinningsområden. Median- respektive minimivärden togs fram för att kontrollera i fall det
förekom en försurningsproblematik. Då det sedan tidigare inte förekommit någon
försurningsproblematik i Vegeån jämfördes medianvärdena med den övre gränsen på
den nya klassningsskalan för bedömning av pH (Fölster J., 2006). Minimivärdena bör
i ett vatten där ingen försurning förekommer inte understiga pH 6,2 (konversation
Fölster J., 2007). Minimivärdena i Vegeån kontrollerades således mot pH 6,2 för att
säkerställa om försurning förekommer eller inte.

5.3.3 Hydromorfologiska statusklassningen
Då inga större hydromorfologiska undersökningar genomförts kunde endast
konstateras hur stor del av vattendraget som är kulverterat eller utdikat vilket gav en
indikation om hur den hydromorfologiska statusen skulle uppfattas.

5.3.4 Kemiska statusklassningen
För prioriterade ämnen (tabell I.II, bilaga I) finns ännu inga studier genomförda i
Skåne, förutom i en referenssjö (Krageholmssjön) (konversation Thörneman N.,
2007). I Småland, samt i stora delar av södra Sverige har provtagningar genomförts.
Resultatet presenterades på kartor under ett föredrag. Resultatet från provpunkten i
Skåne, antas uppvisa en indikation på förhållandena även i Vegeån och kommer
översiktligt att presenteras.

5.3.5 Klassning av total status
Ekologisk och kemisk status sammanfattades utifrån resultaten av de fysikalisk/
kemiska parametrarna, biotaundersökningarna samt från förekomsten av de
prioriterade ämnen, som antogs finnas, i Vegeåns avrinningsområde.
Kartor sammanställdes där delavrinningsområdena presenterades färglagda med den
färg som representerade den status vilken vattnet i delavrinningsområdet uppnått
(figur 4.6).

5.4 Identifiering av behov och plats för åtgärder
Med stor sannolikhet kommer åtgärder behöva vidtas för att Vegeån ska nå de av EU
uppsatta målen. En källfördelning genomfördes för att komplettera statusklassningen i
presentationen av de delavrinningsområden där problemen är som störst. Dessa
delavrinningsområden inom Vegeåns avrinningsområde kommer troligen vara dem
där åtgärder skulle göra störst nytta.

5.4.1 Källfördelning
En källfördelning genomfördes med målet att specificera ifrån vilket delavrinningsområde transporterna var som störst samt vad som låg bakom utsläppen. Källfördelningen beräknades för åren 2001-2006. Tidsperioden valdes utifrån att en
längre period skulle ge en orättvis bild av situationen idag eftersom utsläppen av
närsalter i stort minskat de senaste 10-talet åren. Tidsperioden ansågs dessutom
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lämplig eftersom den sammanfaller med den tidsperiod som användes till statusklassningen samt att vattencykeln inom vattendirektivet är 6 år. Beräkningarna till
källfördelningen genomfördes för kväve och fosfor separat.
Källfördelningen genomfördes utifrån insamlade data in över de källor som kunde
antas bidra med punktutsläpp eller diffusa utsläpp. De inkluderade områdena var: Aoch B-anläggningar (avloppsreningsverk, industrier, avfallsupplag och djurhållningsanläggningar), jordbruk (åker-, betes- och skogsmark), dagvatten samt enskilda
avlopp.
Beräkningar för källfördelningen
Beräkningarna som genomfördes resulterade i en bruttomängd (kg/år) av kväve
respektive fosfor för varje enskilt delavrinningsområde.
A- och B-anläggningar
Utsläppen från A- och B-anläggningar rapporteras årligen till Länsstyrelsen genom
miljörapporter och informationen ifrån dessa rapporter förs in (av länsstyrelsen) i en
databas (Jonsson A., 2007). Under vintern 2007 genomförde Länsstyrelsen i Skåne en
sammanställning över A- och B-anläggningarna i Vegeåns avrinningsområde. Denna
sammanställning studerades och de redovisade utsläppen inkluderades i källfördelningen. Varje anläggnings koordinater fanns redovisade i sammanställningen
och dessa koordinater användes för att placera in anläggningen i rätt delavrinningsområde (i MapInfo).
Enskilda avlopp
Beräkningarna redovisade i den här rapporten bygger på de beräkningar som
genomfördes för hela Sverige av Svenska miljöemissionsdata (SMED) på uppdrag av
Naturvårdsverket (Ryegård A. et al., 2006). Ett något annorlunda beräkningssätt har
dock använts, vilket redovisas nedan.
För att kunna beräkna utsläppen från de enskilda avloppen inom Vegeåns avrinningsområde krävdes viss information:
•
Antalet enskilda avlopp inom varje kommun
•
Om det enskilda avloppet var knutet till ett permanent- eller fritidsboende
•
Vilken reningsteknik som användes i de enskilda avloppen
•
Hur många personer som var anslutna till varje enskilt avlopp
•
Hur mycket kväve respektive fosfor en person avger per dygn

Antal enskilda avlopp
I SMED-rapporten (Ryegård A. et al., 2006) presenteras resultatet från en
undersökning över enskilda avlopp i Sverige. SMED skickade en enkät till alla
Sveriges kommuner om enskilda avlopp i respektive kommun. Alla kommuner inom
Vegeåns avrinningsområde rapporterade in antal enskilda avlopp per kommun. Detta
antal användes i beräkningarna.
Typ av boende och av reningsteknik
I SMED:s enkät (Ryegård A. et al., 2006) tillfrågades kommunerna också hur många
av de enskilda avloppen som var belägna i permanent- respektive fritidsfastigheter
samt vilka reningstekniker som användes. I Vegeåns avrinningsområde svarade 2
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kommuner (Bjuv och Åstorp). I SMED-rapporten (Ryegård A. et al., 2006)
redovisades medelvärden för hela landet (både för boende samt för reningstekniker).
Dessa medelvärden användes för de kommuner inom avrinningsområdet vilka inte
svarat på enkäten.
För de flesta av de reningstekniker som användes vid beräkningarna fanns en
reningsgrad presenterad (tabell 5.7). Reningstekniken ”sluten tank” innebär att inga
utsläpp sker på platsen då den slutna tanken transporteras till avloppsreningsverket
(inkluderas således i utsläppen ifrån reningsverken). Reningsgraden antogs till 100%
för sluten tank i beräkningarna för enskilda avlopp.
Tabell 5.7: Reningstekniker för enskilda avlopp och respektive reningsgrad av kväve och fosfor
(Liss B., 2003)

Reningsteknik

Rening av kväve (%) Rening av fosfor (%)

Infiltrationsanläggning
Markbädd
Sluten tank*
Enbart slamavskiljning
BDT (stenkista eller rensbrunn)

76
44
100
13
0

88
65
100
10
0

* Antagande av reningsgrad

Antal personer
För att ta reda på hur många personer som är knutna till varje enskilt avlopp användes
rapporten Statistik för avrinningsområden (SCB, 2003). Här presenteras hur många
personer som lever med enskilt avlopp, uppdelat på huvudavrinningsområden
(däribland Vegeån). Antalet personer anslutna till enskilda avlopp dividerades med
det antal enskilda avlopp som fanns inom Vegeåns avrinningsområde enligt
kommunenkäten. Därur kom en genomsnittssiffra för antal personer anslutna till
enskilda avlopp inom Vegeåns avrinningsområde.
Belastning per person/dygn
SMED-rapporten (Ryegård A. et al., 2006) presenterar en tabell med data från
Naturvårdsverkets rapport 4425 (1995), data över hur stor bruttobelastning av kväve
respektive fosfor en person avger per dygn (tabell 5.8).
Tabell 5.8: Bruttobelastning av totalkväve respektive totalfosfor
per person och dygn ( SNV, 1995)

Parameter Bruttobelastning (g/person dygn)
Totalfosfor 2,1
Totalkväve 13,5
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Beräkning av belastning från enskilda avlopp till Vegeån
Beräkningen genomfördes enligt nedan (ekvation 5.5)

Nettoutsläpp x (z ) = Ant.E. A * Ant.Pers * Utsl.Pers x * Andel.ren z * Andel.Igenom z
* Andel.E. A.Bost * Ant.Dag.Bost
Ekvation 5.5

x – Kväve eller fosfor
z – Reningsteknik
Ant.E.A – Antal enskilda avlopp inom avrinningsområdet/kommun
Ant.Pers – Antal personer/enskilt avlopp (antaget 2,03 stycken utifrån antal personer
och antal enskilda avlopp)
Utsl.Pers – Bruttobelastning/person dygn
Æ Bruttobelastning/kommun, dygn
Andel.ren – Andel av kommunernas enskilda avlopp med den aktuella
reningstekniken
Andel. Igenom – Den andel av utsläppen som blir kvar efter rening av reningstekniken
Æ Belastning/ kommun, dygn
Andel.E.A.Bost – Andel av bostadstyp (permanent eller fritid) som använder en den
aktuella reningstekniken
And.Dag.Bost – Antal hela dygn som det enskilda avloppet används
Æ Nettobelastning/kommun, dygn (efter omräkning av hur stor del av dygnet som det
sker utsläpp från det enskilda avloppet)
Beräkningen görs för varje kommun och reningsteknik (5 olika tekniker, tabell 5.7)
och nettoutsläppen summeras per kommun för kväve respektive fosfor.
För att allokera ut antalet enskilda avlopp i varje delavrinningsområde beräknades
andelen av arean från varje kommun inom respektive delavrinningsområde.
Beräkningarna genomfördes med hjälp av polygoners överlappande areor i MapInfo.
Denna kommunandel inom delavrinningsområdet, antogs vara lika stor som andelen
av de enskilda avloppen från kommunen och därmed också lika stor som utsläppen
från respektive kommun. Utsläppen (kväve respektive fosfor) från de enskilda
avloppen multiplicerades således med andelen av kommunen inom respektive
delavrinningsområde. Inom varje delavrinningsområde gjordes en summering av
utsläppen.
Detta sätt att allokera utsläppen kan komma att slå snett i delavrinningsområden som
inte är lika bebodda som kommunen i stort. Jag har trots allt uppskattat detta till den
mest rättvisa metoden för beräkning av påverkan från de enskilda avloppen.
Jordbruk
Arealen åker-, skogs- och betesmark inom respektive kommun hämtades från
Marktäckedata 2000 (SCB, 2004). Marktäckearealen multiplicerades med kommunandelen (se enskilda avlopp) för att få arealerna av respektive markanvändning i de
olika delavrinningsområdena. Arealerna multiplicerades sedan med olika schablonvärden (från Transport, Retention, Källfördelning, TRK, 2002) för bruttoförlust av
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totalkväve respektive totalfosfor per hektar, beroende på markanvändning (tabell 5.9).
För att på ett mer detaljerat sätt kunna beskriva markanvändningen inom respektive
delområde skulle krävas mer detaljerade digitaliserade markanvändningskartor.
Tabell 5.9: Schablonvärden för att bestämma bruttoförlusterna av kväve och fosfor
från åker-, skogs- och betesmarker (TRK, 2002 där inget annat anges)

Markanvändning Schablonvärde kväve Schablonvärde fosfor
(förlust kg N/ ha, år) (förlust kg P/ ha, år)
Åkermark
Skogsmark
Betesmark

37,5*
1,5
3

0,35
0,035
0,035**

*35-40 kg N/ha (Kyllmar K., et al., 2003) vilken är mer lokalt förankrad och exakt,
därför valdes den, värdena är jämförbara med dem i TRK (2002)
**Uppskattning utifrån förhållandet mellan förlust från åker- respektive
betesmark för kväve

I schablonvärdena för markförluster är atmosfäriskt nedfall inkluderat (TRK, 2002
och Kyllmar K., et al. 2003). Det atmosfäriska nedfallet innebar en ca 10 % högre
presenterad belastning från åkermark än vad som kommer sig av gödslingen (SCB,
2003, konversation Olofsson S., 2007).
Dagvatten
De data som användes för närsaltspåverkan från dagvatten kommer från SMED
(Ryegård A. et al., 2006). Koordinaterna för respektive tätort har placerats inom rätt
delavrinningsområde. I de fall då orten legat på en områdesgräns har en uppskattning
gjorts av hur stor andel av orten som legat i respektive delavrinningsområde eller i
förekommande fall innanför eller utanför hela Vegeåområdet.
Beräkningarna från SMED (Ryegård A. et al., 2006) inkluderade hur stor andel av
dagvattnet som når recipient. Här utgick SMED:s beräkningar från påverkan av olika
markanvändningstyper inom tätorten och dessa typer avgjordes utifrån ortens storlek
(antal invånare). Utifrån storleken på ort antogs orten ha en viss fördelning mellan,
flerfamiljshus, enfamiljshus, öppna ytor och liknande vilka ledde till att olika
schablonvärden för markavrinning användes. Det atmosfäriska nedfallet var också
innefattat i SMED:s beräkningar (Ryegård A. et al., 2006) där hänsyn hade tagits till
skillnader i nedfall över olika delar av landet.

Jämförelse mellan brutto och nettobelastning
En jämförelse genomfördes mellan de från källfördelningen uppskattade transporterna
(bruttotransporter) och de transporter vilka beräknats utifrån de i åvattnet uppmätta
koncentrationerna (nettotransporter, kapitel 5.2.5). Transportberäkningarna för källfördelningen resulterade i bruttoförluster/transporter från varje delavrinningsområde,
uppskattade utifrån schablonvärden (enligt ovan). Dessa bruttoförluster jämfördes
med de transporter vilka beräknades utifrån uppmätta värden (interpolerade
däremellan) och simulerade dagliga flöden (metod 2, kapitel 5.2.5).
Jämförelsen mellan brutto- och nettotransport kan ge en uppfattning om storleksordningen på bruttotransporterna är rimliga. Bruttotransporterna bör vara större än
nettotransporterna (om alla källor har inkluderats korrekt). Bruttotransporterna bör
ligga kring 30-40 % över nettotransporterna utifrån de retentionskoefficienter vilka
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uppskattats för Vegeåområdet (TRK, 2002). Det finns dock exempel på retentionskoefficienter mellan 0-100 % i olika typer av studier (konversation Leonardson L.,
2007)

5.4.2 Åtgärder och lämpliga platser för åtgärder
Utifrån de resultat som framkommit, diskuterades i det här delkapitlet olika åtgärdsmöjligheter samt var inom Vegeåområdet åtgärder skulle göra störst nytta.
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6 Resultat och diskussion
De delavrinningsområden vilka ligger till grund för resultatpresentationen visas i
figur 6.1.
Avdelare av
delavrinningsområden

Figur 6.1: De 11 delavrinningsområdena inom Vegeåns avrinningsområde inklusive respektive
delavrinningsområdes provtagningsstation

6.1 Arealer
Delavrinningsområdena hade varierande areor (tabell 6.1) vilket är bra att känna till
vid redovisningen av de arealspecifika förlusterna.
Tabell 6.1. Delavrinningsområdets area samt delavrinningsområdets
provtagningsstation, notera att Lillån är Skavebäck och Hasslarpsån
sammanslagna

Delavrinningsområde Provtagningsstation Area (km2)
Vegeå överst
Hallabäcken
Vegeå övre
Tibbarpsbäcken
Vegeå mellan
Humlebäcken övre
Humlebäcken nedre
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån
Vegeå nedre
Vegeå mynning

24A
11
22C
14
25A
27A
15
18
17
19
9A
10

61
26
41
22
45
41
26
62
92
154
52
24
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6.2 Hydrologi
6.2.1 Jämförelse mellan simulerat och observerat flöde
Den hydrologiska modellen (MIKE 11) bedömdes prestera väl i jämförelse med
annan data. I station 22C (Åbromölla) jämfördes de dagliga simulerade flödena
(MIKE 11) med dagliga observerade flöden (figur 6.2) vilket resulterade i ett r2-värde
på ca 0,7 (1987-2006). Detta r2-värde är i nivå med vad som normalt kan förväntas
för modeller av små till medelstora avrinningsområden i södra Sverige (konversation
Lidén R., 2007).
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Figur 6.2: Flödesjämförelse (1987-2006) (nederst) samt ackumulerad differens (överst) i Åbromölla
mellan de av MIKE11 modellerade flödena och de i Åbromölla (22C) uppmätta värdena

I den ackumulerade differensen (figur 6.2) framgår att de av MIKE 11 simulerade
flödena överskattas fram till ca år 1996, i jämförelse med de i Åbromölla (22C)
uppmätta flödena. Därefter presenterar simuleringarna en stabil likhet med de
uppmätta värdena. Det överskattade flödet från simuleringarna leder till överskattade
transporter från perioden 1987-1996.
I stationerna 9A och 19 gav jämförelsen mellan månadsmedelvärden från de
simulerade värdena (MIKE 11) med månatliga simulerade värden från SMHI:s
PULS-modell något skiljda resultat. En skillnad visas i den ackumulerade differensen
där det syns att de av MIKE 11 simulerade flödena genererar något högre flöden på
våren/vintern och något lägre flöden på hösten i jämförelse med de av SMHI:s PULSmodell simulerade värdena (i 9A och 19, exempelfigur 6.3 för 9A).
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Figur 6.3: Flödesjämförelse (nederst) samt ackumulerad differens (överst) i Vegeå nedre mellan de av
MIKE11-modellen simulerade flödena och de av SMHI:s PULS-modell simulerade flödena

Att det ackumulerade flödet är negativt då simuleringarna med MIKE 11 och PULSmodellen (SMHI:s flödesmodell) jämförs innebär att transporterna beräknade med
flödena från MIKE 11-modellen kommer att bli något lägre än de beräknade med
PULS-modellen. Årstidsvariationen resulterar i att de beräknade transporterna med
flöden från MIKE 11 blir något högre (i jämförelse med PULS-modellen) under
hösten/tidiga vintern och något lägre under våren/in på sommaren. Det bör noteras att
den ackumulerade differensen endast är ca 3 % mot slutet av tidsserien (och som mest
6 %) vilket mycket väl kan ligga inom en felmarginal.
En generell anledning till skillnader modellerna emellan kan bero på hur de olika
nederbördsstationernas inverkan har allokerats in i de olika punkterna (figur 6.3 för
9A, gäller även för punkt 19). Skillnaden under vår/vintern kan komma sig av olika
antaganden kring parametrar som hur snö och snösmältning inkluderats.
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6.2.2 Årlig medelavrinning
MIKE 11-modelleringen ger en årlig medelavrinning i Vegeåns delavrinningsområden vilken är högre i källområdet än längre ned i avrinningsområdet (figur 6.4).
Resultatet kan jämföras med och stämmer överens med den högst uppmätta
nederbörden vid nederbördsstationen i Gillastig (ca 950 mm) i jämförelse med den
lägst uppmätta i Mariedal (ca 770 mm) (se även kapitel 3.1 och figur 3.3).

Figur 6.4: Årlig medelavrinning (mm) i de olika delavrinningsområdena inom Vegeån

6.3 Transportberäkningsmetod
6.3.1 Jämförelser mellan metoderna 1, 2 och 3
De tre metoder (metod 1, 2 och 3) som användes för att beräkna kväve- och fosfortransporterna i de flesta delavrinningsområdena (förutom Vegeå nedre (9A) och
Lillån (19)) gav något olika resultat.
Relativt lika resultat uppvisades då en jämförelse genomfördes mellan metod 1
(medelflöde, Qmedel och punktkoncentration, Cpunkt) och metod 2 (dagligt flöde, Qdag
och interpolerade koncentrationer, Cint, rekommenderad i SNV, 2000) (figur 6.5,
exempelfigur från Vegeå överst, 24 A). Resultaten för kväve- och fosfortransporterna,
beräknade enligt metod 1, skiljde sig med ±10-15 % i jämförelse med dem beräknade
enligt metod 2 (tabell III.I, bilaga III).
Den tredje beräkningsmetoden för totalkvävetransporter (dagligt flöde, Qdag och
modellerade koncentrationer utifrån ekvationen för korrelationen mellan flöde och
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koncentration, Cmod) användes i provtagningspunkterna 24A, 11 och 14 (eftersom
sambandet mellan flöde och koncentration var något högre där, tabell 6.2, kapitel
6.4.1). Transportberäkningarna av totalkväve med metod 3 uppvisade ca 20-40 %
större kvävetransporter (tabell III.I, bilaga III) än metod 2 gjorde (figur 6.5, exempelfigur från Vegeå överst, 24 A).
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Figur 6.5. Transport av totalkväve (vänster) och totalfosfor (höger) från Vegeå överst (24A) beräknat
med metod 1, 2 (och 3 för kväve)

Olikheter uppkommer beroende på beräkningsmetod vilket kan ge olika observerade
transporter. Vilken metod som används kan alltså leda till under- eller överskattningar
av, i det här fallet, kvävetransporter i Vegeån och till havet. Här ger metod 3 större
kvävetransporter än de två andra. Det är metod 3 som är bäst ur teoretisk synvinkel
eftersom hänsyn tas till variationen i koncentration med variationen i flöde. Metoden
(3) ger här de osäkraste resultaten på grund av de låga sambanden mellan flöde och
koncentration (tabell 6.2, kapitel 6.4.1) vilket leder till osäkerheter i de modellerade
beräkningarna av koncentrationen. Däremot syns inte någon generell överskattning av
transporterna fram till ca år 1996 vilket skulle kunna ha skett på grund av överskattningen av flödet (ackumulerad differens, figur 6.2, kapitel 6.2).

6.3.2 Jämförelse mellan metoderna 4 och ALcontrol
Resultatet från beräkningsmetod 4 (månadsmedelflöde, Qmånad och flödesvägd
koncentration, Cflöde) i Vegeå nedre (9A) och Lillån (19) skiljde sig något åt i
jämförelse med resultaten från de av ALcontrol Laboratories beräknade transporterna
(figur 6.6, exempelfigur från Vegeå nedre, 9A). För Vegeå nedre (9A) varierade
transporterna med ca ± 20 % (tabell III.I, bilaga III).
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Figur 6.6. Transport av totalkväve (vänster) och totalfosfor (höger) i Vegeå nedre (9A) beräknat med
metod 4 och jämfört med de av ALcontrol Laboratories beräknade transporterna
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Vid en jämförelse med flödet, vilket ju är det enda som skiljer dessa två beräkningar
åt kan konstateras att det på medelflödesbasis i Vegeå nedre (9A) stämmer att flödet
modellerat med MIKE 11 varierar både uppåt och nedåt i jämförelse med flödena
modellerade med SMHI:s PULS- modell (hydrologi, nedre delen i figur 6.3).

6.3.3 Osäkerheter
Olika metoder ger olika resultat och resultaten bör alltid användas med viss
försiktighet eftersom alla beräkningsmetoder innehåller osäkerheter. Framräknade
resultat får inte tolkas för bokstavligt. Det är inte säkert att de resultat som beräknas
med metod 2 vilken rekommenderas av Naturvårdsverket (SNV, 2000) uppskattar
utsläppen helt korrekt. Dock anser jag att beräkningarna enligt metoderna 1, 2 och 3
vilka användes i de flesta delavrinningsområden är tillräckligt lika i storleksordning
för att kunna säga att den mest troliga uppskattningen av verkligheten ligger inom det
resultat-spann dessa ger. Användningen av metod 2 ger således rimliga resultat.
Vidare i rapporten kommer resultaten att jämföras delavrinningsområdena emellan.
De transportberäkningar som ligger till grund för jämförelserna är metod 2, där den
använts och metod 4 för Vegeå nedre (9A) och Lillån (19).

6.4 Närsalterna och flöde/avrinning
6.4.1 Samband mellan flöde och koncentrationen av kväve/fosfor
Korrelationen genomfördes för att söka samband mellan flödet och koncentrationerna
av kväve och fosfor inom Vegeåns delavrinningsområden (figur 6.1) över åren 19872006. Resultatet visade att flödet i högre grad styrde koncentrationen av totalkväve än
koncentrationen av totalfosfor, där flödet knappt styrde koncentrationen alls (tabell
6.2). Detta beror troligen på att kväve till största del finns som löst kväve (kvävecykeln kapitel 2.1) och det ligger i de lösta näringsämnenas natur att de följer vattnets
flödesmönster bättre än mer partikulärt bundna ämnen (som fosfor).
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Tabell 6.2: Den andel (r2) av variationen i närsaltskoncentrationer som förklaras av variationer i
flöde för respektive provpunkt. Beräknat med den naturliga logaritmen av flödet och den naturliga
logaritmen av koncentrationen av närsaltet. Beräkningarna är gjorda utifrån de totala områdena där
dessa är aktuella (’). Antalet mätningar (n-värdet) samt p-värdet (<0,05), där det är säkerställt,
presenteras.

Delavrinningsområde
(provtagningsstation)

r2, flöde
r2, flöde
n-värde
och konc. totalkväve och konc. totalfosfor

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan (25A) ’
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre (27A)
Humlebäcken nedre (15) ’
Skavebäck (18)
Hasslarpsån (17)
Lillån (19)
Vegeå nedre (9A) ’
Vegeå mynning (10) ’

0,51*
0,37*
0,27*
0,10*
0,54*
0,25*
0,02
0,56*
0,62*
0,25*
0,13*
0,05

0,005
0,06*
0,008
0,04*
0,0003
0,04*
0,01
0,27*
0,01
0,08*
0,0009
0,09

118
124
124
118
124
118
124
24
46
181
237
4

* p-värde <0,05

r2-värdena visar för koncentrationen av kväve på relativt lågt samband med flödet där
maximalt drygt 50 % av variationen (60 % i Hasslarpsån, men då med litet
datamaterial) kan tillskrivas flödet. Detta innebär att sambanden (r2-värdena)
indikerar på en rubbning av systemet är utanför det naturliga. Vore systemet naturligt
reglerat skulle de största skillnaderna i koncentration (och transport) bero på flödet
eftersom den naturliga erosionen har ett exponentiellt ökande samband med
regnintensitet (konversation Lidén R., 2007). Ett naturligt system skulle alltså
teoretiskt sett ge ett högt samband (r2-värdet kan maximalt bli 1) mellan
koncentrationen av näringsämnet och av flödet. Ett lågt r2-värde kan ha sin förklaring
i en kontinuerlig punktkälla vilket leder till lägre koncentrationer vid högre flöden på
grund av den utspädning som det extra vattnet ger.
Vegeån konstaterades ha icke-naturligt beroende koncentrationer av totalkväve och
totalfosfor i så gott som hela avrinningsområdet. Detta gäller även området Hallabäcken (11, figur 6.1) vilket ofta talas om som ett relativt opåverkat område.
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6.4.2 Beräkning av transporter
Hela Vegeån
Enligt beräkningarna gjorda med metod 2 (dagligt flöde, Qdag och interpolerade
koncentrationer, Cint, rekommenderad i SNV, 2000) över perioden 2001-2006 visar
att Vegeån varje år transporterar ca 787 ton kväve och ca 17 ton fosfor. Beräkningen
gjordes i punkt 9A för hela avrinningsområdet. Detta är i samma storleksordning som
medelvärdet av 900 ton kväve och 18 ton fosfor per år vilket redovisas i årsrapporten
från Vegeåns Vattendragsförbund (2005) för perioden 1985-2005.
Varje delavrinningsområde
Medelvärdet av transporterna (kg/år) ut från varje specifikt delavrinningsområde
(åren 2001-2006, metod 2) varierade kraftigt både för kväve och för fosfor beroende
på vilket delavrinningsområde som studerades (figur 6.7).
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Figur 6.7: Delavrinningsområdenas transporter (staplar, medelvärde 2001-2006) av totalkväve
(vänster) och totalfosfor (höger) jämförs med de arealspecifika förlusterna (punkter) för samma period

Delavrinningsområdet Lillån (19) ger betydligt större transporter än övriga
delavrinningsområden. Att Lillån är mer än dubbelt så stort till arealen (tabell 6.1) än
övriga delområden spelar in vid jämförelserna av transporterna.
I jämförelse med de flesta av delavrinningsområdena bidrar Lillån (19) med
betydande mängder av framför allt totalkväve även vid en jämförelse av de arealspecifika förlusterna (figur 6.7). För totalfosfor är det endast de två avrinningsområdena i Humlebäcken (27A och 15) vilka har högre arealspecifika förluster än
Lillån (19).
Studier har visat att där flödesvägda koncentrationer av fosfor (som i Vegeå nedre,
9A och Lillån, 19) beräknas kan dessa koncentrationer bli högre än de faktiska
koncentrationerna (Wilander A., 2006). Detta beror på att, då de punktprovtagningar
som använts provtagits i flödestoppar (vilka ofta drar med sig mycket fosfor) kan det
resultera i en högre koncentration (Wilander A., 2006). Detta skulle i så fall också
kunna innebära högre transporter och arealspecifika förluster i Vegeå nedre (9A) och
Lillån (19). Wilander A., (2006) presenterar också att inverkan av sådana här förhöjda
värden kan motverkas då medelvärden över 3 eller 6 år används (som i denna
rapport) i stället för medelvärden över 1 år.
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Att Vegeån har högre transporter av totalkväve och totalfosfor i de nedre delarna av
avrinningsområdet indikerar ytterligare att koncentrationer och transporter av
totalkväve och totalfosfor regleras på ett icke-naturligt vis. Om närsaltskoncentrationerna (och transporterna) i systemet vore naturligt reglerade skulle de
regleras efter den årliga medelavrinningen (figur 6.4) och vara större längre upp i
Vegeåsystemet och inte tvärt om.

6.5 Trender i data
6.5.1 Trender i de beräknade transporterna
Mängderna transporterat totalkväve och totalfosfor i Vegeåns avrinningsområde
tenderade att minska något under den studerade 20-årsperioden då dagliga transporter
undersöktes (figurer 6.8-6.9, exempelfigurer med årsmedelvärden från 9A, de flesta
delavrinningsområden betedde sig likartat). Trenderna vilka analyserades var
beräknade antingen med metod 2 (rekommenderad i SNV, 2000) eller med metod 4
(för Lillån, 19 och Vegeå nedre, 9A).
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Figur 6.8: De totala transporterna (årsmedelvärden) av totalkväve med metod 4 (staplar) i
delavrinningsområdet Vegeå nedre (9A) jämförs med årsmedelflöden (punkter) samt de trendlinjer
vilka uppkommer för transport (p<0,05), respektive årsmedelflöde (p<0,05)
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Figur 6.9: De totala transporterna av totalfosfor (årsmedelvärden) med metod 4 (staplar) i
delavrinningsområdet Vegeå nedre (9A) jämförs med årsmedelflöden (punkter) samt de trendlinjer
vilka uppkommer för transport (p<0,05), respektive årsmedelflöde (p<0,05)
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En trendanalys genomfördes för att kolla om de neråtgående trenderna för transporten
av totalkväve respektive totalfosfor var signifikanta. Resultatet visade att trenden för
minskade transporter både av totalkväve och totalfosfor i Vegeån var signifikant
(p<0,05) i alla totala delavrinningsområden (tabell IV.I, Bilaga IV).

6.5.2 Trender i flödet
Det simulerade flödet (MIKE 11) hade för samtliga delavrinningsområden en
signifikant (p<0,05) minskande trend under åren 1987-2006 (tabell IV.II, bilaga IV).
Att de transporterade mängderna totalkväve respektive totalfosfor samvarierar med
flödet syns tydligt (figurerna 6.8 och 6.9) framförallt för kväve men även för fosfor.
Det uppmätta flödet i Åbromölla (22C, figur 3.3) uppvisade däremot ingen trend
(p>0,05) mellan år 1987 och 2006. Med ett p-värde <0,1 (90 % av datamaterialet kan
beskrivas av trendlinjen) visade däremot uppmätta flödesdata en positiv trend. (Om år
1986 inkluderades för de uppmätta värdena var den positiva trenden för flödet
signifikant, p<0,05)
Förklaringen till att det finns en neråtgående trend i de simulerade flödena men inte i
de uppmätta data kan ligga i att det simulerade flödet överskattades fram till år 1996
vilket visades av den ackumulerade differensen (figur 6.2).
Gällande trenderna skulle flödessimuleringen vid ett nytt arbete kunna gjorts om med
data från 1976 och framåt för att kunna utesluta möjligheten att flödesmodellen inte
hunnit stabilisera sig före den studerade provperioden.

6.5.3 Trender i koncentrationsdata
Eftersom transporterna uppvisade trender vilka skiljde sig från de trender funna för
flödet undersöktes även trenderna i koncentrationerna.
För de uppmätta koncentrationerna var trenderna neråtgående (p<0,05) över åren
1987-2006, i de delavrinningsområden där en trend kunde uppvisas (tabell 6.3). Detta
gäller både totalkväve- och totalfosforkoncentrationerna.
De uppmätta koncentrationerna totalkväve visade en minskande trend (p<0,05) för
alla delavrinningsområden utom de två i Humlebäcken (27 A och 15) samt Vegeå
nedre (9A) (vilka inte uppvisade någon signifikant trend se tabell 6.3).
För de uppmätta totalfosforkoncentrationerna var det endast i Vegeå överst (24A) och
i Lillån (19) som en signifikant (p<0,05) minskande trend kunde uppvisas (tabell 6.3).
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Tabell 6.3: Resultaten från trendkontrollen av koncentrationerna. I de fall där signifikans
(p<0,05) uppnås för trenderna av koncentrationerna presenteras om trenden innebär
ökande (+) eller minskande (-) koncentrationer

Delavrinningsområde Totalkväve, uppmätt
(provtagningsstation)

Totalfosfor, uppmätt

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan,
hela (25A)
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre
(27A)
Humlebäcken nedre,
hela (15)
Skavebäck (18) *
Hasslarpsån (17) *
Lillån (19)
Vegeå nedre, hela (9A)
Vegeå mynning,
hela (10)*

Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend

-

Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend Ingen signifikant trend

Ingen signifikant trend Ingen signifikant trend

*Provtagningsstationerna har för korta dataserier för att genomföra beräkningarna

Att Vegeå nedre inte uppvisade någon signifikant trend varken för totalkväve- eller
för totalfosforkoncentrationerna innebär att Vegeån i sin helhet inte har minskat sina
koncentrationer av dessa närsalter vilket hade varit önskvärt.
Att koncentrationerna minskar i Lillån (19) är mycket positivt eftersom Lillån står för
en så stor del av påverkan på Vegeån totalt. En av anledningarna till den minskade
koncentrationen skulle kunna ligga i de våtmarksområden som byggts av
Helsingborgskommun i delavrinningsområdet.
De neråtgående trenderna i kvävekoncentrationer i de övre delarna av avrinningsområdet är också positiva besked. Dessa trender skulle kunna bero på flera olika saker
däribland förbättrad kväverening i avloppsreningsverken samt åtgärder inom
jordbruket.

6.5.4 Trender i nederbördsdata
Trenderna studerades även för nederbördsdata från SMHI:s tre nederbördsstationer
Bjuv, Gillastig och Mariedal (figur 3.3) för åren 1987-2006. En neråtgående trend
(p<0,05) fanns i nederbördsdata från Bjuv och Gillastigs nederbördsstationer.
Nederbörden vilken uppmätts i Mariedals nederbördsstation uppvisade en icke
signifikant (p>0,05) positiv trend.
Att de simulerade flödesvärdena följer den neråtgående trenden i nederbörden är
naturligt eftersom modellen bygger på nederbördsdata. Att däremot de uppmätta
flödesvärdena i Åbromölla inte uppvisar samma trend eller nästan den motsatta beror
troligen på att fler variabler spelar in i naturen än vad som inkluderas i MIKE 11-
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modellen. De dataserier som använts är också relativt korta vilket innebär att data från
ett år tidigt eller sent i serien har stor inverkan på lutningen av trendlinjen.
Här skulle andra faktorer som vattenuttag kunna spela in för att förklara att flödet gått
upp när nederbörden gått ned. Det är möjligt att vatten togs ut och användes, antingen
till bevattning eller i någon industri och att detta vatten hamnat på andra sidan
vattendelaren mot någon av de intilliggande åarna. En förklaring till varför vattennivåerna gått upp i Vegeån när nederbörden har gått ned skulle kunna vara att detta
vattenuttag i så fall avslutats runt 1996-1997.
Datamaterialet visar neråtgående trender inom det simulerade flödesdatamaterialet
vilka inte kan bortses i från. Då minskade flöden också innebär minskade transporter
är frågan hur stor inverkan flödet har på transporterna. Den säkraste källan för ett
uppvisande av en minskad påverkan är de uppmätta närsaltskoncentrationerna, då
dessa koncentrationer bygger på faktiska värden. Totalt sett kan konstateras att i de
fall där koncentrationerna har minskat, framförallt för totalkväve, kan de minskade
trenderna från transporterna anses vara riktiga. För totalfosfor blir det sammanvägda
resultatet över perioden 1987-2006 att där koncentrationerna inte visar på en
signifikant (p<0,05) minskning, har troligen inte heller transporterna minskat. Detta
trots att resultatet i denna rapport visar på en minskning i totalfosfortransporten för
alla delavrinningsområden.

6.6 Klassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten
För statusen av Vegeån syns klara skillnader i olika delar av avrinningsområdet. De
övre delarna av Vegeån uppvisar generellt sätt bättre status än de nedre delarna.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av resultaten, framförallt av bedömningen
inom den ekologiska statusen.

6.6.1 Ekologisk status
Biologisk karaktärisering
Statusen hos biotan är bättre i de övre delarna av avrinningsområdet samt
Hallabäcken och sämre i de nedre delarna (figur 6.10). Statusbedömningen för de
klart fler bedömda provfiskena visar på högre känslighet än för bottenfaunan. Noteras
bör att fisken är statusklassad enligt det nya systemet och bottenfaunan enligt det
gamla systemet vilket innebär att gränserna kan vara olika dragna.
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Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande

status

Dålig status
Fisk
Bottenfauna

Figur 6.10: Provtagningspunkterna för fisk och bottenfauna samt dess klassificering enligt nya (fisk)
respektive tidigare (bottenfauna) bedömningsgrunder, provtagningsstationerna är de som sammanfaller
med den fysikalisk-kemiska provtagningspunkterna. De provtagningspunkter vilka ser ut att ligga på
land ligger i mindre biflöden än de som inkluderats på kartan.

Det är positivt att de övre delarna av Vegeåns avrinningsområde till stora delar hyser
god status beträffande både fisk och bottenfauna. Negativt är att biotan klassas till
dålig status i Humlebäcken och i Skavebäck. Att statusen för biotan i de nedre delarna
av Vegeån inte når upp till god status stärker ytterligare bilden av att Vegeån har
större kvalitetsproblem längre ner i avrinningsområdet.

Fysikalisk-kemisk karaktärisering

Arealspecifika förluster i vattendraget
Resultaten från beräkningen av de arealspecifika förlusterna (kg/ha, år) visar att
Vegeån i stort har otillfredsställande status (höga förluster) för både totalkväve och
totalfosfor vilket gäller i stort sett hela avrinningsområdet (figur 6.11) (tabell V.I och
V.II, bilaga V). För bedömningen har klasserna i Naturvårdsverkets handbok för
miljöbedömning (SNV 2000) översatts till statusklasserna och färgskalan enligt
vattendirektivet (tabell 5.5).
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Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status

Kväve
Fosfor

Figur 6.11: Arealspecifika förluster (kg/ha, år) av totalkväve och totalfosfor i Vegeåns delavrinningsområden (medelvärden år 2001-2006, beräknade enligt metod 2), bedömningarna är gjorda i den för
delområdet tillhörande provtagningspunkten

Samtliga delavrinningsområden förutom Lillån (19) har arealspecifika totalkväveförluster (medelvärden, kg/ha, år, 2001-2006) vilka klassas till otillfredsställande
status (höga förluster, tabell 5.5, tabell 5.3). Lillån har dålig status (mycket höga
förluster, tabell 5.5, tabell 5.3).
De arealspecifika förlusterna för totalfosfor innebär en klassning för de flesta
delavrinningsområdena till otillfredsställande status (höga förluster) (figur 6.11)
(SNV, 2000). Här finns två undantag. Det ena är hela Humlebäcken (15) vilken har
dålig status (extremt höga förluster) och Hallabäcken vilken till skillnad från de
övriga har god status (låga förluster).

Avvikelsevärde
Bedömningen av Vegeån med avvikelsevärde ifrån jämförvärdena i Naturvårdsverkets handbok för miljökvalitet (SNV, 2000) visade främst på måttlig och
otillfredsställande status inom avrinningsområdet.
För totalkväve uppvisade alla Vegeåns delavrinningsområden måttlig status (stor
avvikelse) från jämförvärdena i Naturvårdsverkets handbok för miljökvalitet (SNV,
2000) (figur 6.12) tabell V.III och V.IV, bilaga V.
Alla utom fyra delavrinningsområden uppvisar otillräcklig status (mycket stor
avvikelse) från jämförvärdena för totalfosfor (figur 6.12). Tre av dessa, Vegeå överst,
Vegeå övre samt Tibbarpsbäcken uppvisar måttlig status (stor avvikelse) och
Hallabäcken uppvisar god status (tydlig avvikelse) gällande totalfosfor.
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Hög status
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Figur 6.12: Avvikelse för totalkväve och totalfosfor i Vegeåns samtliga delavrinningsområden,
bedömningarna är gjorda i den för delområdet tillhörande provtagningspunkten

Fosfor och de nya bedömningsgrunderna – data från Råån
Vid bedömningen av Vegeån utifrån den
ekologiska kvalitetskvoten (=referensvärde/ Tabell 6.4: Ekologiska kvalitetskvoten och
status för de olika delavrinningsområdena
uppmätt medelvärde) genom att jämföra utifrån jämförelsen med referensvärdet
Vegeådata från provtagningar (medelvärden beräknat med data från Råån.
av fosforkoncentrationerna från åren 2001Delavrinningsområde EK Status
2006) med beräknade referensdata från den
(provtagningsstation)
närliggande Råån visades Vegeån ha dålig
0,08 Dålig
status i alla områden (tabell 6.4). Det enda Vegeå överst (24A)
0,16 Dålig
delavrinningsområde vilket var på gränsen Hallabäcken (11)
Vegeå
övre
(22C)
0,09
Dålig
till otillräcklig status var Hallabäcken.
0,05 Dålig
Även om referensvärdet som användes inte Vegeå mellan,
hela
(25A)
beräknats utifrån de exakta förhållandena i
0,04 Dålig
Vegeån visar det på att den bedömning som Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken
övre
0,03
Dålig
gjorts enligt de tidigare bedömningsgrunderna (SNV, 2000) troligtvis inte (27A)
0,03 Dålig
överskattar den fysikalisk-kemiska statusen Humlebäcken nedre,
hela
(15)
på Vegeån utifrån ett vattendirektivsperspektiv. Eftersom det referensvärde Skavebäck (18) *
Hasslarpsån
(17)
*
vilket kommer användas vid framtida
0,04 Dålig
bedömningar troligtvis kommer att tas fram Lillån (19)
Vegeå
nedre,
hela
(9A)
0,04 Dålig
just på detta sätt, är det sannolikt att en
kommande statusbedömning kan se ut just Vegeå mynning,
hela
(10)*
som denna jämförelse med Råån.

*Provtagningsstationerna har för korta dataserier
för att genomföra jämförelseberäkningen
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pH
Vegeån har inte någon försurningsproblematik vilket visades genom att pH-värdet i
avrinningsområdet inte sedan mätningarna startade (1971) understigit ett
årsmedianvärde på pH 6,8 (figur 6.13) vilket är den övre gränsen på den nya
klassningsskalan för bedömning av pH (Fölster J., 2006). Vegeån har heller inte
uppvisat ett minimivärde lägre än 6,2 under perioden 1971 och 2006 vilket ytterligare
stärker att Vegeån inte har försurningsproblematik (konversation Fölster J., 2007).
8,5

8

Medianvärde
7,5

Minimivärde

Gränsvärden
> 6,8 = Medianvärdet
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Figur 6.13: Median- och minimivärden i Vegeån under perioden 1987-2006. Median- respektive minimivärdena bör inte understiga sina gränsvärden. Gränsvärdena kommer från förslagen till de nya
bedömningsgrunderna för försurningskänslighet (Fölster J., 2006) samt Fölster J. (konversation, 2007).

Inom Vegeåns avrinningsområde genomfördes inte bedömning av försurning/surhet
eftersom Vegeån inte uppvisat tecken på försurningskänslighet de senaste 20 åren.

Hydromorfologisk status
Utifrån kartmaterialet från Länsstyrelsen i Skåne (2007d) gjordes uppskattningen att
ca 50 % av Vegeåns avrinningsområde har dikningsföretag. Dock gick inte att avgöra
vilka dikningsföretag som var aktiva och vilka som inte var det.
I övrigt fanns inget annat hydromorfologiskt informationsmaterial vilket resulterade i
att den hydromorfologiska statusen inte bedömdes.

6.6.2 Kemisk status
De studier som genomförts i Småland och i referenssjön Krageholmssjön i Skåne
visade en liten påverkan från några av de prioriterade ämnesgrupperna (konversation
Thörneman N., 2007). De ämnen vilka precis överskred de rådande gränsvärdena i
Krageholmssjön var PBDE (pentabromodifenyleter) och nonylfenol framför allt då
de analyserades i ofiltrerat vatten.
Då materialet är så pass bristfälligt och att Vegeån till stora delar redan kräver
åtgärder gör jag bedömningen att de prioriterade ämnena inte behövs för att
genomföra en sammanlagd status av ån. De är däremot viktiga att analysera i Vegeån
för att få en bild av läget och för att se till att det inte förekommer en punktkälla i just
Vegeån.
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6.6.3 Klassning av total status
Sammantaget visar den ekologiska och kemiska statusen genom resultatet av de
fysikalisk-kemiska parametrarna samt biotaundersökningarna i Vegeåns avrinningsområde att: Statusen på vattnet i Vegeån är bättre högre upp i avrinningsområdet och
som sämst i Humlebäcken samt i Skavebäck (figur 6.14).
Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status

Figur 6.14: Karta över den samlade bedömningen av Vegeån. Notera att färgerna beskriver vattnets
status och inte vilken påverkan det enskilda delavrinningsområdet har.

Klassningen av den totala statusen inom varje delavrinningsområde har till största del
byggt på den biologiska statusen. Klassningen har dock genomförts med stöd från
bedömningen av kväve och fosfor i de olika delavrinningsområdena.
Enligt principen ”one-out-all-out” skulle egentligen Hallabäcken haft måttlig status
(en elfiskeprovtagning med måttlig status), men eftersom statusbedömningen av
elfisket ännu inte är slutgiltig ansåg jag att vattenkvaliteten inom delavrinningsområdet i övrigt höll måttet för bedömningen god status.
Vegeå överst klassades som god enbart utifrån det stora antalet biotaprovtagningar
med god status (figur 6.10). Vid framtagandet av åtgärdsplan för området skulle jag
övervaka området noggrant eftersom den fysikalisk-kemiska statusklassningen inte
når upp till god status (figurer 6.11 och 6.12).
Vegeå övre klassades till måttlig status (figur 6.14) utifrån att fisk-provtagningen
visade på måttlig status. Bottenfaunans goda status bedömdes inte väga upp fiskbedömningen eftersom den kemiska statusen inte nådde upp till god status (figurer
6.11 och 6.12).
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Vegeå mellan är klassat till måttlig status utifrån den fisk-provtagning vilken visade
på måttlig status i delavrinningsområdets nedre punkt. De fysikalisk-kemiska
parametrarna ger egentligen stora belägg för att klassa delavrinningsområdet till
otillräcklig status.
Tibbarpsbäcken har inga biotaparametrar provtagna inom delavrinningsområdet.
Bedömningen görs därför utifrån den fysikalisk-kemiska statusen (figurer 6.11 och
6.12). Eftersom fosfor är den parameter som inkluderats av närsalterna i de nya
bedömningsgrunderna lät jag fosforn väga tyngre vid bedömningen och
Tibbarpsbäcken får måttlig status som totalklassning (figur 6.14).
Hasslarpsån klassades med hjälp av både den bottenfaunaprovtagning samt de
fysikalisk-kemiska provtagningarna som genomförts där. Eftersom bottenfaunabedömningen genomförts enligt det gamla systemet valde jag att ta den fysikaliskkemiska statusen (främst fosfor) som stöd och den totala klassningen blev otillräcklig
status (figur 6.14).
Klassningen i Humlebäcken (båda områdena) och Skavebäck gav klart utslag för
dålig status i den biologiska delen av bedömningen vilket resulterade i dålig status i
den totala klassningen av delavrinningsområdena.
I Vegeå nedre använde jag två biotabedömningar. En bottenfaunabedömning med
måttlig status och en fiskbedömning med dålig status jämkades och gav den samlade
statusklassningen otillräcklig status (figur 6.14).
För Vegeå mynning blev statusen måttlig utifrån den bottenfaunaprovtagning som
bedömts vid inloppet till delavrinningsområdet (i punkt 9A). Bottenfaunaprovtagningen skall återigen poängteras att den är genomförd enligt det gamla
bedömningssystemet och klassningen kan komma att ändras.
Att den hydromorfologiska statusen inte bedömdes gjorde troligtvis ingen större
skillnad i bedömningen av den totala statusen eftersom inget av delavrinningsområdena hade hög status i resten av den ekologiska klassningen (varken biologiska
eller kemiska). De prioriterade ämnena hade troligtvis inte sänkt statusen ytterligare
och dess uteslutande innebär troligen inte heller någon större skillnad för resultatet.
Under slutskedet med examensarbetet har det kommit till min kännedom att
fiskeföreningar ofta har koll på till exempel vandringshinder för fisk (konversation
Oscarsson H., 2007). Dessa vandringshinder är ofta dämmen vilka påverkar den
hydromorfologiska statusen. Men om några sådana förekommer i Vegeån har jag inte
hunnit ta reda på.
Som synes när de klara färgerna på kartan jämförs med komplexiteten av de ingående
parametrarna går det inte att beskriva hela sanningen om tillståndet i Vegeån genom
statusklassningen. En statusklassning som den här, kan dock användas som en grund
att arbeta vidare utifrån.
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6.7 Identifiering av plats för behov av åtgärder
För att Vegeån ska nå de av EU uppsatta målen krävs åtgärder. Åtgärder kommer inte
att kunna genomföras för hela området. Nedan presenteras vilka delavrinningsområden som ger störst påverkan till vattnet i det delavrinningsområdet. I dessa
områden gör åtgärder störst nytta.
OBS: Vegeån i själva vattenfåran kan alltså ha en högre påverkan (eftersom vattnet
påverkas av områdena uppströms) än den påverkan som det aktuella delavrinningsområdet ger.

6.7.1 Källfördelning
Källfördelningen i Vegeåns avrinningsområde, där de ingående källornas olika
transporter (kg/år) sammanställts, visar att åkermark är den största källan till både
totalkväve och totalfosfor i systemet (figurer 6.15-6.17). Åkermarkens tydliga
dominans är inte förvånande med tanke på de stora åkerarealerna inom
avrinningsområdet (63 %, SCB, 2003).
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Figur 6.15: Den procentuella källfördelningen från de sektorer vilka bidrar med införsel av totalkväve
och totalfosfor till Vegeån

Vid sidan av åkermarken syns några andra källor till totalkväve och totalfosfor värda
att notera (figurer 6.15-6.17). I delavrinningsområde Vegeå mellan (25A) (figur 6.1)
ger Findus Sverige AB (industri) tydligt utslag, både på totalkväve, men framförallt
totalfosforutsläppen i delavrinningsområdet (figurer 6.16-6.17). I Humlebäcken nedre
(15) är det de två avloppsreningsverken i Åstorp som syns vid sidan av jordbruket
både för kväve och för fosfor. I Vegeå nedre är det Ekebro avloppsreningsverk och
Mariannes Farm AB vilka ger utslag i källfördelningen (figurer 6.16-6.17).
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Figur 6.16: Källfördelningen från de sektorer vilka bidrar med införsel av totalkväve och totalfosfor till
Vegeåns delavrinningsområden

I Tibbarpsbäcken får dagvattnet en stor procentuell betydelse (figur 6.17) eftersom
Bjuvs tätort ligger i det relativt lilla delavrinningsområdet.
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Figur 6.17: Den procentuella källfördelningen från de sektorer vilka bidrar med införsel av totalkväve
och totalfosfor till Vegeåns delavrinningsområden

Av industriutsläppen påverkas Vegeåns avrinningsområde främst av totalfosforn från
de frukt- och grönsaksindustrier som finns inom avrinningsområdet. Och det som gör
utsläppen från dessa industrier mest intressanta är att endast en nästan försumbar del
av den bearbetade frukten och grönsakerna är odlade inom avrinningsområdet
(konversationer Persson P-A, Findus Sverige AB, 2007 och Persson J., Mariannes
Farm, 2007). Att ”råvarorna” är odlade utanför avrinningsområdet innebär att den
fosfor (och kväve) som släpps ut efter fabrikens reningsverk är importerat till
Vegeåns avrinningsområde från andra delar av landet och i vissa fall utlandet (egen
observation i matvaruaffären av grönsaker från de två fabrikerna, 2007).
Utifrån källfördelningen (figurer 6.16-6.17) kan även konstateras att påverkan från
Humlebäcken nedre skulle minska kraftigt om mindre närsalter släpptes ut från
reningsverket. Detta skulle troligen bättra på den fysikalisk-kemiska statusen
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nedströms Humlebäcken. Den biologiska statusen högre upp i Humlebäcken skulle
dock inte påverkas så tillsvida inte avloppsreningsverken eller kulverteringar genom
samhället utgör vandringshinder.
Av den påverkan vilken presenteras vara från åkermarken (figurer 6.15-6.17) härrör
ca 10 % av kvävet från det atmosfäriska nedfallet (jämförelse mellan de ca 14 kg N/
ha, år från atmosfäriskt nedfall och de ca 120 kg N/ ha, år från gödsling, konversation
Olofsson S., 2007 och SCB, 2003). Hypotetiskt kanske det atmosfäriska nedfallet på
åkrarna innebär ett 10 % -igt minskat behov av gödsling. Det skulle i så fall innebära
ett ökat behov av gödsling om det atmosfäriska nedfallet minskade. Oberoende av hur
”viktigt” det atmosfäriska nedfallet är för grödorna, ligger det i allas intresse att
minska påverkan både från brukad jord samt ifrån det atmosfäriska nedfallet.
Det är omöjligt att bedriva jordbruk utan att belasta naturen på något vis. Om vi vill
ha kvar jordbruket i Sverige är vi tvungna att leva med en viss påverkan. Det finns
dock en hel del som kan göras för att minska påverkan utan att minska på
jordbruksproduktionen. Hoffman M. et al. (1999) föreslår i enighet med svenska och
internationella studier att ”vara noga med kvävegivorna, inte sprida flytgödsel till
höstsäd på hösten och att vårplöja när det är möjligt”. Anläggning av våtmarker ska
ses som ett sätt att rena bort den del av kvävet (och fosforn, författarens anmärkning)
som trots brukningsåtgärder utlakas (Hoffman M. et al., 1999).
Vegeåområdets jordar är leriga vilket innebär en minskad möjlighet för denitrifikation
i marken på väg mot vattendraget. På grund av att jordpartiklarna är så tätt packade
finns det minimalt med utrymme för anaerobt porvatten där denitrifikationsprocessen
kan ske. Lerans täthet innebär även minskad denitrifikation när vattnet färdas i ån
eftersom mindre vatten kan tränga in i sidorna runt ån än i ett område med porösa
jordar. Här förvärras situationen ur ett kväverenande perspektiv i och med uträtningen
och dikningen av vattendragen. Den kortare tid som vattnet uppehåller sig inom
avrinningsområdet minskar ytterligare möjligheten för vattnet att infiltrera
omkringliggande mark. Avvattningen är ju dock en nödvändighet ur ett jordbruksperspektiv där det krävs att markerna hålls torra för att odling ska kunna ske.
Läckaget från åkermarkerna skulle delvis kunna stoppas med hjälp av skyddszoner
(breda områden närmast vattendraget vilka är bevuxna med buskar och träd och
framförallt inte är plöjda) och andra vattenuppehållande åtgärder. För att genomföra
åtgärder i större skala behövs ett prissättningssystem. En viss del bidrag skulle
behöva utgå från Sverige eller EU vid anläggandet av åtgärderna samt som
kompensation för utebliven skörd på de områden vilka inte längre odlas. Vidare
behöver Sverige och EU enligt principen förorenaren betalar (vilket det trycks på
inom vattendirektivet) se till att de som står för de luftburna utsläppen (förbränningsindustrier och personbilar) betalar för den delen av reningen. Detta skulle alltså kunna
bli en kompensation för den ekonomiska förlusten för lantbrukaren i utebliven såld
gröda orsakad av den mark lantbrukaren behöver avsätta för rening av det
atmosfäriska nedfallet. Vidare får konsumenterna stå för resten om vi ska kunna ha
kvar samma storskaliga jordbruk i Sverige som vi har idag. För att alla
vattenförekomster inom jordbruksbyggd ska kunna uppnå bättre status kommer det att
krävas mycket breda oplöjda skyddszoner. Dessutom kommer krävas att vattendraget
får en chans att återgå i sin naturliga åfåra vilken bidrar till bättre reningsmöjligheter.
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Nitrit plus nitrat jämfört med totalkväve
Jordbrukets påverkan visas också i beräkningarna av kvoten av koncentrationerna
nitrit plus nitrat dividerat med totalkvävet. Procenthalten nitrit plus nitrat i vattnet låg
i alla delavrinningsområden (tabell 6.5) utom i Hallabäcken (11) mellan ca 70 och 75
% av totalkvävehalten. I Hallabäcken (11) var värdet 60 %.
Tabell 6.5: Procentandelen av nitrit plus nitrat utav den totala kvävekoncentrationen (1993-2006), ett
visst mått på hur stor inverkan åkermarken har på kvävebelastningen. Nedan presenteras också om det
finns en trend (p<0,05) i andelen nitrit plus nitrat av totalkvävet.

Delavrinningsområde Medel % av (nitrit +
(provtagningsstation) nitrat) / tot-N

positiv (+) eller negativ (-) trend
(p<0,05) i % -andelen

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan,
hela (25A)
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre
(27A)
Humlebäcken nedre,
hela (15)
Skavebäck (18)*
Hasslarpsån (17)*
Lillån (19)
Vegeå nedre, hela
(9A)
Vegeå mynning,
hela (10)*

67
60
71
68

+
+
Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend

73
72

Ingen signifikant trend
Ingen signifikant trend

70

+

77
76

+
+

*Provtagningsstationerna har för korta dataserier för att genomföra beräkningarna

Inom de delavrinningsområden vilka uppvisar en trend har andelen nitrit plus nitrat
ökat (tabell 6.5) under perioden 1993 (då koncentrationen av nitrit plus nitrat totalt
först började redovisas) till 2006. Detta kan bero på ökade utsläppta mängder, eller så
skulle det kunna bero på att analystekniken har utvecklats vilket lett till att de lösta
kväveföreningarna kunnat detekteras mer precist i förhållande till totalkvävet.

6.7.2 Jämförelser mellan brutto- och nettobelastning
Brutto och nettobelastningen till Vegeån redovisas genom jämförelser mellan
transporterna beräknade utifrån de uppmätta värdena (nettobelastningen) och de
transporter som beräknats ur schablonvärden i källfördelningen (bruttobelastningen).
Retentionen av kväve i Vegeån liknar till viss del det mönster med 30-40 % retention
(20-40 % för hela landet) som presenterades av TRK (2002) för området (figur 6.18).
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Pilarna är skalenliga för
figuren men ej i jämförelse
med figur 6.19

Hallabäcken

Humlebäcken
Tibbarpsbäcken

Lillån

Figur 6.18: Flödesschema med netto- och bruttobelastning av kväve (kg/år) i Vegeåsystemet
För varje provpunkt (understruken) ses vid pilens bas: Nettoförlusterna samt inom parentes:
Bruttoförlusten, och procentuell retention eller om bruttoförlusten underskattades (i källfördelningen).
De streckade pilarna visar den mängd kväve (mellanskillnaden) som källfördelningen missat (som
behöver läggas till) i punkten för att nå det utgående netto-totalvärdet i punkten (provpunkten vid den
utgående pilen från den aktuella ”ringen”) av avrinningsområdet
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För fosfor indikerar jämförelsen mellan netto- och bruttobelastningarna att källfördelningens uppskattning av fosfor inom fyra av avrinningsområdena helt
underskattades (figur 6.15). För fosfor finns ännu ingen retention framtagen ännu.
Retentionen för fosfor kommer att modelleras fram under hösten 2007 (i PLC 5körningen).
Pilarna är skalenliga för
figuren men ej i jämförelse
med figur 6.18

Hallabäcken

Humlebäcken

Tibbarpsbäcken

Lillån

Figur 6.19: Flödesschema med netto- och bruttobelastning av total-fosfor (kg/år) i Vegeåsystemet
För förklaringar, se figur 6.18

Trots att ingen retention finns fram-modellerad för fosfortransporterna att jämföra
med, kan konstateras att den ca 75 %-iga retention vilken uppskattats inom
Hallabäcken (11) och Tibbarpsbäcken (14) verkar väldigt stora. Bruttobelastningen av
fosfor kan ha överskattats i dessa delavrinningsområden vilket skulle kunna bero på
att för många enskilda avlopp eller för stor andel åkermark har allokerats in i dessa
områden. Alternativt för Hallabäcken skulle retentionen kunna vara högre genom
detta delavrinningsområde eftersom delavrinningsområdet är mindre exploaterat.
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6.7.3 Åtgärder och lämpliga platser för åtgärder
Det första som måste utredas inför valet av platser för åtgärder är vad som behöver
åtgärdas. I fallet med Vegeån finns två olika problemområden att utgå ifrån:
1.
Övergödningen i Vegeån och i Skälderviken
2.
Den biologiska statusen i vattendraget
Inom det första problemområdet krävs en reduktion av närsaltstransporterna. Nästa
steg blir att avgöra om det är åtgärder mot övergödningen i Vegeån eller i Skälderviken som ska prioriteras.
För att minska närsalterna i vattnet i Vegeån krävs både en reduktion av tillförseln av
närsalter samt ökade retentionsmöjligheter för närsalterna längs hela vattendraget.
Reduktionsmöjligheterna innefattar bland annat att använda rekommendationerna
från greppa näringen vid spridning av gödsel på åkermark. Retentionsmöjligheterna i
sin tur skulle kunna utgöras av bredare skyddszoner, fler inslag av dammar samt att
gräva om åfåran till dess naturliga sträckning längs så stora delar av ån som möjligt.
Realistiskt sätt kommer inte hela Vegeån kunna åtgärdas, i alla fall inte på en gång.
Vid prioriteringen av områden för åtgärder inom Vegeån kan resultaten från den
genomförda klassningen samt från källfördelningen användas. Lämpligast blir då att
börja genomföra åtgärder inom delavrinningsområdena Humlebäcken (övre och
nedre, figur 6.1) och Lillån.
För att Skälderviken ska uppnå minskad övergödning krävs minskade transporter från
Vegeån. Målet skulle kunna uppnås med samma åtgärder som för ån i sig själv. Om
däremot endast en förbättring av Skälderviken är önskad, skulle fokus kunna läggas
på att anlägga ett mindre antal stora våtmarksområden. Lämpliga placeringar av dessa
områden skulle vara där biflödena Lillån och Humlebäcken når huvudfåran samt i
huvudfåran innan den når Skälderviken. Hur stora dessa områden skulle behöva vara
för att reducera bort de mängder närsalter som krävs för att uppnå miljömålen för
utsläppen till havet, är inte känt.
För att få upp den biologiska statusen (problemområde 2) i Vegeån och specifikt för
Humlebäcken (övre och nedre) och Lillån bör en genomgång av de data som låg till
grund för den biologiska statusbedömningen genomföras snarast. Den genomgången
kommer att visa om det är några parametrar vilka var mer betydande vid
bedömningen av till exempel fiskens måttliga, otillräckliga eller dåliga status inom
just Vegeån. I och med att principen ”one-out-all-out” används räcker det att en av
alla ingående parametrar är dålig vid varje provtagningspunkt för att klassningen ska
bli dålig status. En genomgång av bedömningarna för den biologiska statusen leder
förhoppningsvis till att isolera vad som behöver göras i de olika delarna av Vegeån.
Jag anser att man i första hand ska arbeta i de områden vilka uppnått sämst status men
att det är viktigt att inte glömma bort de övriga områdena. Det vore synd att missa
chansen att uppnå god status om det visar sig krävas mycket små åtgärder i något
område med måttlig status.
Troligt är att den fysikalisk-kemiska statusen kraftigt inverkar på den biologiska
statusen i Vegeån. Detta innebär att vattenkvaliteten behöver förbättras för att en
förbättring i den biologiska statusen ska uppnås. För att verkligen få upp statusen på
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det biologiska livet i ån skulle det däremot krävas en förändring av morfologin av
vattendraget med återskapande av den tidigare åfåran i så stora delar av Vegeån det är
möjligt. Både fisk och bottenfauna har krav på minimiflöde, syrenivåer samt tillgång
till skuggiga partier där temperaturen inte varierar så kraftigt på en dygnsbasis.
Skugga innebär också en annan positiv effekt i och med minskad igenväxning av ån,
vilket resulterar i att ån inte behöver rensas lika ofta. Rensningar är mycket negativa
för det biologiska livet i ån.
Inom upprättandet av ett åtgärdsprogram (skall enligt Vattenförvaltningsförordningen
finnas senast 22:e december 2009) bör Vegeåns Vattendragsförbund ta stor
delaktighet eftersom det är viktigt att det verkligen finns stöd, möjlighet och resurser
för att genomföra de krav som innefattas av de miljökvalitetsnormer som ställs.
Hela Vegeåns avrinningsområde kräver uppmärksamhet för att kontrollera att den
goda statusen uppnås eller bibehålls. Den övervakning som troligen blir aktuell i hela
Vegeån är den operativa övervakningen (kapitel 4.3.3) på grund av risken att
vattendragets status kan komma att försämras. Risken att förlora den goda statusen
uppskattar jag är störst i Hallabäcken där koncentrationerna av totalfosfor inte
uppvisar någon neråtgående trend (tabell 6.3) samt att det finns indikationer på en
kontinuerlig punktkälla för tillförsel av fosfor (tabell 6.2). En välstrukturerad
övervakning i hela avrinningsområdet innebär att trender snabbt kan uppfatta både
förbättringar tack vare genomförda åtgärder samt nytillkomna försämringar. Vegeån
har mycket bra förutsättningar med de långa dataserier som provtagits under 40 år.
Jag anser att i alla fall vissa av de provtagningspunkter som lades ned inför 2007 bör
tas upp igen eftersom dessa möjliggör för en mer detaljerad bild av ån. Det må vara
att det kostar mer med provtagning av fler punkter. Men om provtagningen (i till
exempel Hallabäcken) kan innebära ett mindre extensivt åtgärdsprogram där, tror jag
att den ekonomiska vinsten för minskade åtgärder blir större än vinsten från det
reducerade antalet provtagningspunkter.
Eventuellt kan Vegeån komma att behöva klassas om till kraftigt modifierat vatten på
grund av behovet av jordbruksmarken i Vegeåns avrinningsområde. Här måste
poängteras att en omklassning inte innebär ett befriande av ansvar för en förbättring
av Vegeåns status, det är endast målen som blir något lägre.

6.8 Felkällor
Trots att försök gjorts för att antalet felkällor ska minimeras har det under arbetets
gång tillkommit några vilka givit mer eller mindre stora osäkerheter kring olika delar
av arbetet. Nedan följer en kortare sammanfattning gällande dessa.
Transporter
En möjlig felkälla ligger i att mängden transporterat kväve och fosfor beräknade med
de testade transportberäkningsmetoderna varierade med upp till 40 %. Olikheterna i
de ”observerade” transporterna innebär att användningen av de transporterade
mängderna alltid bör användas med viss försiktighet. Trots dessa skillnader är dock
resultaten i stora drag inom samma storleksordning. Detta innebär att en trolig
uppskattning av verkligheten ligger inom det resultat-spann de olika beräkningsmetoderna ger och därmed också som den i arbetet använda metoden (metod 2). För
transporterna samt de arealspecifika förlusterna spelar även flödet stor roll och
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osäkerheterna i flödessimuleringar fortplantar sig i dessa parametrar. Flödesmodelleringen hade kunnat anpassas något bättre och för att vara mer säker för att
inte över eller underskatta värdena framför allt i jämförelse med de uppmätta flödena.
Möjligen hade det varit bra att simulera hela tidsperioden från 1976 för att undersöka
om modellen i så fall skulle ha stabiliserat sig före den studerade provperioden 19872006. Med överensstämmelsen med r2-värde på 0,67 får resultatet anses som godkänt.
För de arealspecifika förlusterna spelar även areorna in, där områden med mindre
areor kan visa på högre arealspecifika förluster i jämförelse med större areor. Detta
undviks med jämnstora areor vilket inte helt gick att åstadkomma inom projektet.
Framför allt Lillån stack ut. Den stora area Lillån har, skulle enligt denna teori
innebära lägre transporter från det delavrinningsområdet i jämförelse med tillexempel
Tibbarpsbäcken. Resultaten från det här arbetet visar dock på relativt höga
transporterade mängder samt arealspecifika förluster från Lillån i förhållande till de
andra områdena. Så även om arean spelar in så ger den i det här fallet inte någon
gynnsammare bild av Lillån än av övriga delavrinningsområden.
Vidare för transporterna kan sägas att den sammanfattning av hela avrinningsområdet
som görs i punkt 9A skulle kunna argumenteras vara ”icke representativ” eftersom
den inte är ända nere i mynningen. Detta skulle kunna argumenteras resultera i högre
transporter än i själva mynningen på grund av att det kommer ske retention innan
utloppet. Retention kommer mycket riktigt att ske (skogigare område kring
Vegeholm), men troligen även tillförsel av kväve och fosfor (bland annat från biflödet
Varbäck). Sammantaget ger således provpunkt 9A en relativt nyanserad bild av läget i
hela Vegeån.
Koncentrationer och flöde
Konstaterande angående jämförelsen mellan koncentrationerna och flödet. Om
andelen löst fosfor i totalfosforhalterna varit känd hade denna kunnat visa om
andelen löst fosfor hade korrelerat med den andel av fosforkoncentrationerna som
förklaras av flödet. Då hade resultaten bättre kunnat visa vilka processer som
påverkar närsaltstransporterna som helhet i Vegeån.
Vattendirektivet
För bedömningen enligt EU:s ramdirektiv för vatten innebär avsaknaden av material
för hydromorfologi och för den kemiska bedömningen att bilden som den här
rapporten visar upp inte är komplett. Eftersom dessa uppgifter saknas för väldigt
många vatten är det nog så här bedömningarna kan komma att gå till. Vidare är det
inte säkert att bedömningarna kommer att genomföras så som de beskrivs i den här
rapporten eftersom det är ett remissförslag som beskrivs här.
Källfördelningen
Jämförelsen mellan källfördelningen (bruttotransporten) och transportberäkningarna
utifrån de uppmätta värdena (nettotransporten) visar ju på en del brister i data
eftersom det inom vissa delavrinningsområden uppvisades en lägre brutto- än nettotransport. Detta kan troligen relateras till att källfördelningen innehåller en hel del
schablonuppskattningar. Resultaten divergerar på delavrinningsnivå, där
faktaunderlaget bland annat varierade med olika kommuner. Vissa hade till exempel
fullständig koll på hur många enskilda avlopp som fanns inom avrinningsområdet
inom kommunen medan andra bara hade en vag uppskattning om antalet i kommunen
i stort. Vidare kan exemplet enskilda avlopp uppvisa ytterligare en osäkerhet i sättet
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som avloppen allokerades ut i delavrinningsområdena. Allokeringen byggde på att
bostäder med enskilda avlopp är jämt fördelade över kommunens areal. Detta sätt att
allokera utsläppen kan komma att slå snett i delavrinningsområden som inte är lika
bebodda av hushåll med enskilda avlopp som kommunen i stort, eller tvärt om. Trots
detta uppvisar källfördelningen troligen i alla fall en hyfsad fördelning av den relativa
påverkan mellan de olika källorna.
Statistik och trender
Datamaterialet är inte kontrollerat om det är normalfördelat eller inte. För trendberäkningarna i detta arbete är dock materialet så pass stort att en normalfördelningsundersökning är överflödig.
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7 Slutsatser
7.1 Från resultat
Vegeån är ur övergödningssynpunkt ett kraftigt av människan påverkat vattendrag
vilket varje år transporterar ca 787 ton totalkväve och 18 ton totalfosfor till havet.
Den största källan till påverkan beror på läckaget från åkermarken med 87 % av
totalkvävet och 64 % av totalfosforn. Övriga påverkansområden med ca 5 % vardera
för totalkväve och totalfosfor är främst reningsverk, skog och dagvatten (11 % för
fosfor). För totalfosfor syns också enskilda avlopp med 7 % och industrier med 6 %.
De i studien 11 delavrinningsområdena uppvisade skiljda transporter av totalkväve
och totalfosfor i olika delar av avrinningsområdet. Större mängder kväve och fosfor
transporterades från delavrinningsområdena längre ned i avrinningsområdet samt i
Lillån och i Humlebäcken än i källområdet och i Hallabäcken. Dock sker viss
retention av framförallt kvävetransporterna enligt en jämförelse mellan beräknad
kvävetillförsel och observerade kvävetransporter. I Vegeån indikerade jämförelsen på
en retention mellan 10-60 % för stora delas av vattendraget under kvävets transport
till Skälderviken. För fosforn låg retentionen mellan 0-70 %.
Vattenflödets påverkan på koncentrations-variationer av totalkväve och av totalfosfor
var relativt låg med r2-värden mellan 0,1-0,6 för kväve och 0,04-0,3 för fosfor vid pvärde<0,05. Detta indikerar att koncentrationerna inte regleras på ett naturligt sätt.
Om närsaltskoncentrationerna (och -transporterna) i systemet vore naturligt reglerade
skulle de regleras efter den årliga medelavrinningen (figur 6.4) och vara större längre
upp i Vegeåsystemet (vilket den årliga medelavrinningen är) och inte tvärt om. Även i
delavrinningsområdet Hallabäcken (11, figur 6.1) vilket ofta talas om som ett relativt
opåverkat område uppvisades låga samband mellan flöde och koncentration (r2-värde
0,37 för kväve och 0,06 för fosfor, p-värde<0,05).
Flödet i Vegeån simulerades med modellen MIKE 11 vilken bygger på nederbördsdata, temperatur och potentiell avdunstning. Modellen kalibrerades mot de uppmätta
flödena i Åbromölla. Kalibreringen gav en överstämbarhet med ett r2-värde på ca 0,67
vilket innebär att de simulerade resultaten ger en så bra bild som kan förväntas vid
modellering av flöden i den här storleken av vattendrag. Flödet överskattades något
under den första halvan av den studerade perioden 1986-2006 vilket kan innebära en
viss påverkan, framförallt innebär det att de beräknade närsaltstransporterna
överskattas något de också.
Vid beräkningarna av närsaltstransporterna jämfördes tre olika metoder och dessa
genererade något olika resultat (som minst 10 % mindre och som mest 40 % större).
Den viktigaste slutsatsen från jämförelsen är att olika metoder ger olika resultat och
resultaten därför alltid bör användas med viss försiktighet.
Den neråtgående trend (p<0,05 över 1987-2006) som uppvisades i de simulerade
flödena är en trolig orsak till den neråtgående trend av transporterade mänger
totalkväve och totalfosfor som resultaten uppvisade. Anmärkningsvärt är att de
uppmätta flödena i Åbromölla redovisade en uppåtgående trend över perioden 19862006 (p<0,05). Detta trots att nederbörden visade en neråtgående trend för samma
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period. För koncentrationerna av totalkväve och totalfosfor visade dessa på en
neråtgående trend, där en trend kunde påvisas (p<0,05, 1987-2006). För totalkväve
fanns en neråtgående trend i åtta av 11 delavrinningsområden. För totalfosforkoncentrationerna fanns neråtgående trender endast i två av 11 delavrinningsområden. Den säkraste källan här är de uppmätta närsaltskoncentrationerna, då dessa
koncentrationer bygger på faktiska värden. Totalt sett kan konstateras att i de fall där
koncentrationerna har minskat, framförallt av totalkväve, kan de minskade trenderna
från transporterna anses vara riktiga.
Den klassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten som genomfördes för Vegeån gav
resultatet att vattnet endast i två av de 11 delavrinningsområdena uppnådde god status
(tabell 7.1). De övriga nio delavrinningsområdena kräver fler eller färre åtgärder för
att kunna uppnå god status.
Tabell 7.1: Delavrinningsområdenas sammanlagda status
enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Delavrinningsområde
(provtagningsstation)

Status

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan, hela (25A)
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre (27A)
Humlebäcken nedre, hela (15)
Skavebäck (18)
Hasslarpsån (17)
Vegeå nedre, hela (9A)
Vegeå mynning, hela (10)

God
God
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Dålig
Dålig
Dålig
otillfredsställande
otillfredsställande
Måttlig

Klassningen baserade sig främst på de av Fiskeriverket klassificerade provfiskena i
Vegeån (bedömda efter de nya bedömningsgrunderna) samt de av Medins Biologi AB
klassificerade bottenfaunaproverna (bedömda enligt det gamla systemet) vilka var
färre till antalet än fiskbedömningarna. Där den biologiska data var tunn eller om
statusklassningen vägde mellan två klasser användes den fysikalisk/kemiska
bedömningen som vågmästare (mestadels utifrån SNV, 2000). Det konstaterades
också att Vegeån inte lider av någon försurningsproblematik.
Eventuellt kan Vegeån komma att behöva klassas om till kraftigt modifierat vatten på
grund av behovet av åkermarken i Vegeåns avrinningsområde. Så länge åkermarken
utgör en såpass stor areal som den gör idag (drygt 60 %, SCB, 2003) kommer
kriterierna för god status inte att kunna uppnås. Här måste poängteras att en
omklassning inte innebär ett befriande av ansvar för en förbättring av Vegeåns status,
det är endast målen som blir något lägre. Omklassningen innebär således att inte lika
höga miljöförbättringar kommer att uppnås.
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Utifrån den preliminära bedömning som presenterats i rapporten bör poängteras att
denna typ av bedömning är en sammanfattning av en mycket stor mängd data. Den
statusklass som vattnet slutligen får bör inte tolkas för bokstavligt utan användas som
en måttstock på storleken på den arbetsinsats vilken behövs för att förbättra vattnet i
ån.

7.2 För framtiden
De platser inom Vegeåns avrinningsområde där åtgärder bör genomföras ur näringsretentionssynpunkt är i Humlebäcken samt i Lillån där det vore bra att anlägga våtmark eller genomföra restaurering. Förlusterna från åkermark bör försöka förhindras
genom utökade skyddszoner och till viss del ändrade odlings- och gödselrutiner.
Nästa steg i arbetet med Vegeån borde fokusera på att ta fram var och på vilket sätt
åtgärder skulle göra störst nytta i Vegeån. Arbetet kan starta med att undersöka den
biologiska statusen i detalj eftersom den bedömning som är gjord utgår ifrån ”oneout-all-out”. Att isolera om det är en enskild parameter och i så fall vilken, som
stjälper statusen i en viss punkt är viktigt för att sedan kunna arbeta målinriktat.
När problemet är isolerat kan en första uppskattning av kostnader för att åtgärda
problemen börja beräknas. Utifrån hur stora kostnader olika åtgärder innefattar kan en
åtgärdsplan utformas på en stabil grund, så att varken utgifterna skenar iväg eller
läggs på åtgärder vilka inte ger den största förbättringen per investerad krona.
Vegeån bör också hållas under sträng uppsikt så att god status verkligen uppnås
utifrån åtgärderna samt att den goda status som preliminärt redan uppnåtts, bibehålls.
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Bilaga I, Provtagning och prioriterade ämnen inom Vattendirektivet
Tabell I.I: Det intervall med vilket provtagning ska
genomföras under en vattencykel. Provtagning ska
genomföras under minst ett sammanhängande år,
där biologiska, hydromorfologiska och fysikaliskkemiska faktorer ska mätas (EU 2000/60, 2000)

Kvalitetsfaktor
Biologiska
Fytoplankton
Andra vattenväxter
Makroevertebrater
Fisk
Hydromorfologiska
Kontinuitet
Hydrologi
Morfologi
Fysikalisk-kemiska
Temperaturförhållanden
Syresättning
Salthalt
Näringsstatus
Försurningsstatus
Andra förorenande ämnen
Prioriterade ämnen

Floder
6 månader
3 år
3 år
3 år
6 år
Kontinuerligt
6 år
3 månader
3 månader
3 månader
3 månader
3 månader
3 månader
1 månad

Tabell I.II: Listan över de prioriterade ämnena enligt 2455/2001/EG (2001)

Prioriterade ämnen

Forts.

Alaklor
Antracen
Antrazin
Bensen
Bromerade difenyletrar
Kadmium och kadmiumföreningar
C10-13-kloralkaner
Klorfenvinfos
Klorpyrifos
1,2-Dikloretan
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
Diuron
Alfa-endosulfan1
Fluoranten
Gamma-isomer, lindan2
Hexaklorbutadien
Hexaklorcyklohexan
Isoproturon
Bly och blyföreningar
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Naftalen

Nickel och nickelföreningar
4-(para)-nonylfenol3
Para-tert-oktylfenol4
Pentaklorbensen
Pentaklorfenol
Benso(a)pyren5
Benso(b)fluoranten5
Benso(g, h, i)perylen5
Benso(k)fluoranten5
Indeno(1, 2, 3-cd)pyren5
Simazin
Tributyltennkatjon6
1,2,4-Triklorbensen7
Triklormetan (kloroform)
Trifluralin

1
6

Endosulfan, 2Hexaklorbensen, 3Nonylfenoler, 4Oktylfenol, 5Polyaromatiska kolväten,
Tributyltennföreningar och 7Triklorbensen

1

Bilaga II, Ekvationer för referensvärdesberäkning
Ekvationer för referensvärdesberäkningar enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 4913, SNV, 2000):
Totalfosfor:
0,002 ∗ x1 + 0,015

Ekvation I

(0,10 ∗ x2 + 1,2)
(5 ∗ x2 + 12)

Ekvation II

0,91 ∗ x3 ∗ 10 −3 + 0,02

Ekvation III

2,45 ∗ x 4 10 −3 + 0,024

Ekvation IV

3,15 ∗ x1 ∗ 10 −4 ∗ (5 + 60 ∗ x5 )

Ekvation V

Totalkväve:
0,018 ∗ x1 + 0,85

Ekvation VI

− 0,023 ∗ x 2 + 1,25

Ekvation VII

0,008 ∗ x3 + 0,85

Ekvation VIII

0,03 ∗ x 4 + 0,90

Ekvation IX

3,15 ∗ x1 ∗ 10 −4 ∗ (125 + 500 ∗ x5 )

Ekvation X

Tabell II.I: Beskrivning av koefficienterna i ekvationerna I-X

X

Beskrivning

x1
x2
x3
x4
x5

Specifik avrinning (l/km2, sek)
Sjö-procent i avrinningsområdet (om den är större än 2 %)
Arealspecifik förlust CODMn (kg/ha, år)
Arealspecifik förlust kisel (kg/ha, år)
Flödesvägd medelabsorbans 420 nm (abs f 420/5)

1

Bilaga III, Resultat transportberäkningsmetoder
Tabell III.I: Skillnad i resultat (åren 1987-2006) i totalkväve- och totalfosfortransporter med metod 1
och 3 i jämförelse med metod 2 (för alla punkter utom 9A och 19) och jämförelse av metod 4 med
ALcontrol Laboratories (9A och 19)

Delavrinningsområde

Metod
1 (N)

Metod 3 Metod 4/
(N)
ALcontrol
(N)

Metod 1
(P)

Vegeå överst
(24A)

± 12 %

0 – 40
% större

Hallabäcken (11)

± 14 %

0 – 34
% större

Vegeå övre
(22C)

± 11 %

Vegeå mellan,
hela (25A)

±9%

Tibbarpsbäcken
(14)

± 13 %

15 %
mindre –
11% större
15 %
mindre – 7
% större
13 %
mindre – 8
% större
12 %
mindre
–8%
större
± 14 %

Humlebäcken
övre
(27A)
Humlebäcken
nedre,
hela (15)
Skavebäck (18)*
Hasslarpsån (17)
*
Lillån (19)

± 10 %

± 13 %

± 13 %

± 14 %

3%
mindre
– 23 %
större

Vegeå nedre,
hela (9A)
Vegeå mynning,
hela (10) *

20 % mindre
–
2 % större
16 % mindre
– 28 % större

*Ej genomförd på grund av för korta dataserier

1

Metod 4/
ALcontrol
(P)

3 – 29 %
mindre
23 % mindre
– 21 % större

Bilaga IV, Trendanalyser
Tabell IV.I: Resultaten från trendkontrollen av transporterna. I de fall där p<0,05 , för
trenderna av transporterna presenteras om trenden innebär ökande (+) eller minskande (-)
transporter

Delavrinningsområde Totalkväve, uppmätt Totalfosfor, uppmätt
(provtagningsstation)

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan,
hela (25A)
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre
(27A)
Humlebäcken nedre,
hela (15)
Skavebäck (18) *
Hasslarpsån (17) *
Lillån (19)
Vegeå nedre, hela (9A)
Vegeå mynning,
hela (10)*

-

-

-

-

-

-

-

-

*Provtagningsstationerna har för korta dataserier för att genomföra beräkningarna
Tabell IV.II: Resultaten från trendkontrollen av flöde.
I de fall där p<0,05 för trenderna i flöde, presenteras
om trenden innebär ökat (+) eller minskat (-) flöde.

Delavrinningsområde Flöde, simulerat
(provtagningsstation)

Vegeå överst (24A)
Hallabäcken (11)
Vegeå övre (22C)
Vegeå mellan,
hela (25A)
Tibbarpsbäcken (14)
Humlebäcken övre
(27A)
Humlebäcken nedre,
hela (15)
Skavebäck (18) *
Hasslarpsån (17) *
Lillån (19)
Vegeå nedre, hela (9A)
Vegeå mynning,
hela (10)*

-

-

*Provtagningsstationerna har för korta dataserier för
att genomföra beräkningarna

1

Bilaga V, Klassning tidigare bedömningsgrunder
Tabell V.I: Tillstånd genom arealspecifik förlust (kg N/ha år) för totalkväve i Vegeåns
delavrinningsområden

Provtagningspunkt

Delavrinningsområde

Klass Bedömning

Arealspecifik
förlust (kg/ha, år)

24A
11
22C
25A

Vegeå överst
Hallabäcken
Vegeå övre
Vegeå mellan,
hela
Tibbarpsbäcken
Humlebäcken
övre
Humlebäcken
nedre, hela
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån

4
4
4
4

Höga förluster
Höga förluster
Höga förluster
Höga förluster

13,2
6,4
12,5
12,4

4
4

Höga förluster
Höga förluster

12,8
11,2

4

Höga förluster

11,9

5

Mycket höga
förluster
Höga förluster

18,7

14
27A
15
18*
17*
19
9A
10*

Vegeå nedre, hela
Vegeå mynning,
hela

4

15,6

*Ej genomförd på grund av för korta dataserier
Tabell V.II: Tillstånd genom arealspecifik förlust (kg P/ha år) för totalfosfor i Vegeåns
delavrinningsområden

Provtagningspunkt Delavrinningsområde

Klass Bedömning

Arealspecifik
förlust (kg/ha,
år)

24A
11
22C

Vegeå överst
Hallabäcken
Vegeå övre

4
2
3-4

0,20
0,06
0,16

25A

Vegeå mellan,
hela
Tibbarpsbäcken
Humlebäcken
övre
Humlebäcken
nedre, hela
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån
Vegeå nedre,
hela
Vegeå mynning,
hela

4

Höga förluster
Låga förluster
Måttligt höga
– höga
förluster
Höga förluster
Höga förluster
Extremt höga
förluster
Extremt höga
förluster

0,18
0,33

Höga förluster
Höga förluster

0,30
0,32

14
27A
15
18*
17*
19
9A
10*

4
5
5

4
4

*Ej genomförd på grund av för korta dataserier

1

0,24

0,38

Tabell V.III: Avvikelse från referensvärde (kvot=avvikelse/referensvärde) för arealspecifik förlust av
totalkväve i Vegeåns delavrinningsområden

Provtagningspunkt

Delavrinningsområde

Klass Bedömning

Avvikelsevärde
(kvot)

24A

Vegeå överst

3

11,9

11

Hallabäcken

3

22C

Vegeå övre

3

25A

Vegeå mellan, hela

3

14

Tibbarpsbäcken

3

27A

Humlebäcken övre

3

15

3

18*
17*
19

Humlebäcken
nedre, hela
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån

3

9A

Vegeå nedre, hela

3

10*

Vegeå mynning,
hela

*Ej genomförd på grund av för korta dataserier

2

Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Stor
avvikelse

6,1
11,6
11,6
12,7
11,1
11,8

18,6
15,2

Tabell V.IV: Avvikelse från referensvärde (kvot=avvikelse/referensvärde) för arealspecifik förlust av
totalfosfor i Vegeåns delavrinningsområden

Provtagningspunkt Delavrinningsområde

Klass Bedömning

Avvikelsevärde
(kvot)

24A

Vegeå överst

3

4,5

11

Hallabäcken

2

22C

Vegeå övre

3

25A

Vegeå mellan,
hela
Tibbarpsbäcken

4

4

18*
17*
19

Humlebäcken
övre
Humlebäcken
nedre, hela
Skavebäck
Hasslarpsån
Lillån

Stor
avvikelse
Tydlig
avvikelse
Stor
avvikelse
Mkt stor
avvikelse
Stor
avvikelse
Mkt stor
avvikelse
Mkt stor
avvikelse

9,3

9A

Vegeå nedre, hela

4

Mkt stor
avvikelse
Mkt stor
avvikelse

10*

Vegeå mynning,
hela

14
27A
15

3

4

4

*Ej genomförd på grund av för korta dataserier

3

1,6
4,0
6,1
5,4
10,2
11,5

9,1

Bilaga V.I, Begreppslista
Anläggningar
A- och B-anläggningar – ”Anläggningar som kräver tillstånd kallas A-anläggningar
(eller A-verksamheter) när det är Miljödomstolen som prövar frågan om tillstånd, och
B-anläggningar när det är Länsstyrelsen som gör detta. Tillstånd måste finnas redan
när verksamheten börjar anläggas.” (Partille kommun, 2005)
C- och U-anläggningar – ”Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas Canläggningar. En anmälan måste lämnas in till kommunens bygg- och miljönämnd i
god tid innan verksamheten startar. Miljöfarliga verksamheter som varken är
tillstånds- eller anmälningspliktiga brukar kallas U-verksamheter.” (Partille kommun,
2005)

”Också ändringar i verksamheter medför ofta krav på tillstånd eller anmälan. Vad
som är A, B eller C verksamheter framgår av den mycket omfattande och detaljerade
bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899).” (Partille kommun, 2005)
Biotaprovtagning – Provtagning av djur här provtagning av fisk och bottenfauna
(författaren).
Biotop – Livsmiljö. Beteckning för område med enhetlig miljö och vissa djur och
växter (Vattenportalen, 2004).
Bruttotransporter – Bruttotransporterna är de mängder (kg/år) som verkligen
transporteras från källan före retentionen i mark och vatten (författaren).
Dikning – ”Dikning av ett vattenmättat område innebär att man genom grävda diken
leder bort vatten från området så att marken blir torrare. Dikning är en form av
avvattning eller dränering. av marken.” (Vattenportalen, 2004).
Dikningsföretag – ”ett antal fastigheter som med olika andelstal gemensamt svarar
för avvattningen av regn-, dag- och dränvatten, inom ett visst område
(båtnadsområde), genom rör eller diken. Företaget sköts normalt genom en bildad
förening. Företagen finns registrerade på Länsstyrelsen, men är ofta inte ajourförda.
Många av företagen är bildade under första halvan av 1900-talet” och alla är idag inte
längre aktiva. (Arbetsutskottet till Hässleholms kommunstyrelse, 2005)
Diversitetsindex – ”Diversitetsindex är ett relativt mått på mångfald och ett
diversitetsindex tar hänsyn inte bara till antalet arter utan också hur pass vanlig en art
är i förhållande till andra arter.” (Lindberg P. och Nöbelin F., 2005).
Elfiske – En provfiskemetod där en lägre spänning läggs lokalt i vattnet vilket
bedövar fisken som då går att fånga, undersöka och sedan släppa tillbaka igen
(författaren).

1

Hydromorfologi – Hur vattnet formar och formas av landskapet runtomkring, beror
på flöde (mängd vatten), struktur (på bottensubstratet), strömningsmönster (djup och
bredd på fåra) och sträckning (rörelse) i landskapet (SNV, 2005).
Kalkrikkärr – En ovanlig skyddsvärd biotop ofta med rik flora och fauna (Lundberg
C., 2007).
Multimetriska index – Innebär att flera index vägs samman till ett samlat värde
(Johnson och Goedkoop, 2007).
Nettotransporter – Nettotransporter är de mängder (kg/år) som når fram till
recipienten efter retention i mark och vatten (författaren).
Närsalt – Används ofta som samlingsnamn för kväve och fosfor eller i stället för
näringsämne (författarens tolkning från Vattenportalen, 2004).
Recipient – Vattenområde som tar emot renat eller orenat vattenutsläpp
(Vattenportalen, 2004).
Retention – möjlighet för här kväve och fosfor att avgå från vattenfasen (Gustafsson
A. och Olsson K., 1999).
Vattendistrikt – Finns fem stycken i Sverige uppdelade efter avrinningsområden
utifrån till vilken havsbassäng som vattnet rinner (Vattenportalen, 2004).
Vattendrags/vårds-förbund
”Vattenvårdsförbund organiserar som regel kommuner, industrier etc., som utnyttjar
vattendragen som täkt, recipient eller för kraftproduktion. Verksamheten består som
regel av övervakning av vattenkvalitén (samordnad recipientkontroll) och kontroll av
flöden och nivåer. Vissa förbund tar även upp och prioriterar mellan olika
vattenvårdsåtgärder. Deltagandet är frivilligt. Det finns andra namn på
sammanslutningar som påminner om vattenvårdsförbund t.ex. vattendragsförbund
eller kustvattenförbund.” (Vattenportalen, 2004).
Vattenförvaltning
”Planering, skötsel och vård av vattenresurser.” (Vattenportalen, 2004).
Vattenmyndighet – Finns fem stycken i Sverige, en i varje vattendistrikt. Är den
styrande delen inom länsstyrelsen i den styrande länsstyrelsen i varje vattendistrikt
(SNV, 2005).
Vattenråd
Ett vattenråd är ett frivilligt diskussionsforum för aktörer inom ett avrinningsområde,
vilka gemensamt strävar efter att nå en helhetssyn på områdets vattenresurser
(Naturskyddsföreningen Sevedebygden, 2006).
Åkermark jmf. jordbruk – åkermark är den areal som brukas, medan jordbruksareal
även kan inkludera betesarealer och liknande (författaren).
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