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Kungs back aån

Kungs back aåns vat ten sys tem är be lä get inom Här ry da, Marks, Möln dals och Kungs-
backa kom mu ner och in går i Vä stra Gö ta lands och Hal lands län.

Av rin nings om rå det om fat tar en to tal yta av ca 303 km², var av sjöa re a len ut gör 6,6
procent.

Ån bör jar med ut lop pet från Vä stra Ings jön och rin ner väs te rut. I den na sträck ning
kal las ån ock så Lin do me ån. Till ån av vatt nas, i det övre lop pet, sjöar som Finn sjön,
Yx sjön, Nords jön och Öst er sjön. Vid Lin do me by ter ån namn till Kungsbackaån.

Lil lån ut gör det vik ti gas te till flö det ned ströms Lin do me. Ån myn nar slut li gen ut i
den inre de len av Kungs back a fjor den som i au gus ti 2005 blev väst kus tens för sta
marina naturreservat.

Land ska pet ka rak te ri se ras i de övre de lar na av barrs kog med tun na jord ar, svår vit-
tra de ber gar ter och nä rings fat ti ga sjöar. En stor del av om rå det ut görs av moss- el ler
myr mar ker, vil ket bi drar till att göra många av sjöar na hu mus ri ka. Ned ströms ökar an-
de len ängs- och jord bruks mark. Ån rin ner i sin ned re del ge nom bör di ga jord bruks-
mar ker, som utgörs av lerslätter från gamla havsbottnar.
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2013 års vat ten dragskon troll

Fö re lig gan de rap port från Kungs back aåns vat ten vårds för bund re do vi sar re sul ta ten
av 2013 års vat ten dragskon troll samt tid sutveck ling en av oli ka va ri ab ler. Rap por ten
in ne hål ler ock så ett an tal bi la gor där un der sök ning ar och åt gär der re do vi sas, som ut-
förts i av rin nings om rå det. Efter som rap por ten ej trycks utan dis tri bu e ras som ett elek-
tro niskt do ku ment har vi valt att inte kor ta ner bi la gor na. Bland an nat finns hela mi ljö-
rap por ten för Land vet ter flyg plats finns med, lik a så läns sty rel sens rapporter för både
elfisken och bottenfauna för hela Västra Götaland.

Bi la gor till års rap port 2013
Kungs back aåns Vat ten vårds för bund
 Kal kning i Kungs back aåns vat ten sys tem 2013 bi la ga 1

Re do vis ning från Gö te borgs re gio nens kom mu nal för bund.

 Mi ljö rap port 2013 för Gö te borg Land vet ter Air port bi la ga 2
Här re do vi sas bl.a. un der året fö re ta gen kon troll av dag vat ten.

 El fis ke un der sök ning ar i Is sjö bäck en och Lin do me ån bilaga 3
In gå en de i Land vet ter flyg plats mi ljö kon trollp rog ram år 2013.

 El fis ke i Vä stra Gö ta lands län 2013 bi la ga 4

 Bot ten fau na i Vä stra Gö ta lands län 2013 bi la ga 5

 An a lys da ta (både som .xls och .csv) bi la ga 6
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Kon troll pro gram

Vat ten dragskon trol len be drivs en ligt
ett, till sam mans med med lem mar och
be rörda läns sty rel ser, upp rät tat kon-
troll pro gram. Det ta har un der årens
lopp re vi de rats vid fle ra till fäl len och
an pas sats till fö re lig gan de, suc ces sivt
för änd ra de be hov. Det nu gäl lan de
pro gram met, som av ser kon trol len från
2003 och fram åt, läg ger tyngd punk ten
på kon troll av när sal ter på 7 prov tag-
nings punk ter. Yt ter li ga re 3 prov tag-
nings punk ter in för li va des i vat ten-
dragskon trol len 2006. Ännu en prov-
punkt, P18, kom med i pro gram met
från och med 2011. Så le des to talt 11
prov tag nings punk ter med tyngd punkt
på när sal ter. Benämning på alla
provpunkter och motiv till prov tag-
ning på dessa följer nedan.

 P3, Sands jö bäck en. Den na prov punkt tjä nar främst som re fe ren spunkt till Is sjö-
bäck en. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt schema A nedan.

 P4, Is sjö bäck en. Is sjö bäck en be las tas av verk sam he ten på Land vet ter flyg plats.
Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt sche ma A ned an.

 P5, Vä stra Ings jöns ut lopp. Ings jöar nas ut lopp re p re sen te rar Kungs back aåns
övre, skogs- och sjö do mi ne ra de av rin nings om rå de och fung e rar ock så som re fe-
ren spunkt för be last ning en från jord bruk och tä tor ter ned ströms. Från och med
2008 tas pro ver var je må nad, ti di ga re var an nan. Prov tag ning och ana ly se ra de
va ri ab ler en ligt sche ma B nedan.

 P9, ned ströms Lin do me. När den na punkt in rät ta des fanns i Lin do me Au gust
Wer ners fab rik i drift. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt sche ma C
ned an.

 P12, Lil lån är det stör sta bi flö det till Kungs back aån. Den be las tas av jord bruk,
ett såg verk, en hus fab rik och en fis kod ling samt av för sur ning. Sam ti digt är Lil-
lån vik tig för lax- och hav sö rings å ter väx ten. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri-
ab ler en ligt sche ma C ned an.

 P13, Hede. Den na punkt lig ger upp ströms Kungs backa sam häl le. Här tas även
prov i läns sty rel sens över vak nings prog ram. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri-
ab ler en ligt sche ma C ned an.

 P13.1, ned ströms Ham mar gårds re nings verk. Det ta är den punkt som lig ger när-
mast ha vet och be skri ver där med Kungs back aåns sam la de be last ning på Kungs-
back a fjor den och väs ter ha vet. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt
sche ma C ned an.

 P15, Hall bäck en vid Vala. Kom med i prov tag nings pro gram met 2006. Ån har
va rit rep ro duk tionslo kal för hav sö ring och lax och har fått mer in du stri verk sam-
het i av rin nings om rå det. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler enligt schema C
nedan.
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 P16, Sö de rå. Kom med i prov tag nings pro gram met 2006. Åns av rin nings om rå de
har fått ny mar kan vänd ning med bl.a. en golf ba na och dag vat ten till för sel från
omk ring lig gan de be byg gel se. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt
sche ma C ned an.

 P17, Sags jö bäck en. Kom med i prov tag nings pro gram met 2006. Bäck en är be-
las tad från berg täk ten vid Sags jön och från dag vat ten till för sel från omk ring lig-
gan de be byg gel se. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt sche ma C
ned an.

 P18, Has sung a reds bäck en. Kom med i prov tag nings pro gram met 2011. Bäck en
är be las tad från en golf ba na. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler en ligt sche-
ma B ned an.

Vat tenp rov tag ning och samman ställ ning av års rap port har ut förts av Me li ca, Gö te-
borg. Fy si ka lisk-ke mis ka ana ly ser har ut förts av Eu ro fins, Lidköping.
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Schema A

P3, P4

totalkväve

totalfosfor

Analyserade variabler

jan, mars, maj, juli, sept, nov
jan, mars, maj, juli, sept, nov

Provtagningsmånader

Schema B

P5, P18

totalkväve

totalfosfor

Analyserade variabler Provtagningsmånader

alla

alla

Schema C

P9, P12, P13, P13.1, P15, P16, P17
Analyserade variabler

temperatur

konduktivitet

turbiditet

färg

pH mars–maj, oktober–december

alkalinitet

syrgas april–september

syremättnad

totalkväve

totalfosfor

TOC (totalt organiskt kol)

mars–maj, oktober–december

april–september

Provtagningsmånader

alla

alla

alla

alla

alla

alla

alla



Un der sök ta va ri ab ler

Ut över den fy si ka lisk-ke mis ka vat ten kon trol len (se ta bel ler) har Vä stra Gö ta lands län
ett an tal prov tag nings punk ter i Kungs back aåns av rin nings om rå de. Un der år 2013 har
inom ra men för kal kef fekt kon trol len el fis ke un der sök ning ar och bot ten fau na un der-
sök ning ar ge nom förts i sex re spek ti ve elva vat ten drag i av rin nings om rå det. Gö te-
borg-Land vet ter flyg plats har en ligt sitt kon troll pro gram genomfört fyra elfisken i
Issjöbäcken och ett i Lindomeån

Års rap por ter och ta bel ler med an a ly svär den finns att lad da ner
Års rap por ter och ta bel ler med an a ly svär den för 2013 och bak åt går att läsa och lad da
ner från hem si dan www.kbavvf.se. Års rap por ter na finns från och med år 2003 och
fram åt, ta bell da ta finns från 1994 och fram åt. Det finns även and ra mat nyt ti ga och in-
tres san ta do ku ment rö ran de Kungs back aåns av rin nings om rå de och Kungs back aåns
Vat ten vårds för bund som t.ex. ju bi le mussk rif ten ”Kungsbackaån genom tiderna
1983–2013”.
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Punk ter i Kungs back aån med prov fis ken 2013.



Kli mat

Lo ka la vä der leks för hål lan den på ver kar till stån det i sjöar och vat ten drag och är en bi-
dra gan de or sak till va ri a tio ner i upp mät ta vär den.

Vat ten tem pe ra tur
Vat ten tem pe ra tu ren i huvud få ran vid Lin do me var för för sta kvar ta let av året be tyd-
ligt läg re än me del tem pe ra tu ren för pe rio den. Ja nu a ri tem pe ra tu ren var ung e fär lika
med mini mum och mar stem pe ra tu ren var den läg sta på tioår spe rio den. I april sker ett
skif te i tem pe ra tu ren för att i maj lig ga en god bit över max tem pe ra tu ren för pe rio den.
I juni sjun ker tem pe ra tu ren nå got men är ändå över me del temp för pe rio den. Un der
juli till och med ok to ber var tem pe ra tu ren år 2013 nå got läg re än ge nom snit tet för des-
sa må na der. Året av slu tas se dan med att tem pe ra tu rer na för no vem ber och de cem ber
lig ger nå got över me del vär det. Samman fat tar man det ta så lig ger 2013 års vat ten tem-
pe ra tur för för sta kvar ta let be tyd ligt un der me del jäm fört med fö re gå en de 10-år spe-
riod. För and ra kvar ta let be tyd ligt över och för tred je kvar ta let nå got un der me del-
temp jäm fört med föregående10-års period. För årets sista fjärdedel är vat ten tem pe ra-
tu ren i genomsnitt lika med medel för föregående tioårsperiod.
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Vattentemperatur, huvudfåran vid Lindome (P9)
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Vat ten fö ring

SMHI har från och med 2010 en ny be räk nings mo dell för vat ten fö ring som he ter
HYPE (HY dro lo gi cal Pre dic tions for the En vi ron ment), som är en nyutveck lad hy-
dro lo gisk mo dell för in te gre rad si mu le ring av flö den och om sätt ning av vat ten och nä-
rings äm nen, för Sve ri ge kal las den S-HYPE. S-HYPE er sät ter den ti di ga re an vän da
PULS-mo del len. S-Hype ger inte rik tigt sam ma re sul tat som PULS och för tids se ri er
vid förd ju pa de ana ly ser ska man över vä ga att räkna om t.ex. transporter av
näringsämnen med S-HYPE.
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Be räk nad vat ten fö ring för 2013 fram går av di ag ram på fö re gå en de sida och ta bel ler
ned an. I di a gram met med dygns me del vär den ser man att flö de na för 2013 har, vid
bör jan och slu tet av året va rit höga. Året star tar med ett hög flö de i ja nu a ri som suc ce-
sivt av tar. I feb ru a ri går flö det upp nå got och av tar se dan, från april till slu tet på juni in-
trä der en os ta dig pe riod. Från juli fram till ok to ber är det låg vat ten fö ring. I ok to ber
och fram åt kom mer fle ra flö des top par med en dipp un der års me del vär det i må nads-
skif tet no vem ber de cem ber. I de cem ber kom mer yt ter li ga re någ ra flö des top par, må-
na den av slu tas med årets hög sta flö de på 36,9 m³/s, nå got över me del hög vat ten. Me-
del vat ten fö ring en för 2013 var 4,7 m³/s, 2012 var den 7,3 m³/s, så le des min skning
med 36 %. Vat ten fö ring ens stor lek på ver kar främst trans por ten av näringsämnen plus
att den påverkar stabilitet och skredrisker på känsliga områden längs vattendragen.
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2013 P5 P9 P12 P15 P13 P13.1

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

3,78

1,62

0,72

0,47

0,65

0,39

0,50

0,20

0,11

0,23

2,70

4,06

7,51

3,34

1,33

1,22

1,33

1,09

1,09

0,41

0,24

1,13

5,79

9,02

2,03

0,86

0,22

0,48

0,29

0,41

0,27

0,08

0,05

0,72

1,75

3,20

11,60

5,21

1,76

2,29

2,05

2,08

1,77

0,64

0,39

2,69

9,59

15,90

0,40

0,19

0,04

0,11

0,08

0,12

0,07

0,02

0,01

0,18

0,40

0,70

11,10

4,94

1,70

2,15

1,95

1,96

1,66

0,59

0,36

2,43

8,69

14,30

Må nads me del vär den av vat ten fö ring 2013 en ligt S-HYPE-modellering.

Flödesstatistik S-Hype 1981– 2010 2013

MHQ 32,3 36,9 (HQ)

MQ 5,93 4,67

MLQ 0,34 0,25 (LQ)

Flö det i ut lop pet i Kungs back a fjor den 2013 jäm fört med S-Hy pes ta tis tik.



Försurningssituationen
–Kalkningsprojekt Kungsbackaån

Avrinningsområdet är utsatt för en stark försurningspåverkan. För att motverka för-
surning av vattendraget sker kalkningsinsatser, vilka administreras av Göteborgsre-
gionens kommunalförbund. Vidare redogörelse lämnas i bilaga 1.

Sedan 1991 har totalt 36 844 ton kalk spridits. Från en topp på 3 450 ton 1993 har
den spridda mängden sjunkit till 850 ton år 2013. Kalkningen följer sedan 2012 en ny
kalkningsplan.

I tabellen nedan redovisas de senaste årens kalkningsinsatser samt pH i punkterna
P9, P12 och P13.1 under november månad. Mängderna kalk avser det totala antalet
ton spridd kalk inom avrinningsområdet. Bilaga 1.

Elfiske

Elfiske recipientkontroll

Även i år gjordes elfisken på fyra lokaler i Issjöbäcken, normalt fiskas en lokal. An-
ledningen var frånvaron av årsungar av öring. Trots det utökade fisket så fångades
inga års ungar, slutsatsen är att någon reproduktion av öring inte skett i Issjöbäcken
mellan år 2010 till 2013. Dessutom har fångsten av äldre öring minskat ytterligare.
Vad det är som förorsakat detta är inte klarlagt men en diskussion om möjliga orsaker
förs i rapporten. Ett elfiske gjordes som vanligt i Lindomeån på lokalen ”Stenen”. Ett
flertal lax- och öringungar fångades. Se bilaga 3 ”Elfiskeundersökningar i Issjöbäck-
en och Lindomeån”. Stationernas placering visas på kartan på sid 6.

Elfiske kalkeffektuppföljning

I Kungsbackaån fiskades 2013 sex lokaler; Sandsjöbäcken, Getabäcken, Hassunga-
redsbäcken, Kroksjöbäcken, Lindomeån Ålgårdsbacka och Nordån Klev. Årets elfis-
keresultat i Kungsbackaåns avrinningsområde sammanfattas i rapporten ” De vatten
som undersöktes i Kungsbackaåns vattensystem var vattendrag med vandrande lax-
fiskbestånd. Dessa hade bra och förväntade tätheter av både lax och öring. Se ”Elfiske
i Västra Götalands län år 2013” bilaga 4. Stationernas placering visas på kartan på sid
6.

Bottenfauna kalkeffektuppföljning

Bottenfauna undersöktes på 11 olika lokaler i Kungsbackaåns avrinningsområde år
2013. Lokalerna var: 2571 Lindomeån Inseros, 2572 Kungsbackaån Alafors, 3036
Lillån Höglanda, 3044 Nordån Klev, 3045 Issjöbäcken Eskilsby, 3048 Bäck från
Sandsjön Ingsered, 3049 Bäck från Oxsjön Kvarnåsen, 3057 Lillån Gärdet, 3292
Mörtsjöbäcken Smedstorp, 3294 Bäck från Kroksjön Getaklev, 5710 Lilla Issjön 250
m nedan lopp. Se ”Bottenfauna i Västra Götalands län år 2013” bilaga 5. Stationernas
placering visas på kartan på sid 6.

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund – Årsrapport 2013

10

P9

P12

P13.1

År

Kalk, ton/år

pH (november)

1991

400

-

-

-

1992

6,4

6,5

6,5

1 473

1993

6,6

6,9

6,7

3 450

1994

6,8

7,0

7,0

2 202

1995

6,7

6,9

6,9

2 292

1996

6,4

6,7

6,8

1 767

1997

7,6

7,5

7,4

2 050

1998

6,9

7,0

6,9

1 831

1999

6,9

7,0

6,9

2 050

2000

6,8

6,8

7,0

1 863

2001

7,1

7,4

7,4

2 100

2002

7,2

7,4

7,6

1 867

2003

7,3

7,5

7,6

2 094

2004

6,9

7,0

7,0

1 810

2005

7,3

7,4

7,6

1 610

2006

7,3

7,5

7,6

1 570

2007

7,1

7,3

7,2

1 195

2008

6,9

7,0

7,0

1 275

2009

7,2

7,4

7,2

1 335

2010

6,9

7,1

7,2

1 061

2011

7,0

7,3

7,1

1280

2012

7,2

7,5

7,5

700

2013

7,0

7,2

7,1

850

Spridd kalk och uppmätta pH-värden i punkterna P9, P12 och P13.1 i november.



pH

Prov tag ning sker må na der na mars–april–maj och ok to ber–no vem ber–de cem ber.
Upp mät ta pH-vär den lig ger inom ett nor malt inter vall. Dock bru kar vår ens mät ning ar
gå från ett läg re vär de till ett hög re för att på hös ten gå från ett hög re till ett läg re vär de,
ge ne rellt sett. För 2013 va ri e rar vår vär de na från att vara kon stan ta, P9, till att gå från
ett högt vär de till ett lågt t.ex. P17. Un der de se nas te tio åren har pH to talt varierat från
6,8 till 7,8 på P9, P12, P13 och P13.1 vil ket också ligger inom ett normalt intervall.
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pH 2013
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pH

Vår Höst

P9 P12 P13 P13.1 P15 P16 P17

Provtagningsmånader är mars, april, maj, oktober, november och december.

pH-vär den vid de två prov tag nings pe ri der na; vår och höst, 2013



När salt si tu a tio nen

Kvä ve kon cen tra tio nen har, som me del vär de för året, ökat på alla punk ter jäm fört med
fö re gå en de år, dock obe tyd ligt på P3 och P5. Se sta tions di ag ram på si dan 21. Åtta
punk ter hade höga hal ter av to talk vä ve, två punk ter hade mått ligt höga hal ter och en
punkt hade myck et höga hal ter av to talk vä ve, en ligt Na tur vårds ver kets be döm nings-
grun der för mi ljö kva li tet, se ta bell med klas sin del ning på si dan 14. Av de prov tag-
nings punk ter som lig ger högst upp i av rin nings om rå det hade P3 och P5 mått ligt höga
hal ter och P4 höga hal ter. Läng re ner i sys te met har alla punk ter höga hal ter av kvä ve
fö ru tom P16 som har myck et höga hal ter. I år har kvä ve kon cen tra tio nen ökat på samt-
li ga prov tag nings punk ter jäm fört med fjol året. Man kan se i i sta tions di a gram men på
si dan 21 att 2012 var ett år med bland de läg sta vär de na för hela tioår spe rio den och
efter följs nu av år 2013 med ökan de vär den. Om man tit tar på fi gu ren "To talk vä ve
2013, års me del vär de, max–min" ser man att max- och min vär de na va ri e rar mer ju
läng re ner i sys te met man kom mer. Punk ter na P3 och P5 har både det läg sta vär de na
och den min sta sprid ning en för max- och min vär de na och för kla ring en för P5 är att
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Totalkväve 2013, årsmedelvärden, max - min
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Me del kon cen tra tio nen och max- och min vär den av total kväve i Kungs back aån 2013.

Totalfosfor 2013, årsmedelvärden, max - min
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Me del kon cen tra tio nen och max- och min vär den av to tal fosfor i Kungs back aån 2013.



punk ten lig ger i Vä stra Ings jöns ut lopp, sjön fung e rar som en när salt fäl la och en ut-
jäm na re av hal ter. För P3 som lig ger i Sands jö bäck en cir ka 200 me ter in nan bäck ens
ut lopp i V. Ings jön har sprid ning en ökat nå got jäm fört med fö re gå en de år men har vid
alla mät till fäl len le gat i klass 2, mått ligt höga kon cen tra tio ner. Ök ning en av kvä ve-
kon cen tra tio nen läng re ned ströms är kan ske inte så under lig efter som både verk sam-
he ter och jord bruks mark som kan tän kas på ver ka hal ter na av kvä ve är fle ra i de ned re
de lar na av av rin nings om rå det. Det hög sta års me del vär det av kvä ve har P16 med en
halt av 1 586 µg/l, en ök ning med 82 % se dan för ra året och det hög sta års me del vär det
se dan P16 kom med i pro gram met 2006. Max- och min-vär de na för P16 var i er stort, år
2010 var det en faktor 6 mellan högsta och lägsta mätvärdet, 2011 en faktor 3 och 2012
var faktorn 2 (600–1 200 µg/l), 2013 är den en faktor 10 (710-7 100 µg/l), 7100
uppmättes i juni 2013 och ligger i klass 5, extremt höga koncentrationer.

Fos for kon cen tra tio ner na har som me del vär de för året min skat för P5 och le gat kon-
stant för P3. För de öv ri ga mät punk ter na har års me del vär det ökat jäm fört med 2012.
P3 och P5 lig ger i klass 1, låga hal ter. P9 lig ger i klass 2, mått ligt höga hal ter. P4, P13,
P13.1, P17 och P18 lig ger i klass 3, höga hal ter. P12 och P15 lig ger i klass 4, myck et
höga hal ter. P16 lig ger i klass 5, ex tremt höga hal ter. Se sta tions di ag ram på si dan 22.
P16 har haft en trend med sti gan de hal ter se dan år 2008, men som för ra året gick ner
nå got, för att i år läg ga sig på den näst hög sta hal ten (161µg/l) se dan mät ning ar na bör-
ja de 2006. And ra året (2007) ef ter det att P16 kom med i prov tag nings pro gram met var
det som lägst med 96 µg/l och enda gång en un der de sju år punk ten va rit med i pro-
gram met som den ham nat i klas sen myck et höga hal ter alla and ra år har den ham nat i
klas sen ex tremt höga halter. Se tabell med Naturvårdsverkets klassindelning nedan.

Pre cis som för kvä ve va ri e rar max- och min vär de na av fos for mer ju läng re ner i sys-
te met man kom mer, för mod li gen av sam ma or sa ker som för kvä ve. Ge ne rellt är sprid-
ning en av max- och min vär de na myck et stör re i år jäm fört med fö re gå en de år. P3 och
P5 har li ten sprid ning på min- och max vär den res ten har myck et stor sprid ning. No te-
ra att P4, P12, P13.1, P15, P16 och P18 nå gon gång un der året haft ett mätvär de på 100
µg/l el ler mer vil ket är klass 5 ex tremt höga hal ter. Punk ten P12 (Lil lån) och P15 (Hal-
la bäck en) lig ger som års me del vär de i klass 3 höga hal ter av to tal fos for. Båda punk ter-
na har haft en av ta gan de trend se dan 09 re spek ti ve 08, den bryts nu. Punk ten P16 ski l-
jer som van ligt ut sig med det hög sta max vär det och hög sta me del vär det över året. I
om rå det runt Sö de rå (P16) finns myck et verk sam he ter med ny byg gna tion vid Tölö,
bo stä der vid Fors, en golfbana på 67 ha och jordbruksmark på 128 ha. Av rin nings om-
rå det för P16 är totalt 544 ha.

Vat ten dragskon trol len har, un der in ne va ran de kon trollp ro gram spe riod, som pri mär
upp gift att fö lja när sal tutveck ling en i vat te nom rå det. Före komst en av fos for har en di-
rekt på ver kan på det or ga nis ka li vet i vat ten dra get me dan kvä ve fö re kom sten be döms
vara av stör re be ty del se för havs mi ljön.
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To tal fos for kon cen tra tion, µg/l To talk vä ve kon cen tra tion, mg/l Klass Be näm ning

 12,5  0,3 1 Låga hal ter

12,5 – 25 0,3 – 0,625 2 Mått ligt höga hal ter

25 – 50 0,625 – 1,25 3 Höga hal ter

50 – 100 1,25 – 5,0 4 Myck et höga hal ter

> 100 > 5,0 5 Ex tremt höga hal ter

Till stånd ut i från to tal fos for kon cen tra tion och to talk vä ve kon cen tra tion i sötvat ten en ligt ”Be döm nings grun der för mi l jö kva-
li tet – Sjöar och vat ten drag”, Na tur vårds ver ket Rap port 4913.




