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Uppdragsbeskrivning

Kungsbackaåns  Vattenvårdsförbund och Vattenråd gav konsultföretaget Melica i uppdrag att
ta fram en övergripande åtgärdsplan över åtgärder som kan sättas in för att uppnå god vatten-
status. I uppdraget ingår att sammanställa information som finns i olika dokument och data-
baser  så  som VISS.  Konkreta  och kostnadseffektiva  åtgärder  för  att  förbättra  statusen ska
lyftas fram.

Rapporten ”Analys och åtgärdsförslag för Kungsbackaåns avrinningsområde” är uppdelat i två
delar. Del 1 handlar om analys och åtgärder och del 2 är en sammanställning av Kungsbacka-
åns vattenförekomster i VISS. Rapportens del 1 bygger på uppgifter ifrån VISS som presen-
teras i rapportens del 2. 

Vatten – en livsviktig resurs

Vatten är jordens viktigaste livsmedel och en förutsättning för att många samhällsviktiga eko-
systemtjänster ska fungera. Vatten är en självklar grundförutsättning för matproduktion, fiske,
transporter, turism och inte minst för vårt välbefinnande. Utan vatten av tillräcklig kvalitet och
kvantitet blir den sociala och ekonomiska välfärden lidande. Den globala vattenbristen hotar
miljoner människor medans andra kan drabbas av skyfall och översvämningar. I Sverige har vi
relativt gott om vatten, men kvaliteten är på många håll sämre än vi tror och det finns stora
behov av vattenförbättrande åtgärder. Även många fysiska förändringar påverkar den natur-
liga vattendynamiken och ekosystemen.

Agenda 2030

FN beslutade vid ett toppmöte den 25 september 2015 om en Agenda 2030 för hållbar utveck-
ling där man kom överens om 17 stycken globala mål och 169 delmål, (www.globalamalen.se).
En hållbar förvaltning av vattenresurserna är en viktig fråga för alla länder, rent vatten i till-
räcklig  mängd är en förutsättning för hållbar utveckling.  Målen som berör Kungsbackaåns
avrinningsområde direkt är följande:

* Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av
vatten och sanitet för alla.
* Mål 7. Hållbar energi för alla. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, håll-
bar och modern energi för alla.
* Mål 11.  Hållbara städer och samhällen.  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
* Mål 12.  Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara konsumtions- och produk-
tionsmönster
* Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimat-
förändringarna och dess konsekvenser.
* Mål 14.  Hav och marina resurser.  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt för en hållbar utveckling.
* Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjan-
de av landbaserade ekosystem, hållbart brukade skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och
vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
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Sveriges miljömål

Vattenförvaltningen är en del av arbetet med att nå de svenska miljökvalitetsmålen . Nås inte
miljökvalitetsnormerna  för  vatten  så  når  vi  inte  miljömålen  (www.sverigesmiljomal.se).
Vattenmyndigheternas  förvaltningsplan  och  åtgärdsprogram  är  viktiga  verktyg  för  att  öka
takten i miljömålsarbetet och därmed kunna nå det önskade miljötillståndet för våra vatten.
Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
leda till. Följande mål berör vattnet i Kungsbackaåns avrinningsområde:

* Giftfri miljö
* Ingen övergödning
* Bara naturlig försurning
* Levande sjöar och vattendrag
* Grundvatten av god kvalitet
* Hav i balans samt levande kust och skärgård
* Ett rikt odlingslandskap
* God bebyggd miljö
* Ett rikt växt- och djurliv
* Myllrande våtmarker
* Levande skogar
* Begränsad klimatpåverkan

Kommunerna inom Kungsbackaåns avrinningsområde

Kungsbackaåns avrinningsområde sträcker sig över delar av Härrydas, Mölndals, Marks och
Kungsbackas kommuner.

Kungsbackaåns avrinningsområde och kommungränser

Samtliga av dessa kommuner följer upp Sveriges miljömål. Alla kommuner redovisar att de
fortlöpande ser över enskilda avlopp, ansluter till det kommunala VA-nätet och jobbar med
minskning av läckage från det allmänna VA-systemet. Dessa är arbeten för att nå målen 6, 11,
14 och 15. Samtliga kommuner jobbar också med många andra delar av Agenda 2030.
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Tidigare utredningar och underökningar Kungsbackaån

På Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbundets hemsida  www.kbavvf.com finns ett
urval av rapporter som berör avrinningsområdet. Utredningar och rapporter som har legat till
grund till den här åtgärdsplanen listas här nedan:

Inventering av flodpärlmusslor i Lillån, - Kungsbackaåns vattenråd 2018. Uppföljning av inven-
tering av flodpärlmussla från 2005. Flodpärlmusslan har endast hittats i Lillån med biflöden.
Undersökningen genomfördes på 18 lokaler. Resultatet visade att beståndet minskar i Lillån.
Anledningen till  minskningen tros vara att tätheten av lax och öring som musslan behöver
som värdfisk för föryngring är för lågt.

Underlagsmaterial åtgärdsprogram, Samrådsmaterial -  Avrinningsområde 107 Kungsbackaån
är en sammanställning från VISS från 2009. Sammanställningen presenterar vattendragens
status samt ger förslag på vad som behöver göras för att nå god ekologisk status i samtliga vat-
tenförekomster. Vissa av rapportens bilder används även i den här rapporten, men har modi-
fierats för att stämma överens med dagens uppdateringar.

Åtgärder inom Kungsbackaåns avrinningsområde, -  EnviroPlanning.  Rapporten redovisar åt-
gärder  för  fisk,  där  det  under  2016  åtgärdades  nio  vandringshinder  för  att  skapa  bättre
konnektivitet i vattensystemet. 

Utredning  av  skyddszoner, -  En  studie  i  näringsretention  och  kostnadseffektivitet,  2006.  Ett
examensarbete  inom Miljövetarprogrammet  på  Göteborgs  Universitet.  Skyddszoner  utreds
som potent åtgärd för näringsretention i Kungsbackaåns avrinningsområde. I rapporten ingår
kartanalyser och beräkningar av åtgärdens kostnadseffektivitet.

Miljörapporter från Landvetter Airport beskriver i utredningar och rapporter tillståndet och
utvecklingen av  vattenmiljön i de norra delarna av avrinningsområdet.

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2019. Elfiske genomfördes på sex lokaler i Kungs-
backaåns vattensystem. En stor skillnad i beståndet noterades på grund av låga vattenflöden.
De ringa flödena beror på 2018 års torka samt att grundvattennivåerna inte fyllts på. Protokoll
från elfisken har använts i denna rapport vid sammanställningen av vandringshindren.

Hammargård våtmark & rekreationsområde, 2019. Utredning av en våtmark vid Hammargårds
avloppsreningsverk. Utredningen beskriver de hydrauliska, ekologiska, ekonomiska och rekre-
ativa aspekterna av att anlägga en våtmark vid reningsverket.

Vandringshinder för fisk i Västra Götalands län 2000. Rapporten föreslår utrivning av fyra van-
dringshinder i Kungsbackaån. Två har åtgärdats medans två vandringshinder fortfarande är
kvar. Utredningen beskriver bland annat hur stora lekbottnar som frigörs vid åtgärd av dessa
hinder. 

Mindre näring till Kungsbackafjorden 2013. En kartanalys där 23 delavrinningsområden analy-
serades med avseende på kväve och fosforläckage till Kungsbackafjorden. Rapporten består av
en  GIS-analys  för  framtagning  av  delområdenas  belastning  genom  markanvändning,
registrerade boskapsdjur/fastighet samt småskaliga avlopp. Inom ramen för rapporten finns
åtgärdsförslag och kostnadskalkyler framtagna.

5

http://www.kbavvf.com/


Vattendragskontroll i Kungsbackaån

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd genomför sedan 1994 ett fortlöpande prov-
tagningsprogram. I  provtagningen ingår 12 lokaler som provtas månadsvis.  Provpunkterna
har  varierat  något  över  åren  och  för  2021  har  ytterligare  en  punkt  tillkommit.  Det  som
analyseras är totalfosfor,  totalkväve,  temperatur,  pH,  alkalinitet,  syrgas,  syremättnad,  totalt
organiskt kol, färg, turbiditet och konduktivitet.

Elfiske utförs på sex lokaler för kalkeffektuppföljningen.  Kalkning i avrinningsområde utförs
av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) på uppdrag av berörda kommuner. Analys-
resultatet har sedan 2003 redovisats i en årlig rapport. Vattendragskontrollen visar trender i
åns vattenkvalitet och hur dessa förändras över tid. I rapporten elfiskeundersökningar i Västra
Götalands Län från 2019 rapporterades att både lax och havsöringens årsungar var få och på
vissa lokaler förekom ingen lax alls där det vanligtvis påträffats fisk. Elfisket genomförs högt
upp i avrinningsområdet. De låga fångstresultaten 2019 tros bero på effekter av den mycket
varma sommaren och hösten 2018 då vissa av vattendrag helt torkade ut.

Göteborg Landvetter Airport har ett kontrollprogram för att bedöma flygplatsens påverkan på
bland annat  omgivande vattenmiljöer.  För  deras  årliga  miljörapporter  genomförs  dag-  och
ytvattenkontroll,  kiselalgsprovtagning  samt  fiske-  och  nätfiskeundersökningar  som  enligt
2019 års miljörapport ske vart femte år. Nästa undersökning planeras att genomföras 2022.

Träimpregneringsföretaget Derome, som ligger längs med biflödet Lillån, genomför enligt eget
kontrollprogram 3-4 provtagningar årligen upp- och nedströms deras verksamhet. Följande
parameter ingår i  programmet:  Temperatur,  pH,  alkalinitet,  ledningsförmåga,  TOC,  suspen-
derat  material,  BOD7,  syrgashalt,  totalkväve,  totalfosfor,  fenoler,  alifater  C5-16 och C16-35
samt metallerna Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni och Zn.

I Kungsbacka kommuns miljörapport redovisas till Länsstyrelsen årligen bräddningsmängder
och utsläpp från avloppsreningsverket Hammargård. Totalfosfor och totalkväve redovisas som
belastar Kungsbackaån från Kungsbackas kommunala VA-system.

Kungsbackaåns avrinningsområde

Kungsbackaåns vattensystem är beläget inom kommunerna Härryda, Mark, Kungsbacka, och
Mölndal och ingår i Västra Götalands och Hallands län.
Avrinningsområdet omfattar en total yta av ca 303 km², varav sjöarealen utgör ca. 6 procent.
Ån börjar med utloppet från Västra Ingsjön och rinner västerut. I denna sträckning kallas ån
också Lindomeån. Till ån avrinner, i det övre loppet, sjöar som Finnsjön, Yxsjön, Nordsjön och
Östersjön. Vid Lindome byter ån namn till Kungsbackaån.
Lillån utgör det viktigaste tillflödet nedströms Lindome. Ån mynnar slutligen ut i den inre de-
len av Kungsbackafjorden som i augusti 2005 blev västkustens första marina naturreservat.
Landskapet karakteriseras i de övre delarna av barrskog med tunna jordar, svårvittrade berg-
arter och näringsfattiga sjöar. En stor del av området utgörs av moss- eller myrmarker, vilket
bidrar till att göra många av sjöarna humusrika. Nedströms ökar andelen ängs- och jordbruks-
mark. Ån rinner i sin nedre del genom bördiga jordbruksmarker, som utgörs av lerslätter från
gamla havsbottnar.
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Områdets karaktär

Kungsbackaåns avrinningsområde i sin helhet domineras av skogsmark (68 %) följt av jord-
bruksmark med 9 %. Skogsmarkerna hittas framför allt i de högre belägna områdena, längre
upp i avrinningsområdet. Jordbruksområdena ligger fördelade i de lägre områdena av avrin-
ningsområdet, oftast i direkt anslutning till vattendraget.

Markanvändning för Kungsbackaåns 
avrinningsområde
(https://vattenwebb.smhi.se/modelarea)

Jordarten som dominerar i Kungsbackaåns avrinningsområde är tunn jord och kalt berg med
47 %. Morän (15 %) och torv (13 %) följer direkt efter. Alla dessa tre jordarter återfinns till
största delen i de högre belägna områden vid Kungsbackaåns början. Lätteroderade jordarter
utgör ca. 7 % med mellanlera (3 %), lättlera (3 %), styv lera (1 %) samt silt (0,2 %). Dessa
förekommer i de lägre belägna områdena och i nära anslutning till vattendragen.

Jordarter inom Kungsbackaåns 
avrinningsområde
(https://vatten webb.smhi.se/modelarea)
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Källfördelning

Trots att jordbruksmarken endast utgör 9 % av avrinningsområdets yta så bidrar jordbruket
med över hälften av fosforbelastningen (5000 kg/år) som når havet.  Avloppsreningsverket
(1500 kg/år), skog & hygge (1400 kg/år) samt enskilda avlopp med 700 kg/år är ytterliggare
stora bidragsgivare till belastningen. Bakgrundsbelastningen, dvs. den naturliga belastningen,
är 1500 kg fosfor/år både för skog & hygge och jordbruk.

Källfördelning för total nettotillförseln av to-
talfosfor inom Kungsbackaåns avrinningsom-
råde. Det är belastningen som kommer till ha-
vet efter avskiljning/retention under transpor-
ten från alla källor i uppströmsområdet. Re-
tention i både mark och ytvatten har dragits 
bort. 
(https://vattenwebb.smhi.se/modelarea)

Ungefär tre fjärdedelar av den totala kvävebelastningen från Kungsbackaåns avrinningsom-
råde kommer från skog & hygge (54 ton/år), avloppsreningsverk (38 ton/år) samt jordbruk
(31  ton/år).  Även  urbant  inkl.  dagvatten  bidrar  med  en  del  på  15  ton/år.  Bakgrunds-
belastningen, dvs. den naturliga belastningen, är 39 ton kväve/år för skog & hygge, 10 ton/år
för jordbruk samt 0,3 ton/år för övrigt.

Källfördelning för total nettotillförseln av to-
talkväve inom Kungsbackaåns avrinningsom-
råde. Det är belastningen som kommer till ha-
vet efter avskiljning/retention under transpor-
ten från alla källor i uppströmsområdet. Re-
tention i både mark och ytvatten har dragits 
bort. 
(https://vattenwebb.smhi.se/modelarea)

Eftersom VISS inte statusklassar vattenförekomster i Kungsbackaåns avrinningsområdet med
avseende  på  kväve  och  endast  anger  beting  för  fosfor,  så  kommer  den här  rapporten  att
fokusera på åtgärder kring fosfor. 

Rapporten belyser även konnektiviteten och vilka åtgärder som kan göras där för att uppnå
god status.
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Vad går att göra för att minska fosforläckaget?

En stor  del  av  fosforn  som kommer  från  jordbruksmark är  partikelbunden och därför  är
metoder som kan hindra partiklarna från att transporteras vidare till havet centrala för åt-
gärdsplaneringen.

Stukturkalkning av lerjordar

En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Att strukturkalka är ett
sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. Kalken förbättrar markstruktur-
en genom att det bildas fler och stabilare aggregat och att jorden inte krymper och sväller lika
mycket. En bra markstruktur förbättrar också jordens näringshållande och vattenhållande för-
måga och gör att jorden blir mer lättbearbetad och torkar upp snabbare. Stukturkalkningen
minskar fosforförlusterna från fältet till vattendragen.

Strukturkalkning fungerar bara på lerjordar. Det ska vara mark med god bärighet och man bör
köra när det är möjligt att bruka ner kalken på ett bra sätt. Om dräneringen är dålig är det
bättre att vänta tills den är åtgärdat. På lerjordar sker oftast de största fosforförlusterna i sam-
band med häftiga regn eller snösmältning när fosfor transporteras med uppslammade lerpar-
tiklar i vattnet.

Vid strukturkalkning klumpar lerpartiklarna ihop sig till aggregat och blir mycket svårare att
transportera. Dessutom bildas ett finmaskigt nät av sprickor över hela markytan som gör att
regnvattnet infiltrerar bättre.  Marken blir som ett stort filter i  stället för att ett  fåtal  stora
sprickor snabbt leder ner vattnet med fosfor och uppslammat material till dräneringsrören
och vidare ut i vattendragen.

Tidpunkt för strukturkalkning
Strukturkalkning ska göras vid bra väderlek, låg markfuktighet och hög marktemperatur för
att  få  önskad effekt.  En bra  tid  för  kalkning är  när  jorden redan har  en god struktur,  till
exempel i augusti efter en tidig skördad höstgröda (t. ex. raps) eller vallbrott. En snabb (inom
ett dygn efter spridning) och noggrann inblandning i jorden är viktigt för att få en bra effekt.
Man  bör köra två eller flera gånger med kultivator i olika riktningar för att kalken ska blandas
in i jorden på ett bra sätt. Jorden ska bearbetas till samma djup som man normalt gör. Om
strukturkalkningen utförs  under  blöta  förhållanden kan effekten utebli  helt.  Slutresultatet
påverkas i hög grad av spridningsförhållandena och hur snabbt och väl inblandningen görs.

Riktgiva för strukturkalkning
En rimlig giva för strukturkalkning är 5–8 ton produkt per hektar. Den lägre givan gäller ler-
jordar med lite lägre lerhalt. Den högre givan passar på styvare lerjordar med högre lerhalt.
Vid riktigt höga lerhalter eller på delar av fältet där markstrukturen är särskilt dålig kan det
behövas öka mängden ytterligare. En giva på ca 5 ton strukturkalk (blandvara) per hektar är
vanligt förekommande på mellanleror i Mellansverige. Många brukare har höjt givan till 7-8
ton/ha på styvare jordar och på de riktigt styva lerorna kan en ännu högre giva ge ytterligare
positiv effekt. För att få jämnare fält bör det läggas på mer kalk på de delar av fältet där struk-
turen är som sämst.

Anpassa givan efter förhållandena på fältet
Precis som vid gödsling kan kalkmängden varieras inom fältet när man strukturkalkar. När en
styrfil för strukturkalkning görs, används både uppgifter från markkartering och lerhaltskarta,
men även information från dig som brukar marken. En styrfil för strukturkalkning kan göras
på www.markdata.se.
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Kalkningsmedel vid strukturkalkning
För att få en bra effekt av strukturkalkningen måste kalk användas som innehåller så kallad fri
eller reaktiv kalk. Bränd och släckt kalk (CaO respektive Ca(OH)2) innehåller stor andel fri
kalk. Vanlig jordbrukskalk består till största delen av kalciumkarbonat (CaCO3) och har svag
struktureffekt. I ekologisk odling är dessa produkter inte tillåtna enligt nuvarande regelverk.
Där används istället gips (kalciumsulfat, CaSO4) som har en betydligt kortvarigare struktur-
effekt  eftersom man bara får den inledande aggregatbildningen och inte de stabiliserande
effekterna.

Kostnader
Kostnaden för strukturkalken är drygt 500 kr/ton spritt på fältet men kan variera mellan olika
kalkprojekt. Nedbrukningen kostar i storleksordningen 1 000 – 1 500 kr/ha beroende på hur
många gånger man behöver köra. Totalkostnad för en giva på 7 ton/ha blir ca 5 000 kr/ha. Det
finns möjlighet att söka LOVA-stöd via länsstyrelserna som täcker högst 50 procent av kostna-
den. Det går också att söka investeringsstöd till strukturkalkning inom landsbygdsprogram-
met. Utgifterna måste vara 100 000 kr eller mer och stödet är i de flesta fall högst 40 procent.
Resten av kostnaderna kan i bästa fall täckas av inbesparade kostnader för bearbetning (plöj-
ning + harvning) under spridningsåret och pH-kalkning, samt färre bearbetningar inför sådd
och en högre och jämnare skördenivå under ett antal år framöver.

Åtgärdsområden för strukturkalkning
Kartan nedan visar  områden i  nedre delen av Kungsbackaåns avrinningsområde där  jord-
bruksmark och olika lerjordar dominerar och sammanfaller. Här finns de bästa förutsättningar
för strukturkalkning. För att gå vidare med insatsen behöver lerhalten på de enskilda åker-
områdena bestämmas i fält så att mängden kalk på respektive lokala område kan beräknas.

Områden där jordbruksmark och lerområden sammanfaller. (Bakgrundskarta, Lantmäteriets webb- 
kartor. Jordbruksmark från Länstyrelsens åkerklassning. Jordarter från Kungsbacka kommun. 
(Kartframtagning A. Martinsson, Melica 2021)
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Skyddszoner

Skyddszoner är en av de vanligaste miljöåtgärderna i alla de Europeiska länderna. Inte minst
har de fått stor utbredning i Finland och Norge där problemen med jorderosion är större än i
Sverige. Det råder ganska stor enighet om att de fungerar även om bredd och bästa utformning
behöver fortsätta undersökas.
En skyddszon är  en 6–20 meter bred vegetationsbevuxen zon som ligger på åkermark som
gränsar till vatten (t.ex. vattendrag, sjö, hav eller damm). Zonen ska ligga i åkerns kant men
fortfarande på åkermarken. För att berättiga till miljöersättning ska vattnet vara utmärkt på
den topografiska kartan eller vara vattenförande hela året.  Inga gödselmedel eller kemiska
växtskyddsmedel får spridas där och ingen jordbearbetning får ske.

Skyddszon längs mindre vattendrag. (Källa: ATL – Lantbrukets affärstidning)

Skyddszonen fungerar som ett filter för fina jordpartiklar, näringsämnen och partikelbundna
växtskyddsmedel i ytavrinningen från åkermarken. Främst bidrar skyddszonen till att minska
transport  av  partikelbunden fosfor  från  åkermark.  Principen bygger  på  att  vegetationen i
skyddszonen bromsar  upp vattenhastigheten och att  en del  av vattnet  därmed har  tid att
infiltrera ner i marken. Vegetationen kan också binda jordpartiklar och stabiliserar leraggregat
så att de inte slammas upp och följer med vattnet. Fosfor som är bunden till jordpartiklarna
hålls då kvar i skyddszonen och kan på sikt tas upp av växterna i zonen.

Skyddszonen kan förhindra ytavrinning så att vattnet istället tränger ner i marken. Detta minskar trans-
porten av jordpartiklar, fosfor och växtskyddsmedel ut till vattendraget.(Källa: Handbok för skyddszons-
anläggare)
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Andra positiva effekter av en skyddszon:

• Risken  för  direktspridning  av  växtskyddsmedel  och  gödningsämnen  i  vattendraget
minskar.

• Växtligheten binder strandbrinken vilket minskar risk för ras och erosion som grumlar
vattnet.

• Stort värde för fåglar, däggdjur och insekter.

En sammanställning av finska,  norska,  svenska och danska studier  av skyddszoners  effekt
visar att en skyddszon kan minska mängden total fosfor via ytavrinningen med 27–97 %. Det
mesta av fosforn fastläggs i den del av skyddszonen som är närmast åkerkanten. För att mins-
ka förlusterna av löst fosfor bör man slå av vegetationen och föra bort den från skyddszonen.

Placering
Skyddszoner anläggs där det brukar rinna vatten på ytan eller där jorden eroderar bort från
åkern. Om vattnet är lergrumlat och jordpartiklar följer med ytavrinnande vatten så behövs
definitivt en skyddszon. Skyddszoner behövs framförallt  på jordar som är erosionskänsliga
som mjälajordar (siltjordar) och lerjordar. På dessa jordar förhindrar skyddszonen yterosion
och borttransport av fosfor. Lämpliga platser i Kungsbackaåns avrinningsområde behöver tas
fram i samverkan med markägare.

I  VISS  föreslås  skyddszoner  för  fyra  vattenförekomster  (Kungsbackaån  Mynningen-Lillån,
Lillån,  Intagsbäcken och Finnsjön).  Gällande skyddszoner har flera vattenförekomster fallit
bort ur åtgärdskategorin i och med den nya cykeln, förvaltningscykel 3 (2017 – 2021).

Mörkgröna områden är vattenförekomster i direkt anslutning till odlingsmark där skyddszoner föreslås i 
VISS. Ljusgröna områden är vattenförekomster i direkt anslutning till odlingsmark utan att VISS föreslår 
skyddszoner.
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Etablering
För att skyddszonen ska fungera bra som ett näringsfilter är det viktigt att den har en bra och
tät grässvål. Skyddszoner ska sås in med vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter.
Ett bra sätt att etablera skyddszonen är att så in gräset i en spannmålsgröda. Fröblandningen
bör bestå av gräs som etablerar sig snabbt och samtidigt är uthålligt. Ofta används en bland-
ning med ängsgröe och rödsvingel. Flera gräsfröblandningar som är lämpade för bete passar
också bra till skyddszoner. På magrare marker kan inslag av rödven och fårsvingel rekommen-
deras.

Skötsel
För bästa fosforreningseffekt bör ytan slås av och växtligheten i skyddszonen föras bort. Det
finns annars en risk att organiskt material och fosfor anrikas på markytan vilket kan innebära
mer fosfor i vattnet. Slår man gräset blir grässvålen tätare och utgör ett effektivare filter. Ur
naturvårdssynpunkt går det bra att låta skyddszonen utvecklas mer eller mindre fritt. Hög-
vuxet gräs gynnar både fågelliv och däggdjur. Där en blomsteräng har etablerats är en årlig
slåtter nödvändig för att behålla den rika örtfloran. Slåttern bör äga rum någon gång mellan
slutet av juli och mitten av augusti efter att blommorna hunnit fröa av sig.

Ersättning
Man kan söka miljöersättning för att anlägga skyddszoner på åkermark utmed vattendrag. För
att få miljöersättning måste man ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att man åtar sig att
sköta marken enligt villkoren för ersättningen i  5 år.  Skyddszonerna ska sammanlagt vara
minst 0,10 hektar, men varje enskild skyddszon får vara mindre så länge den är minst 100
kvadratmeter. För att få ersättning för en skyddszon mot vattendrag ska den vara minst 6 och
maximalt 20 meter bred. Ersättningen är 3000 kronor per hektar (Jordbruksverket 2021). För
2021 kan inga nya projekt för skyddszoner sökas då pengarna i åtgärden har tagit slut.

Integrerade skyddszoner

Syftet med integrerade skyddszoner är att rena det näringsrika vattnet från åkermarken. Inte-
grerade skyddszoner innebär i princip en heltäckande filtrering av både yt- och dränerings-
vatten, vilket ger ett mycket bra skydd mot näringsläckage från åkermark till vattendrag och
hav. Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en infiltrationsbank som anläggs mellan
åkern och diket. För att infiltrationen ska fungera så bra som möjligt planteras träd på infiltra-
tionsbanken som tar upp näringsämnen från vattnet. På så sätt går inget vatten från åkern till
vattendraget utan att först renas från fosfor och kväve, vilket gör att övergödning i närliggande
vattendrag minskar. Samtidigt dämpas flödestoppar genom integrerade skyddszoner. Lämp-
liga platser i Kungsbackaåns avrinningsområde behöver tas fram i samverkan med markägare.

Utformning
En integrerad skyddszon är cirka 60-100 meter lång och 10 meter bred, likt en konventionell
skyddszon. Området består av en ränna som är cirka fem meter bred, där dräneringsrör grävts
av och en cirka fem meter bred infiltrationsbank, där vattnet kan infiltrera genom befintlig
jord och ytterligare renas. Rännan fungerar som en våtmark, där vattnet renas genom sedi-
mentation, denitrifikation och växtupptag.
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Sektionsskiss av en integrerad skyddszon med detaljer. Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en
infiltrationsbank som anläggs mellan åkern och diket. Planterade träd hjälper till att öka infiltrationen.
(Källa: Peter Feuerbach/Hushållningssällskapet Halland, Grafik: Malin Strandli, Balticsea2020.org)

Etablering
På infiltrationsbanken planteras träd (eller tillåts självsprida sig) eftersom detta ökar infiltra-
tionskapaciteten mångfalt (upp till 60 gånger). Efter ett 10-15 tal år kan biomassan skördas,
och sedimenten i diket grävas ut.

Träd påverkar jordars infiltrationsegenskaper på flera sätt: Löv dras ner av daggmask vilket
skapar hål i marken. Efter ett tag när mer och mer löv har ansamlats på ytan skyddas infiltra-
tionsbanken även mot slagregnets verkan, som ute på den öppna åkern snabbt kan täppa till
alla porer.

Vinden skapar mekaniska vibrationer så att det uppstår öppningar runt stammen. Utmed de
finare rötter ligger sedan en tunn vattenförande film som kan fördela vattnet vidare ner till
djupet.  På sommaren tas även mycket vatten upp av växtligheten och avdunstar till  luften.
Inget vatten går direkt från åkermarken till vattendraget utan allt vatten passerar genom den
integrerade skyddszonen som tar hand om både ytavrinning och dräneringsvatten.

Integrerade  skyddszoner  är  teknikneutrala,  bygger  på  vattnets  självfall  och  inga  särskilda
filtermaterial behövs.

Integrerade skyddszon i Bölarp, Halland. (Källa: wetlands.se)
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Kostnad
Anläggningskostnad beräknas till cirka 600-800 kronor/meter. Vid anläggning av en integre-
rad skyddszon är det viktigt att tänka på att det finns möjligheter att reglera vattennivån, så
att  lantbrukaren kan styra detta vid behov.  Även tömningsmöjligheter är bra att ha med i
planeringen, det är viktigt att det enkelt går att återföra till exempel sedimenterat näringsrikt
sediment till åkermarken.

Andra positiva effekter
En annan nytta med integrerade skyddszoner är att de skapar miljöer för olika djur och växter.
Särskilt insekter och groddjur kan gynnas av dessa mindre vatten som är fiskfria. De blir också
mycket viktiga spridningskorridorer för många organismer genom odlingslandskapet.

Våtmarker – fosfordammar

Förr i tiden fanns det mycket våtmarker och överhuvudtaget mycket mer fuktiga marker i od-
lingslandskapet. Under 1800-talet började dessa marker att dikas ut för att få mer mark att
odla på. Förr kunde man få medalj av kungen för att ha varit flitig med att gräva diken och för-
bättra odlingsmarken. Ända fram till 1970-talet stimulerade staten denna typ av torrläggning
med råd och bidrag.
Sedan en tid har kunskapen ökat om att våtmarker har viktiga ekologiska funktioner. De är
värdefulla för den biologiska mångfalden där det trivs både fåglar och olika slags vattenlevan-
de djur som grodor och ödlor. Våtmarker har också en viktig funktion som fälla för närings-
ämnena kväve och fosfor. Den egenskapen har fått stort intresse och det är mest därför som
många lantbrukare  numera anlägger våtmarker.  Genom att  vatten från dräneringsrör eller
öppna diken bromsas upp i en damm hinner både kväve och fosformängden i vattnet sjunka.
Dessa dammar fungerar som naturliga reningsverk.

Fosfordammar
Fosfordammar har tillkommit i Sverige på senare år efter att de blivit vanligare i Norge. Som
namnet antyder är det en damm designad för att vara effektiv för fosfor. Och då är det främst
den  fosfor  som  läckt  från  åkermarken  genom  jorderosion,  alltså  partikelbunden  fosfor.
Reningen sker genom att jordpartiklarna ska hinna sjunka ner på botten. Det gör att vattnet
blir klarare efter dammen. För det krävs att dammen är utformad så att det finns en djuphåla
vid  inloppet.  Där  kan vattnets  hastighet  minska och större  partiklar  hinna sjunka ner.  En
tumregel är att djupområdet ska vara minst en fjärdedel av dammens yta och att den ska vara
1 – 1,5 meter djup. Resten av dammen kan vara 30 - 40 cm djup och ska ha växter. Där kan fler
partiklar fastna i vegetationen som ofta blir tät. En fosfordamm ska gärna vara långsmal och
dubbelt så lång som bred. Ju längre väg vattnet har desto mer rening hinner ske.

Sektionsskiss av en fosfordamm, våtmark med fosforretention. (Källa: Bydén S., Melica)
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En svensk vetenskaplig sammanställning av ett stort antal mätningar från olika länder visade
att  37  -  55 (median 46)  procent  av  fosfor  i  tillrinnande  vatten  renades  (EviEM Scientific
Report 2016). Uppehållstiden kan dock bli kort under högflödesperioder med mycket vatten.
Med tiden kan det bli så mycket jord i främst djuphålan att dammen behöver tömmas för att
den ska fortsätta fungera som det är tänkt. 

Skötsel
Fosfordammen kommer att behöver grävas ur med cirka 5-10 års mellanrum. Då tar man bort
den fosfor som har sedimenterat på botten av dammen. Sedimentet ska spridas på åkermark
för att fosforn ska komma tillbaka in i kretsloppet. Varje år bör man kontrollera inloppet och
utloppet för att se att jorden inte eroderar och spolas med vid höga vattenflöden.

Ersättning
Man kan söka ersättning för miljöinvestering  för att anlägga och restaurera våtmarker och
dammar för förbättrad vattenkvalitet. Stödet är på 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som
ger rätt till stöd beroende på var våtmarken eller dammen är placerad och vilken effekt de för-
väntas få. Åtgärden måste ligga på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten
från jordbruk eller som ligger i  anslutning till  odlad mark. Miljöinvesteringen måste finnas
kvar i minst 5 år.

Fosfordammar i Kungsbackaåns avrinningsområde

Utgångspunkten för föreslagna fosfordammar i den här rapporten är utifrån högsta belastning
enligt resultaten i rapporten ”Mindre näring till Kungsbackafjorden” (Bydén S., 2013) samt re-
sultaten och sammanställningen av uppmätta värden inom ramen för Kungsbackaåns årliga
recipientkontroll.
Fyra fosfordammar föreslås för fosforretention enligt ovan nämnda utgångspunkter och hän-
syn till kostnadseffektivitet med avseende på retentionen. Samtliga fyra förslag behöver i sam-
verkan med markägare detaljprojekteras vidare.

Placering av förslagna fosfordammar. 1 Söderån biflöde, 2 Söderån, 3 Lillån, 4 Hallabäcken
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Fosfordammar i Söderån

Söderån är ett mindre biflöde nära Kungsbackaåns utlopp och ansluter i Kungsbacka tätort till
huvudfåran.  Vattendraget  är  påverkat  av  hästgårdar,  jordbruk,  urban  verksamhet  samt  en
golfbana.  Söderån  är  inte  klassad  som  vattenförekomst  i  VISS,  men  har  2  provpunkter
(provpunkt 16 och 16.1) i recipientkontrollen. Ån har under provtagningsprogrammet visat
sig ha de högsta koncentrationerna av både fosfor och kväve i Kungsbackaåns avrinnings-
område. Under perioderna sommar/sensommar har provtagningsresultaten visat att det är
mycket låga syrgashalter i vattendraget.
I rapporten ”Mindre näring till Kungsbackafjorden” beskrivs att Söderån har mer än 50 % en-
skilda avlopp per ytenhet och fem gånger så många hästar per ha som de övriga områdena i
kommunen.  Arealförlusterna  från  markanvändningen  i  de  övre  delarna  av  Söderåns  av-
rinningsområde är det som bidrar med de höga näringsvärden i vattendraget. Förutom jord-
bruket  och boskap har  Kungsbacka kommuns VA-system fyra  bräddningspunkter  från  det
allmänna spillvattensystemet till Söderån. Även golfbanan bidrar med vissa mängder närings-
ämnen.

Med anledning av de mycket höga halter näringsämnen som uppmätts i vattendraget anses
åtgärder i Söderån vara prioritet.

Arealförlust  av fosfor  i  rött,  ju större näringsläckage desto  mörkare färg.  Pilar visar endast vattnets
flödesriktning. (Källa: Mindre näring till Kungsbackafjorden)

Inom Söderåns avrinningsområdet är det områdena K21 Söder å N och området K22 Söder å
som bidrar med de högsta arealförluster av både kväve och fosfor. Delavrinningsområde K21
avvattnas med ett dike och ansluter med vattendraget från Gåsevadsholm i höjd med golf-
banan och blir Söderån.

Två förslag på placering av våtmarker (fosfordammar) har tagits fram som åtgärdsförslag för
att minska näringshalterna i Söderån. Det ena förslaget ligger på samma plats som föreslås i
tidigare nämnt rapport (gul ruta i bilden nedan). Ytan för våtmarken har utökats från tidigare
förslag så bättre reningseffekt kan uppnås. Förslaget innebär att brukbar odlingsmark delvis
tas i  anspråk. Det andra förslaget har tagits fram genom höjddatabasanalys.  Lokalen (grön
ruta i bilden nedan) anses lämplig då marken är relativt flack på föreslagen åtgärdsplats och
våtmarken fångar upp avrinnande vatten från båda delområden K21 i norr och K22 i öster.
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Platser för föreslagna åtgärder i Söderån. Gul ruta K21 och grön ruta K22.

K21 - Söderån biflöde

K21 Söder å N har en total avrinningsarea på 305 hektar och ett årsmedelflöde vid utloppet på
40 l/s. Avrinningsområdet består av 50 % skog, 40% jordbruk och 10 % fördelas enligt kart-
analys på golf, tomter, sjö och myr. Området avvattnas genom ett dike.

Uppdämning av biflödet till Söderån i området K21 Söder å N.

För att dämma upp flödet och fånga näringen föreslås ett dämme på ca 1,5 meter i södra delen
av dikesfåran. På så sätt skapas en våtmark med en yta på ca 1,6 hektar där vissa partier utfor-
mas djupare så att fosforsedimentering kan ske. Dammen utformas i sin helhet som fosfor-
damm. Sidorna i anslutning till dammen flackas och fasas av med gott solinsläpp för att skapa
förutsättning för en del kväverening.
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Trots att det dämms upp en vattenspegel behöver det inte innebära att det skapas ett van-
dringshinder. Det är inte säkert att det finns fisk så långt upp i diket. För att vara på säkra
sidan  rekommenderas  ett  elfiske  för  att  kunna  konstatera  eventuell  fiskeförekomst.  Vid
konstaterat  fiskförkomst  kan  det  byggas  in  en  enkel  fisktrappa  i  själva  fördämningen.  I
samverkan och dialog med länsstyrelsen behöver det avgöras om vattendom behövs för denna
åtgärd.

Uppskattad reningseffekt
Avrinningen från biflödet till Söderån beräknas enligt kartanalys till 40 l/s, Söderån har vid ut-
loppet  till  Kungsbackaån  en  årsmedelvattenföring  på  330  l/s  i  genomsnitt.  Vid  23  %
reningseffekt tas 203 kg fosfor om året bort och vid 42 % reningseffekt tas 370 kg P bort ur
vattendraget.

Kostnad
Uppskattad grävd volym uppgår till 300 m³, det är den uppskattade volymen satt utifrån topo-
grafin där endast den västra delen av dikesslänten grävs ur för att på så sätt skapa djupare
delar i våtmarken. Kostnad för grävd m³ samt kostnad för munk är tagna ur rapporten Mindre
näring till Kungsbackafjorden. Totalkostnad per kg fosfor ligger mellan 124 och 227 kr bero-
ende på reningsgraden. Se även sammanställningen nedan ”Beräkningar av reningsgrader och
kostnader för fyra dammar i Kungsbackaån”. 

Söderån huvudfåra

Förslag nummer två för Söderån är att dämma upp vattendraget i höjd med golfbanan för att
skapa en fosfordamm. Mindre delar av golfbanans mark kommer att behöva tas i anspråk. För
genomförandet behöver ån dämmas upp 1 meter och den totala våtmarkens ytan blir då 2
hektar.  För  ökning  av  fosforsedimentering  planeras  flera  djupare  segment  i  dammen som
bildas.

För att inte skapa ett vandringshinder i samband med anläggandet av fosfordammen skapas
möjlighet för fortsatt migration. Detta kan ske genom en fisktrappa, omlöpe eller annan lämp-
lig åtgärd som behöver utredas på plats vid projekteringen.

Föreslagen utbredning av forfordamm i Söderåns huvudfåra.
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Reningseffekt
Vid 23 % reningseffekt tas 232 kg fosfor om året bort och vid 42 % reningseffekt tas 353 kg P
bort ur vattendraget. Detta under förutsättning att dammen ovan i biflödet byggs. Byggs inte
den ökar den uppskattade belastningen och därmed reningen.

Kostnad
Uppskattad grävd volym uppgår till 350 m³, det är den uppskattade volymen satt utifrån topo-
grafin. Kostnad för grävd m³ samt kostnad för munk är tagna ur rapporten Mindre näring till
Kungsbackafjorden.  Totalkostnad per kg fosfor ligger mellan 76 och 116 kr beroende på re-
ningsgraden. Se även sammanställningen nedan ”Beräkningar av reningsgrader och kostnader
för fyra dammar i Kungsbackaån”.

Våtmark Lillån

Utredningen Mindre näring till Kungsbackafjorden visar att en stor andel av de näringsämnen
som belastar Kungsbackaån avrinner från Lillån. Provtagningarna som görs varje år i Kungs-
backaån på uppdrag av Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbund visar att Lillån har
näst högst kvävebelastning samt tredje högsta fosforbelastning av samtliga provpunkter. VISS
klassar Lillån till måttlig ekologisk status delvis på grund av övergödningsproblem. Rapporten
Mindre näring till Kungsbackafjorden har vidare identifierat fyra delavrinningsområden inom
Lillåns avrinningsområde som bidrar till näringsläckaget. I rapporten benämns de K16 Olas,
K17  Höglanda,  K14  Dalabäcken och  K15  Älvsåker.  Delavrinningsområdena  i  bilden nedan
visar fosforbelastningen i rött. Ju mörkare färg, desto större arealförluster. Pilen i bilden visar
ungefärlig flödesriktning för K16 Olas. 

Arealförlust fosfor. Ju större näringsläckage desto mörkare färg. Pilen visar vattnets flödesriktning. Pil-
längden motsvarar inte flödesstorleken. (Källa: Mindre näring till Kungsbackafjorden)
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Analyser visar att avrinningen från delområdet till K16 Olas våtmark kommer från fler enskil-
da  avlopp än  resten  av  Kungsbackaåns  avrinningsområde.  Mindre  näring  till  Kungsbacka-
fjorden redovisar att det främst är andelen jordbruksmark och antalet djurenheter som bidrar
med näringsbelastningen eftersom andelen nästan är sex gånger större än medel i avrinnings-
området. Djurenheter belastar endast den fastighet där de är registrerade, arrenden för bete i
andra delavrinningsområden har inte tagits med i beräkningen. Inte heller om fastigheterna
sträcker sig över flera delavrinningsområden.

Utformning och placering
K16 Olas våtmark har en total avrinningsarea på 224 hektar och ett medelflöde vid utloppet
på 29 l/s. Avrinningsområdet består till 50 % av skog och dryga 40 % av jordbruk, resterande
10% är enligt kartanalys tomter och myr. Avrinningsområdet avvattnas via två mindre bäckar
som går ihop i en gemensam innan vattnet rinner ut i Lillån. 

Plats (gula rutan) och avrinningsområdet för föreslagen åtgärd våtmark Lillån.

Grön cirkel visar våtmarkens placering. (Källa: Modifierad från VISS)
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Förslaget innebär att dämma nedre delen av bäcken innan den rinner ut i Lillån genom att
leda över vatten till två gamla meanderslingor. Uppskattningsvis behöver ca 3 000 m³ grävas
ur. Då skapas en våtmark på 1,15 hektar med ett medeldjup på 1,3 m där vissa partier görs
djupare för att fosforn ska kunna sedimentera. Våtmarkens sidor utformas flacka och beväxta
för att möjliggöra rening av kväve.

Då  partikeltransporten  till  stor  del  sker  vid  högflöden  behöver  inte  lågflöden  gå  genom
dammen. På så sätt blir inte dammen ett vandringshinder för fisk. För att leda in högflöden i
dammen är det en fördel om man bygger en flödesbegränsning. Denna flödesbegränsning får
naturligtvis inte vara ett vandringshinder utan ska bara göra att mer av högflödets vatten går
in i dammen.

Placering av dammen vid Olas i gamla meanderslingor.

Ett alternativt förslag för våtmark vid Olas är att dämma upp det mindre biflödet till Lillån. En
mer detaljerad projektering behöver dock göras. Platsen har tagits fram med hänsyn till olika
faktorer. Topografin gör att man skulle kunna anlägga fångstdammarna på olika trappnivåer
för  att  få  mest  fosforretention.  Markförhållandena  utgör  naturliga  sänkor  samt  att  det  är
enkelt att dämma upp. Den föreslagna platsen är för blöt för att vara brukbar och utgör idag
stor erosionsrisk.

Alternativ placering våtmark Olas. Uppdämning befintligt biflöde till Lillån.
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Reningseffekt
Vid 23 % reningseffekt tas 584 kg fosfor om året bort och vid 42 % reningseffekt tas 1 066 kg
P bort ur vattendraget.

För att få en uppskattning för hur stor del av retentionen som bidrar till de totala koncentra-
tionerna i Lillån beräknades koncentrationerna som blir kvar efter reningen till flödet i Lillån.
Då  alla  värden  för  K16  Olas  baseras  på  beräkningar  och  kartanalys  skulle  dessa  behöva
verifieras genom provtagning i biflödet.

Kostnad
Kostnadsberäkningen är tagen från rapporten Mindre näring till Kungsbackafjorden och visar
grävd volym samt kostnad per hektar anlagd våtmark. Olas våtmark är mest kostnadseffektiv
med avseende på reningseffekten på längre sikt. Den initiala kostnaden per hektar är dock
större än för de andra delavrinningsområdena. Totalkostnad per kg fosfor ligger mellan 75 och
137 kr beroende på reningsgraden. Se även sammanställningen nedan ”Beräkningar av re-
ningsgrader och kostnader för fyra dammar i Kungsbackaån”.

Våtmark vid Hallabäcken

Provtagningarna som görs varje år i Kungsbackaån på uppdrag av Kungsbackaåns vattenråd
och vattenvårdsförbund visar att  Hallabäcken är  bland de vattendrag med högst  halter av
totalkväve och totalfosfor.  De höga näringsämneskoncentrationerna beror med stor sanno-
likhet på enskilda avlopp av dålig kvalitet. 58 enskilda avlopp avleds till vattendraget och mer
än hälften av dem har osäker status och ålder enligt Kungsbacka kommuns miljöavdelning.
Hallabäcken är inte klassad i VISS.
Avrinningsområdet till Hallabäcken är enligt databasen Vattenwebb ca 1300 ha stort. Området
består till  stor del av naturreservatet Sandsjöbacka som är Hallands största naturreservat.
Markanvändningen är till 60 % skogsmark, 17 % jordbruksmark samt 10 % hårdgjorda ytor
och  tätortsområde.  Resterande  andel  består  av  sjöar,  vattendrag,  hedmark,  myr-  och  våt-
marker.

Hallabäcken rinner ut i Kungsbackaån och bidrar till måttlig status med avseende på närings-
ämnen i vattenförekomsten Kungsbackaån mynningen-Lillån.

Hallabäckens avrinningsområde (vattenwebb.smhi.se/modelarea).
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Utformning och placering
Vid Hallabäckens nedre del,  till  höger och vänster om Varlavägen, finns områden som kan
användas för retentionsåtgärder. Förslag presenteras för dämme av vattendraget och våtmark.
Dämmet och överfall placeras en liten bit väster om övergången Varlavägen för att skapa en
fosfordamm och möjlighet till sedimentering. Även öster om Varlavägen anläggs en våtmark
för näringsretention.

Plats och föreslagen utformning för åtgärd i Hallabäcken.

Då  partikeltransporten  till  stor  del  sker  vid  högflöden  behöver  inte  lågflöden  gå  genom
dammen. På så sätt blir inte dammen ett vandringshinder för fisk. För att leda in högflöden i
dammen är det en fördel om man bygger en flödesbegränsning som naturligtvis inte får vara
ett  vandringshinder  utan  bara  ska  göra  att  mer  av  högflödets  vatten  går  in  i  dammen.
Alternativet på östra sidan är att lägga dammen parallellt med vattendraget och bara låter
högflödet gå igenom dammen.  Vattendraget belastas även av en stor andel från tillrinnande
dagvatten.

Utifrån VISS höjddata ser marken ut att vara flack men ingen närmare höjdanalys har gjorts
för våtmarken. Platsen anses i  VISS som en bra plats eftersom inga framtida markanvänd-
ningsförändringar planeras och marken inte ska tas i anspråk till annat. Att anlägga en våt-
mark på föreslagen plats skapar även ett viss översvämningsskydd nedströms.

Reningseffekt
Vid 23 % reningseffekt tas 102 kg fosfor om året bort och vid 42 % reningseffekt tas 186 kg P
bort ur vattendraget. 

Kostnad
Uppskattad grävd volym sätts till 1000 m³, det är en uppskattad volym och förslaget behöver
projekteras noggrannare för att få en god kostnadsuppskattning. Kostnad för grävd m³ och
kostnad för munk är tagna ur rapporten ”Mindre näring till Kungsbackafjorden”. Totalkostnad
per kg fosfor ligger mellan 215 och 392 kr beroende på reningsgraden.  Se även samman-
ställningen nedan ”Beräkningar av reningsgrader och kostnader för fyra dammar i  Kungs-
backaån”.
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Beräkningar av reningsgrader och kostnader för fyra dammar i Kungsbackaån

Beräkningarna av reningsgraden baseras på de fyra mest studerade dammar i Norge som har
följts under 10 år och där kontinuerligt provtagning har skett med flödesproportionell prov-
tagning under dessa år. I dessa dammar var retentionen under provtagningsåren i genomsnitt
23-42% av tillförd fosfor (Källa: Evaluering av fangdammar som miløtiltak i SMIL). Resterande
beräkningarna är tagna och modifierade ur rapporten Mindre näring till Kungsbackafjorden.
 

Sammanfattning våtmarksåtgärder

Trots våtmarkernas retentionsförmåga kan det vara svårt att nå önskad reningseffekt för att
uppnå god ekologisk status. 

Bäst  reningseffekt  fås  vid delavrinningsområdet från Olas till  Lillån som presenteras ovan.
Den  höga  andelen  enskilda  avlopp,  odlingsmark  och  registrerade  boskap  i  delavrinnings-
området är en tydlig indikator på att området har den högsta arealförlusten i Kungsbackaåns
avrinningsområde och därmed har störst potential till god reningsgrad.
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Prioriteringsföreslag
Utifrån  sammanställningen  ovan  och  avvägning  med  provresultaten  i  provtagningspro-
grammet föreslår vi följande prioritering för fortsatt planering av våtmarksåtgärder:

1. K16  Olas  i  gamla  meanderslingor  i  biflödet  till  Lillån.  Motivering  är  högsta  areal-
förlusten, konstaterat fiskdöd samt stor erosionspåverkan.

2. K21  Söder  å  N  och  i  huvudfåran.  Här  är  motiveringen  de  extrem  höga  närings-
ämneshalter samt syrgasbristen som årligen uppmätts under sommarhalvåret.

3. Hallabäcken. Hallabäcken har valts på grund av höga halter näringsämnen enligt prov-
tagning samt den höga andelen enskilda avlopp med osäker status.  Inventering och
tillsyn av de enskilda avloppen bör prioriteras.

Konnektiviteten i Kungsbackaåns avrinningsområde

Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur,
växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vatten-
förekomsten till omgivande landområden. 
De flesta fiskarter har ett behov av att vandra och vandrar mellan flera vatten under del av sitt
liv. I praktiken har man inte alltid data som visar hur mycket fisk det finns i vattnet. Då får man
istället göra en indirekt bedömning utifrån de befintliga vandringshinders passerbarhet, vat-
tenförekomstens placering i vattensystemet, samt fiskars beteende.

Man tar även hänsyn till förekomst av vandringshinder i biflöden. Utgångspunkten är i princip
att ett definitivt vandringshinder medför att vattenförekomsten direkt uppströms hindret be-
döms ha dålig status. 

Flertalet fördämningar och rester av fördämningar bryter konnektiviteten i Kungsbackaåns
avrinningsområde och försvårar för fisken att vandra fritt i vattensystemet. En enkel och över-
siktligt inventering på plats genomfördes i maj 2021 för att konstatera statusen av de i VISS
upptagna konnektivitetsbarriärer.

Karta över  besökta vandringshinder  i  Kungsbackaåns avrinningsområde.  Lokalerna är  hämtade från
föreslagna åtgärder listade i VISS.
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Vandringshinder i Lillån

1. Vägtrumma vid Salvebo. Höjdskillnad ca 30 cm. Bron är i sämre skick och vägtrumman
åtgärdas  förslagsvis  i  samband  med  renovering  av  bron.  Åtgärdskostnad  150  tkr,
schablon enligt VISS.

2. Kvarndamm, möjliggöra upp- och nervandring. Svårt att komma åt platsen, röjning av
sly och mindre träd längs vattendraget behövs för åtkomst. Röjning i vattendraget, flytt
av större block, skapa passage. Åtgärdskostnad 530 tkr, schablon enligt VISS.

3. Regleringsdamm vid Gärdsjön. Det mesta av vandringshindret är redan borttagen. En
träplanka som dämmer upp ca 10 cm hindrar fritt flöde i ena armen av utloppet, be-
tongväggar avsmalar den andra armen av utloppet. Genom bortbilning av betongen och
bortplockning av träplankan öppnas utloppet med en enkel åtgärd. Kostnaden som re-
dovisas i VISS (1,6 milj.) är ej relevant. Verklig kostnad uppskattas till 15-20 tkr.
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Vandringshinder Gravsjön

Ett partiellt vandringshinder vid kraftverksdammen vid utloppet av Gravsjön som stänger av
migration till Gravsjön, Yxsjön, Östersjön och Nordsjön samt sammanhängande vattendrag. På
sträckan i Nordån, Klev noterades lax vid kalkuppföljningen 2019 (Dellefors C., 2019).

4. Nordån, kraftverksdamm vid utloppet av Gravsjön. Större dämme med tillhörande rän-
na. Höjdskillnad 3-4 m. Mycket svår (omöjlig) passage. Större ingrepp behöver genom-
föras. Omlöpe antagligen en bra möjlighet. Åtgärdskostnad 7,9 milj. kr, schablon enligt
VISS.

Vandringshinder bäck från Kroksjön

Det finns två vandringshinder i bäcken från Kroksjön. Det ena är en vägtrumma och det andra
är dammen vid sjöns utlopp. Dammen kan vara ett permanent hinder. I rapporten Vandrings-
hinder  för  fisk  i  Västra  Götaland  (Bydén  S.,  et  al.,  2000)  noteras  att  hela  området  som
tillgängliggörs vid åtgärdning av vandringshindret utgörs av goda och mycket goda lek- och
uppväxtområden.

28



5. Omläggning/byte av vägtrumma vid Getaklev. Vattendraget delades upp i två förgre-
ningar. Den ena trumman har för liten diameter och ”bakdämmer” medans den andra
har för stor fallhöjd (ca 30 cm). Åtgärdskostnad 150 tkr, schablon enligt VISS.

6. Möjliggöra upp- och nedströmspassage, damm vid utloppet av Kroksjön. Kan vara
permanent hinder. Fallhöjd reglerbar mellan 0 och ca 50 cm. Eventuell krav på kultur-
värdesinventering. Åtgärdskostnad 160 tkr, schablon enligt VISS.

Vandringshinder i Issjöbäcken

SLUs artdatabas visar att vattendraget har gott om öring. De flesta hinder i vattendraget ut-
görs av trummor som antas vara partiella hinder. Vandringshindret vid Sågebacken (Damm-
tjärnen) högst upp i vattendraget behöver utredas vidare för att avgöra om hindret är partiellt.

7. Omläggning/byte av fem vägtrummor vid Sjömaden. Flertalet vägtrummor behöver
sänkas för att minska fallhöjden. Istället för heltrumma rekommenderas halvtrum-
mor så bäckens naturliga botten bibehålls. Åtgärdskostnad 150 tkr per vägtrumma,
schablon enligt VISS.
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8. Omläggning/byte av en vägtrumma - Issjöbäcken, vägtrumma vid Mattias väg. Fallhöjd
ca 15 cm. Åtgärdskostnad 150 tkr, schablon enligt VISS.

9. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Issjöbäcken, damm vid Sågebacken. Ett hinder
som består utav block som är lagt i vattenfåran. Enkelt att åtgärda genom flytt av dessa.
Åtgärdskostnad 110 tkr, schablon enligt VISS ligger i överkant av verklig kostnad för åt-
gärden.
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Vandringshinder i Sandsjöbäcken

Längs Sandsjöbäcken finns två uppdämningar, en uppströms Ingsered och en vid Bertshult
samt en vägtrumma nedströms Sandsjön som finns registrerade. 

10. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sandsjöbäcken damm uppströms Ingse-
red. Området uppströms fördämmningen listas i kalkningsplanen som möjliga lek- och
reproduktionområden för öring, men ingen inventering har gjorts på platsen. Fallhöjd
ca 30 cm. Åtgärdskostnad 1,1 milj.kr, schablon enligt VISS.

Dammväggen med genomgång
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Ej fungerande regleringslucka Nedströmsvy

11. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Sandsjöbäcken damm vid Bertshult. Sten-
dämme. Åtgärdskostnad 1,1 milj.kr, schablon enligt VISS.

12. Omläggning/byte av vägtrumma - Sandsjöbäcken vägpassage 500 meter nedströms
Sandsjön. I VISS är hindret inlagt som en vägtrumma. Vid besök på platsen fanns det
istället ett  sågverk med tillhörande sågverksdamm där.  Kommer att omregistreras i
VISS!
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Vandringshinder i bäck från Oxsjön

13. Möjliggöra upp-  och nedströmspassage -  Bruksbäcken damm 300 meter  uppströms
Östra Ingsjön. Delvis naturlig hinder av berg som utvidgades med en stenmur. Fallhöd i
regleringsdelen 40 cm -1m. Åtgärdskostnad 110 tkr, schablon enligt VISS.

Sammanfattning och prioriteringsförslag - vandringshinder

För att göra en rättvisande klassning av vandringshindren inom Kungsbackaåns avrinnings-
område behöver en standardiserad inventering av dessa genomföras. Fokus bör läggas på pas-
serbarhet för simsvaga och simstarka fiskarter, passerbarhet för bottenfauna samt passerbar-
het för medelstora däggdjur. Utifrån klassningen görs bedömningen partiellt eller definitivt
vandringshinder och styr därmed vilken åtgärd som lämpar sig bäst för respektive hinder.

För att snabbt och billigt kunna ”släcka” en betydande påverkan på grund av konnektivitet i
Issjöbäcken reckommenderas att börja med att flytta block vid vandringshindert nummer 9,
Issjöbäcken, damm vid Sågebacken för att möjliggöra upp- och nedströmspassage.

Nästa prioritering som föreslås är att åtgärda vandringshindren i Lillån. Motiveringen till prio-
riteringen är låga kostnader samt förekomsten av flodpärlmussla i  systemet.  Förekomst av
flodpärlmussla visar på friska vattendrag där även andra arter trivs. Arten är fredad i svenska
vatten och rödlistad som starkt hotad. Genom att möjliggöra passerbarhet skapas biotoper för
lax och öring som är en förutsättnig för reproducerande flodpärlmusselbestånd. Följande van-
dringshinder ingår i Lillåns vatten: Nummer 1: Vägtrumma vid Salvebo, nummer 2: Kvarn-
damm och nummer 3: Regleringsdamm vid Gärdsjön.

Övriga vandringshinder bör prioriteras utifrån klassningen partiellt eller definitivt samt hän-
syn till att öppna ett avrinningsområde nerifrån och upp för att gradvis skapa större biotop-
tillgänglighet.

Enligt rapporten Possible risk on the dispersal of Gyrodactylus salaris following removal of mi-
gration barriers in river restauration  övervägar nyttan med att öppna vändringsvägar över
risken för eventuell spridning av laxparasiten.
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