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Genom att göra insatser på land kan man minska mäng-
den näring som når havet. För att kunna göra rekommen-
dationer om vilka åtgärder på land som ger störst effekt 
ute i kustvattnet, har Länsstyrelsen studerat fyra områ-
den utmed västkusten med olika prägel.

Under 2007-2008 har länsstyrelsen i Västra Götaland till-
sammans med länsstyrelserna i Halland och Skåne utfört 
ett antal regeringsuppdrag för att minska näringsbelast-
ningen till kustvattnet. Projekten har rört enskilda avlopp, 
restaurering av havsvikar, kartläggning av områden med 
störst näringsbelastning samt utredning av den bästa  
lokaliseringen för våtmarker. Materialet som har tagits 
fram inom dessa projekt är viktigt underlag i arbetet med 
att genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 
att på sikt uppnå god ekologisk status i vårt kustvatten. 

Under lång tid har övergödningsdiskussionen rört 
belastningen på havet i stort, samtidigt som de mest på-
verkade områdena på västkusten är vikar och skärgårds-
områden. Det är i sådana områden effekter av åtgärder 
först kan upptäckas och det är här som åtgärder först bör 
sättas in. Det är troligen också lokalt som det är lättast att 
motivera åtgärder antingen det gäller enskilda avlopp, 
våtmarker eller att anpassa jordbruket. De åtgärder som 
gör nytta lokalt gynnar också hela Västerhavet.

Rätt åtgärder vid 
landkällorna

fallstudie

Nya grepp mot övergödningen:

Fallstudier i belastade områden
För att kunna fördjupa arbetet med åtgärdsförslag och 
beräkna åtgärdspotentialen valdes fyra olika så kallade 
fallstudieområden utefter kusten. De valdes ut för att re-
presentera olika typer av kuststräckor med lite olika pro-
blemställningar. De utvalda områdena är 
• Skälderviken 
• Inre Kungsbackafjorden 
• Orust-Tjörnområdet 
• Fjällbacka inre skärgård 
Ett kriterium för urvalet var att området ska höra till de 
tio mest belastade vattenförkomsterna när det gäller till-
försel av näring från land men också att det är känsligt för 
övergödningens effekter. 

Efter att ha tittat på vilka de viktigaste källorna för till-
förseln av näringsämnen är och undersökt förutsättning-
arna i de olika områdena, bland annat genom samtal med 
kommunerna, valdes ett paket av åtgärder ut för varje 
område. För att kunna studera vilka effekter åtgärderna 
skulle få gjordes simuleringar med hjälp av modellberäk-
ningar. Även om den största näringstillförseln från Sverige 
till Västerhavet sker via Göta älv så valdes inte dessa om-
råden eftersom avrinningsområdet är så stort och dess-
utom studerats tidigare.
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Avrinningsområden för de fyra fallstudierna.



övergödning 

Skälderviken representerar i fallstudierna den öppna 
kusten som finns i Skåne och delar av Hallandskusten. 

Området har en snabb vattenomsättning och därigenom 
ett stort utbyte med omgivande vatten. Påverkan från 
utanförliggande områden är därför stor i detta område. 
Landområdet som påverkar Skälderviken är ca 2500 km2 
och domineras av jordbruksmark, inte minst i områdena 
närmast havet. Tillrinningen och därmed näringstillför-
seln från land sker framför allt genom de två vattendragen 
Rönne å och Vege å. Övergödningseffekter som märks är 
återkommande syrebrist vid bottnarna som i sin tur leder 
till att djurlivet på bottnarna störs, problem med kortli-
vade makroalger som också spolas upp på stränderna och 
störningar i ålgräsängarna.

Jordbruket främsta källan
Källfördelningen av näringstillförseln domineras fullstän-
digt av jordbruket både vad gäller kväve och fosfor. Av den 
totala mängden kväve som tillförs beräknas 55 procent 
vara antropogent, alltså av människan orsakat, läckage 
från jordbruksmark. Därför bör åtgärder inom jordbruket 
prioriteras. Det finns också relativt många enskilda avlopp 

med stora brister, som behöver åtgärdas. Inte minst för att 
dessa kan ge hygieniska problem med bakterier och virus.

Omställning av odlingsmetoder
Mycket har redan gjorts men de ytterligare åtgärder som 
kan vidtas för att minska kvävebelastningen från jordbru-
ket är att öka arealen fånggröda med vårplöjning, begrän-
sa gödsling under höst och vinter samt att senarelägga 
jordbearbetningen. Förslag på åtgärder för att minska fos-
forläckaget är anpassad fosforgödsling och regelbunden 
markkartering för att kunna anpassa grödans fosforbehov 
till fosforinnehållet i marken. Man bör även minska risken 
för ytavrinning genom att snabbt bruka ner gödseln efter 
spridning. Effekten av dessa åtgärder har inte beräknats 
inom projektet.

Andra viktiga åtgärder är en kraftig satsning på ef-
fektiva våtmarker och skyddszoner längs vattendragen. 
Enskilda avlopp med dålig rening bör åtgärdas och utsläp-
pen via dag- och spillvatten liksom genom bräddningar på 
ledningsnäten och vid reningsverken bör minskas. Dessa 
åtgärder har beräknats kunna minska belastningen på 
Skälderviken med ca 220 ton kväve och 20 ton fosfor.

Skälderviken

delen av läckaget från jordbruksmark beror på mänsklig 
påverkan. Av skogens läckage är det okänt hur mycket 
som är antropogent respektive naturligt. Ungefär 10 pro-
cent av kvävet kommer från reningsverk. 

För fosfor ser källfördelningen annorlunda ut och här 
dominerar jordbruket tillförseln från land, med nära 50 
procent av den totala belastningen. Dagvatten, enskilda 
avlopp och reningsverk utgör tillsammans en tredjedel av 
tillförseln. 

Åtgärder för minskad erosion
De åtgärdsförslag som presenteras, miljöanpassat jord-
bruk, anläggning av våtmarker och förbättrad rening av 
enskilda avlopp, är huvudsakligen beräknade på närom-
rådet till fjorden. Eftersom beräkningar inte kunnat göras 
på hur stor del av bidraget från skogsmark som är antro-
pogent, har heller inga åtgärder för skogen beräknats eller 
föreslagits. Det betyder inte att åtgärder inom skogsbru-
ket inte kan vara viktiga. Exempel på tänkbar åtgärd är att 
minska sådana skador på skogsmark som leder till ökad 
erosion.

Kungsbackafjorden representerar den jämfört med 
södra Halland och Skåne något flikigare kusten i nor-

ra Halland. Fjorden har ingen tröskel men har ett långsam-
mare vattenutbyte än Skälderviken. Kungsbackafjordens 
avrinningsområde som är 1000 km2 stort domineras av 
skogsmark, medan bara drygt 10 procent utgörs av jord-
bruksmark. Tillflödena från land kommer huvudsakligen 
genom de två vattendragen Kungsbackaån och Rolfsån. 

Skog och jordbruk bidrar lika mycket
Inre Kungsbackaforden har tydligt förhöjda halter av  
oorganiskt kväve (som är lättillgängligt för plankton) jäm-
fört med området utanför fjorden. Övergödningseffekter 
ses i form av återkommande syrebrist på bottnarna och 
därigenom påverkan på de bottenlevande djuren och  
flytande mattor av snabbväxande makroalger på de grun-
dare områdena. Det är stora skillnader inom avrinnings-
området. De jordbruksintensiva områdena, som också 
är de områden som läcker mest näringsämnen till havet,  
ligger till största delen inom en till två mil från fjorden.

Tillförseln av kväve från land kommer ungefär lika 
mycket från skogsmark som från jordbruksmark. Större 

Inre Kungsbackafjorden
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bär att mer näring transporteras till havet än om det finns 
sjöar i vattensystemet. Ungefär hälften av näringsbelast-
ningen beräknas komma från mänsklig aktivitet och åker-
mark dominerar för både kväve och fosfor. 

Utökad kapacitet på reningsverk
Den viktigaste åtgärden för att få ned kvävetillförseln 
beräknas vara att genomföra det förslag som innebär 
att Fjällbacka och Tanumshede reningsverk överförs till 
Grebbestad, där man samtidigt ökar reningskapaciteten. 
Inom jordbruket handlar det om att anlägga våtmarker 
och dammar vilket har god effekt på både fosfor- och 
kvävetillförseln. Förbättrad rening av enskilda avlopp är 
en annan viktig åtgärd för att minska kvävebelastningen, 
medan mängden fosfor kan minska genom att skyddzoner 
anläggs utmed vattendragen.

Fjordsystemet innanför Orust och Tjörn representerar 
södra Bohuslän och är speciellt genom att det består 

av hela tretton ”fjordar” i serie som byter vatten med var-
andra och som har olika djupa trösklar mellan de olika 
områdena. Området har en mycket stark skiktning mellan 
yt- och djupvatten och även mycket olika omsättningstid 
för dessa två vattenmassor. Omsättningstiderna varierar 
också mycket mellan de olika delområdena och är gene-
rellt längre än i många andra områden utefter kusten. 

Punktkällor
Markanvändningen inom tillrinningsområdet som är 
1500 km2 utgörs till hälften av skog, medan åkermarken 
står för 18 procent. Berg i dagen är vanligt, vilket är kara-
teristiskt för Bohuskusten. Bäveån är det vattendrag som 
bidrar med störst näringsbelasning, men det finns också 
många mindre vattendrag. Det finns också flera stora 
punktkällor i området, där reningsverken i Uddevalla och 
Stenungsund tillsammans med industrin i Stenungsund 
utgör största delen.

Genom det långsamma vattenutbytet, framför allt i 
djupvattnet, blir området övergödningskänsligt och ef-
fekterna syns framför allt som syrebrist vid bottnarna och 
därigenom kraftigt påverkat djurliv på de djupare bott-
narna. I skyddade grundområden förekommer också fly-

tande mattor av snabbväxande makroalger.
I detta område spelar nedfallet av kväve direkt på havsy-
tan en stor roll och utgör hela 23 procent av belastningen. 
Detta beror på att området är relativt nederbördsrikt. För 
att åtgärda bidraget från atmosfären krävs i första hand in-
ternationella åtgärder. I övrigt dominerar jordbruksmark 
som källa för både kväve och fosfor men den antropogena 
delen är större för fosfor än för kväve. När det gäller kväve 
utgör även skog och reningsverk en stor andel medan en-
skilda avlopp spelar en större roll på fosforsidan.

Våtmarker och åtgärder på avlopp
Enligt modellberäkningarna är anläggande av våtmarker 
mycket viktigt i detta område för att minska mängden av 
både kväve och fosfor, liksom åtgärder på enskilda avlopp. 
Det finns också många mindre reningsverk som inte har 
speciellt bra rening av kväve och därför beräknas förbätt-
ringar av dessa vara den viktigaste åtgärden för att mins-
ka kvävetillförseln. Inom de mer jordbrukstäta områdena 
kan även ett mer miljöanpassat jordbruk göra stor nytta. 
Det finns till exempel möjligheter att öka anslutningen till 
miljöstödet för fånggröda och vårplöjning. En annan stöd-
form inom jordbruket som skulle kunna utnyttjas mer i 
området är skyddszoner vid vattendragen. Detta minskar 
framför allt fosfortillförseln.

Fjordarna vid Orust och Tjörn

Fjällbacka inre skärgård
Fjällbacka inre skärgård representerar norra Bohusläns 

skärgårdslandskap med en relativt skyddad och gan-
ska grund innerskärgård. Skärgården gör att vattenutbytet 
med öppna havet är begränsat, men det finns inga trösklar 
som förhindrar utbytet av djupvatten. Tillrinningen som 
är 300 km2 kommer från ett ganska litet område och mark-
användningen domineras av övrig mark, som betesmark, 
strandängar och nära kusten mycket berg utan vegetation. 
Längre inåt land ökar andelen skog. Åkermarken utgör  
21 procent av marken i området och jordbruket är framför 
allt inriktat mot mjölk- och köttdjurproduktion. Övergöd-
ningseffekterna syns framför allt som flytande mattor av 
snabbväxande makroalger, vilket är ett mycket stort pro-
blem i norra Bohusläns innerskärgårdar.

Snabb transport av näring
Tillförseln från land sker genom tre mindre vattendrag, 
Jorälven, Träsvallaälven och Anråsälven. Dessa är typiska 
för norra Bohuslän genom att de är sjöfattiga. Detta inne-
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Skog
Myr
Övrig öppen mark
Åkermark bakgrund
Åkermark antropogent
Atm. deposition sjöyta
Reningsverk
Industri
Enskilda avlopp
Dagvatten
Atm. deposition havsyta

Kväve
3 500 ton/år

Fosfor
77  ton/år

Skälderviken Källfördelning av fosfor och kväve för den sammanlagda 
belastningen från land och atmosfär. Data från 2006.

Kväve
640 ton/år

Fosfor
21 ton/år

Inre Kungsbackafjorden

Kväve
1200 ton/år

Fosfor
53 ton/år

Fjordarna vid Orust och Tjörn

Kväve
230 ton/år

Fosfor
16 ton/år

Fjällbacka inre skärgård

En viktig slutsats man kan dra av dessa projekt är att 
källfördelningen av näringstillförseln spelar stor roll 

och förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika områden. 
Därmed är det olika kombinationer av åtgärder som fung-
erar bäst beroende på var vi befinner oss utmed kusten. 
Åtgärder inom jordbruket är nästan alltid aktuella, men 
eftersom jordbrukets intensitet och inriktning varierar så 
blir åtgärderna olika i olika omården.

Våtmarker pekas ofta ut som en effektiv åtgärd, men 
för att de ska ta hand om så mycket näring som möjligt 
spelar det stor roll var de placeras och hur de utformas. 
Bäst effektivitet får man då belastningen av kväve och fos-
for är hög, vilket innebär att de bör anläggas i områden 
med relativt intensivt jordbruk.

Även enskilda avlopp, alltså små avloppsavläggningar 
för ett eller ett fåtal hushåll, kan spela stor roll, till exem-
pel i en mindre vik. Det är därför viktigt att prioritera åt-
gärder på enskilda avlopp utifrån känsligheten i det vat-
tenområde som tar emot utsläppet, men också utifrån 
risken att dricksvattenbrunnar kan förorenas med sjuk-
domsframkallande mikroorganismer.

Rapporten Fyra fallstudier för att minska övergödning-
en i Västerhavets vattendistrikt (2009:51) finns att hämta 
på länsstyrelsen Västra Götalands hemsida, under  publi-
kationer.

”Våtmarker pekas 
ofta ut som en 

   effektiv åtgärd”


