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Kungs back aån

Kungs back aåns vat ten sys tem är be lä get inom kom mu ner na Här ry da, Mark, Möln dal
och Kungs backa 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 rin ner, 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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Kungs back aåns av rin nings om rå de med prov punk ter för Kungs back aåns vat ten vårds för bund.



2021 års vat ten dragskon troll

Fö re lig gan de rap port från Kungs back aåns vat ten vårds för bund och Vat ten råd re do vi -
sar re sul ta ten av 2021 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 inte 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
annat finns hela miljörapporten för Landvetter flygplats med. 

Vid samman ställ ning av 2021 års rap port över Kungs back aån kom mer det inte fin -
nas med Läns sty rel sens rap port över el fis ke un der sök ning ar i Vä stra Gö ta lands län då
det un der åren 2020 och 2021 på grund av re surs brist inte har ge nom förts några
elfisken.

Un der 2021 har det till kom mit en prov punkt, P19 In tags bäck en, strax ut an för Lin -
do me.

På grund av tek nis ka pro blem med syr gas mä ta ren re do vi sas inga re sul tat för syr gas
och syr gas mätt nad i maj må nad. Prov punkt P13.1, ned ströms Ham mar gårds re nings -
verk, kun de inte prov tas vid prov tag nings till fäl let i au gus ti då båtvar vets gal ler port
var ur funk tion.

Bi la gor till års rap port 2021
Kungs back aåns Vat ten vårds för bund
· Kal kning i Kungs back aåns vat ten sys tem 2021 bi la ga 1

· Mi ljö rap port 2021 för Gö te borg Land vet ter Air port bi la ga 2

· Dag och ytvat ten kon troll 2021 Gö te borg Land vet ter Air port bi la ga 3

· Spill vat ten kon troll 2021, Gö te borg Land vet ter Air port bi la ga 4

· Ki se lalgs un der sök ning i Is sjö bäck en ned ströms Gö te borg 
Land vet ter Air port 2021 bilaga 5

· An a ly svär den i ex cel fil – 2021 bi la ga 6
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Vy över Väs ta Ings jön upp ströms P5, 2021-10-12



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 men av veck la des
un der 2015. An led ning en till det är att
nä rings äm nes be last ning en från Has s -
ung a reds bäck en är täm li gen li ten. I
stäl let har en ny prov punkt in fo gats i
pro gram met P16.1 i Sö de rå. Fram till
och med ja nu a ri 2017 låg P16.1 vid Sö -
dra tor get pre cis in nan kul ver te ring en.
I feb ru a ri 2017 flyt ta des P 16.1 någ ra
100 m upp ströms så att prov punk ten

samman fal ler med Läns sty rel sen prov tag nings punkt. 2021 la des det till en ny prov -
punkt P19, In tags bäck en, strax ut an för Lin do me. Så le des totalt 12 prov tag nings punk -
ter med tyngdpunkt på närsalter. Benämning på alla provpunkter och motiv till
provtagning 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 sche ma A ned an.

· 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 analyserade
variabler enligt schema 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 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 enligt schema
C nedan.

· 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 schema C nedan.

· 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 enligt
schema C nedan.

Kungs back aåns  Vat ten vårds för bund – Års rap port 2021

4

Prov tag nings punk ter nas läge.



· P15, Hall bäck en vid Var la. 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.

· 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 variabler enligt
schema C nedan.

· P16.1, Sö de rå. Kom med i prov tag nings pro gram met 2015. Är be lä gen c:a en km 
ned ströms P16. Åsträck an är tänkt att fung e rar som när salt fäl la. Ge nom att ha en 
prov tag nings punkt upp ströms (P16) och en ned ströms sträck an kan man se hur
stor när sal tre ten tion blir. Prov tag ning och ana ly se ra de va ri ab ler enligt schema C 
nedan.

· 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 enligt schema C
nedan.

· P19, In tags bäck en. Prov tag nings punk ten kom med i pro gram met 2021 för att få
under lag för klass ning av bäck en. Punk ten pla ce ra des un der Gö de berg svä gen
strax nor dost om Lin do me för att kun na få med näs tan hela av rin nings om rå de.
Prov tag ning och ana ly se ra de variabler enligt schema C nedan.

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, Lid kö ping.
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Ny prov punkt P19, upp stöms, 2022-03-14
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Un der sök ta va ri ab ler

Ut över den fy si ka lisk-ke mis ka vat ten kon trol len (se fö re gå en de sida) 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. På
grund av re surs brist har det un der 2021 inga el fis ken för upp följ ning av kal kef fekt -
kon trol len ge nom förts. Gö te borg Land vet ter Air port har ett kon troll pro gram för att
be döma flyg plat sens på ver kan på bl.a. om gi van de vat ten mi ljö er. Vik ti ga de lar av
kon trol len har de se nas te åren ut gjorts av vat tenp rov tag ning ar och el fis ken. Med an -
led ning av EU:s ram di rek tiv för vat ten och gäl lan de mi ljö kva li tets nor mer har flyg -
plat sen fun nit be hov av att jus te ra om giv nings kon trol len och un der söka på ver kan ge -
nom ki se lalgs prov tag ning. Swe co har där för un der som ma ren 2019 fått i uppdrag att
utreda lämpligt upplägg av flygplatsens första kiselalgsprovtagning och genomföra
provtagningen.

En ligt Sve da via Air ports Mi ljö rap port för 2018 be slu ta des att ut föra el fis ke och nät -
fis ke un der sök ning ar vart fem te år. Där med pla ne ras näst kom man de un der sök ning att
ske år 2022.

Års rap por ter och ta bel ler med an a ly svär den finns att lad da ner

På Kungs back aåns vat ten vårds för bund och vat ten råds hem si da www.kbavvf.com.
finns års rap por ter och ta bel ler med an a ly svär den för 2021 och bak åt att läsa och lad da
ner. 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.  De ke mis ka pro v -
re sul ta ten finns även på SLU mi ljö da ta ba sen, https://mi ljo da ta.slu.se/MVM/Search.
Ange Kungsbackaån i sökrutan.



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 uppmätta värden.

Vat ten tem pe ra tur

Vat ten tem pe ra tu ren i huvud få ran vid Lin do me var i juli och sep tem ber be tyd ligt hög -
re än me del vär det för den se nas te tioår spe rio den. Må na der na feb ru a ri, april och au -
gus ti låg un der tioårs me del vär det. Res te ran de må na der ja nu a ri, mars, maj, juni, ok to -
ber, no vem ber och de cem ber låg ung e fär på sam ma nivå som me del vär det. 

Samman fatt nings vis så har genom snitt stem pe ra tu ren år 2021 (9,6 °C) va rit läg re än
för 2020 (10,5 °C ) som va rit högst för pe rio den 2010–2021. Me del tem pe ra tu ren för
2021 låg 0,6 gra der över me del tem pe ra tu ren för lång pe rio den se dan 2010. Tem pe ra -
tu ren på 22,2 °C som upp mät tes i juli 2021 var den hög sta sedan kontrollprogrammet
startade.
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Ta bel len vi sar ut veck ling en av års me del tem pe ra tu ren i P9 un der de se nas te 11 åren från
2010–2021. Som man kan se är tren den en ökan de tem pe ra tur i vat ten dra get. Ut i från trend lin jen så
har tem pe ra tu ren ökat från 8,1–9,9 gra der. En tem pe ra tu rök ning med 1,8 grader under 10-års
perioden.



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 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 2021 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 2021 har va rit
högst i ja nu a ri, maj samt slu tet av september till december.

Året star ta de med tre top par i ja nu a ri med ett hög sta flö de i slu tet av må na den med
23 m³/s. Hela pe rio den mel lan mit ten av feb ru a ri till slu tet av maj do mi ne ra des av re -
la tivt höga flö den med fle ra top par. Fram för allt maj må na den hade fle ra top par med
stör sta topp i mit ten av må na den som gick upp till 16 m³/s.  Se dan bör ja de den tor ra pe -
rio den med låga flö den som på gick till mit ten av sep tem ber. Pe rio den av bröts en dast i
mit ten av au gus ti med en flö des topp på 12 m³/s. Från mit ten av sep tem ber öka de flö -
det igen med årets hög sta flö des topp i bör jan av ok to ber med 27 m³/s. Un der hela hös -
ten 2021 var det se dan högt vat ten flö de med fle ra top par var je må nad. Ok to ber hade
yt ter li ga re två top par på 11 m³/s i mit ten och slu tet av må na den. No vem ber hade två
re el la top par på 15 och 17 m³/s. De cem ber hade en topp i mit ten av månaden med 12
m³/s och året avslutades med ett högflöde på 19 m³/s i slutet av månaden.

Me del vat ten fö ring en för 2021 var läg re än 2020 i alla sta tio ner. Vat ten fö ring ens
stor lek på ver kar främst trans por ten av nä rings äm nen plus att den på ver kar sta bi li tet
och skre dris ker på känsli ga om rå den längs vat ten dra gen. Året 2021 ut märk te sig igen
med över sväm ning ar i maj och i bör jan av ok to ber. Trots att det även i ja nu a ri fö re kom 
fle ra hög flö den så bil da des inga över svämm ning ar då efter som ned er bör den var mer
för de lat över ti den. I maj och oktober kom mycket regn på mycket kort tid.

Pro ver na 2021 togs mes ta dels vid ned åt gå en de flö den. En dast sep tem ber pro vet
togs vid sti gan de flö de. Pro vet i au gus ti togs pre cis vid flödestoppen.
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Må nads me del vär den av vat ten fö ring 2021 en ligt S-HYPE-mo del le ring.
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För sur nings si tu a tio nen
– Kalk nings pro jekt Kungs back aån

Av rin nings om rå det är ut satt för en stark för sur nings på ver kan. För att motver ka för -
sur ning av vat ten dra get sker kalk nings in sat ser, vil ka ad mi ni stre ras av Gö te borgs re -
gio nens kom mu nal för bund. Vid a re re do gö rel se läm nas i bi la ga 1: Kal kning i Kungs -
back aåns vat ten sys tem 2021.

Se dan 1991 har to talt 41 077 ton kalk spri dits. Från en topp på 3 450 ton 1993 har
den sprid da mäng den sjun kit till 799 ton 2021 som är den min sta do sen se dan 2012.
Kalk ning en fö ljer se dan 2012 en ny kalk nings plan.

I ta bel len ned an re do vi sas de se nas te årens kalk nings in sat ser samt pH i punk ter na
P9, P12 och P13.1 un der no vem ber må nad. Mäng der na kalk av ser det to ta la an ta let
ton spridd kalk inom avrinningsområdet.  

Spridd kalk och upp mät ta pH-vär den i punk ter na P9, P12 och P13.1 i no vem ber.

He li kop ter kal kning av små vat ten i Kungs back aåns av rin nings om rå de. Foto Ör jan Carlström



El fis ke

El fis ke, kal kef fek tupp följ ning

Inga el fis ken har rap por te rats till Svenskt el fis ke re gis ter (SERS) i Kungs back aåns av -
rin nings om rå de för åren 2020 och 2021, i Vä stra Gö ta lands län. Var ken inom kal kef -
fek tupp följ ning en el ler för and ra syften. Förklaringen från läns sty rel sen är att det rå -
der re surs brist och att man fo ku se ra de på att bi be hål la själ va kalk nings verk sam he ten i 
stäl let för el fis ke un der sök ning ar. I brist på våra van li ga el fis kes ta tio ner så re do vi sas i
år 4 st in rap por te ra de el fis ken i Hal lands län från ovan nämn da år. För el fis ke na re do -
vi sas en dast fång stupp gif ter, alltså inte syfte och/eller utförare.

I huvud få ran Kungs back aån finns två lo ka ler ”Ala fors Thörns vil la” och ”Kemp
200 m ned ströms kvarn”. Lo ka len ”Ala fors Thörns vil la” har el fis kats se dan 1981 och 
har fram till och med 2021 30 fis ken genom för da. Den eko lo gis ka sta tu sen har
varierat mel lan god och mått lig de se nas te åren. För mod li gen be ro en de på att ål fång -
as fre kvent! Här har un der åren ock så fång ats skrubbs käd da, ne jo nö ga och sig nal kräf -
ta. Be stån den av lax är goda och öring lite mer varierande. För 2021 fanns det 60,5
lax ar re spek ti ve 5,0 öring ar per 100 m². Dock kan man se en be stånds ned gång jäm fört 
med mit ten på 1990-ta let. Lo ka len ”Kemp 200 m ned ströms kvarn” har el fis kats en
gång, år 2020, med höga tätheter av öring 272,6 st per 100 m²!

I Lil lån lig ger lo ka len ”Ned anf grill plat sen” som el fis ka des 2013–2021. Den eko lo -
gis ka sta tu sen va ri e rar mel lan god och mått lig. De två se nas te åren var sta tu sen god.
Tät he ter na av lax är goda men öring ver kar ha en ned åt gå en de trend. År 2021 var
fång sten av lax 106,0 st och öring 12,0 per 100 m². Även nejonöga och ål fångas
frekvent.

I Hal la bäck en finns lo ka len ”Ned an trum ma” som fis ka des 2019-2020. Ar ter som
fång a des var bäck ne jo nö ga, sig nal kräf ta och öring. Tät he ten av öring 2020 var 32,2 st 
per 100 m². 1993 el fis ka des en lo kal ”Uppstr bro” som lig ger cir ka 20 me ter upp -
ströms nu va ran de lo kal, fång sten av öring var då 293,8 st per 100 m²!
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Punk ter i Kungs back aån med prov fis ken 2021.



pH

Prov tag ning sker un der 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. På vår en bru kar pH 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 2021 va ri e rar vår vär de na från 6,8 till 7,9 och lig ger inom ett nor malt
inter vall. Även hös tvär de na lig ger i ett nor malt inter vall, från 6,6 till 7,8. Ge ne rellt för
2021 lig ger års me del vär det (7,1) ung e fär på sam ma nivå som 2020 (7,3). Va ri a tio nen
av pH-vär det är 2021 min dre i de fles ta sta tio ner än året in nan. En dast sta tio nen P16.1
vi sar på en tyd lig stör re va ri a tion än 2020 och P16 en tyd lig min dre va ri a tion. De fles -
ta hös tvär den för 2021 lig ger nå got läg re än hös tvär det för 2020. Även vår vär de na för
2021 lig ger nå got un der 2020 års vär den. Som jäm förel se får de för sur nings känsli gas -
te fis kar na i vat ten drag rep ro duk tio nen störd vid pH 6,3 (lax) och vid pH 6,0 (mört och 
el rit sa). Den nya sta tio nen P19 finns inte med ännu i fle raårs sam man ställ ning en då
den bara har fun nits i ett år.

Kungs back aåns  Vat ten vårds för bund – Års rap port 2021

12

pH-vär dets va ri a tion med max-min-stap lar för åren 2012–2021. Me del vär det är in lagt som ett gult streck.



När salt si tu a tio nen

Kvä ve kon cen tra tio nen har, som me del vär de för året, ökat i för hål lan det till fö re gå en -
de år. I alla sta tio ner, fö ru tom i sta tio nen P4, öka de års me del hal ten. (Se sta tions di ag -
ram på si dan 23.) En sta tion hade mått ligt höga hal ter och åtta sta tio ner höga hal ter.
Två sta tio ner hade 2021 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. De
prov tag nings punk ter som lig ger högst upp i av rin nings om rå det hade samt li ga mått -
ligt höga hal ter (P3, P4 samt P9), P5 mått ligt höga hal ter. Läng re ner i sys te met har alla 
punk ter höga hal ter av kvä ve, punk ter na P16 och P16.1 ham nar i år i den hög re klas -
sen för myck et höga hal ter av kvä ve. Den nya prov punk ten P19 som till kom 2021 läg -
ger sig i klas sen för höga hal ter kvä ve. Om man tit tar på fi gu ren ”To talk vä ve 2021,
års me del vär den, 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, P4 och P5 har både de läg sta vär de na och
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Me del kon cen tra tio nen och max- och min vär den av  total kväve i Kungs back aån 2021.

pH-vär den vid de två prov tag nings pe rio der na; vår och höst, 2021.



den min sta sprid ning en. För kla ring en för den läg sta sprid ning en i P5 är att 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. 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, dag vat ten och jord bruks mark som kan tän kas på ver -
ka hal ter na av kvä ve är fler i de ned re de lar na av av rin nings om rå det. De hög sta års me -
del vär den av kvä ve har P16 och P16.1 med en halt av 1,26 re spek ti ve 1,28 mgN/l var -
de ra, och båda lig ger hög re än fö re gå en de år. Max- och min-vär de na för P16 och
P16.1 va ri e rar stort. Mel lan 660–3 300 mgN/l för P16 och 530–3 300 mgN/l för
P16.1. Sprid nings fak torn för des sa två sta tio ner låg 2020 på 3,9 och ham nar 2021 på
en fak tor 6,2. Mel lan 500–3 300 µgN/l un der 2019 gav en fak tor på 6,6. 2018 låg fak -
torn på 5,3 (550–2 900 µgN/l) och 2017 var fak torn 3,4 (580–2 000 µgN/l), 2013 är
den en fak tor 10 (710–7 100 µg/l), 7 100 upp mät tes i juni 2013 och lig ger i klass 5, ex -
tremt höga kon cen tra tio ner. År 2014 var det en fak tor 3 mel lan hög sta och min sta vär -
de, så le des en re jäl sprid nings min skning. År 2015 och 2016 ökar sprid ning en till en
fak tor 5. Max vär det för kvä ve hal ten 2017 (2,0 mg/l) lig ger i klass 4, myck et höga hal -
ter. Ny är P16.1, den in fördes i mät pro gram met i juli 2015 och där för är det svårt att
jämföra åren 2015 och 2016 med mätningar bara den senare delen av år 2015. Jämför
man P16 och P16.1 för 2017 och framåt så har de ungefär samma årsmedel och
spridning därför kan man inte utgå ifrån att någon kväveretention har skett.
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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.

Me del kon cen tra tio nen och max- och min vär den av to tal fos for i Kungs back aån 2021.



Fos for kon cen tra tio ner na har som me del vär de för året både ökat och min skat, sta tio -
ner na P3, P4, P5, P9, P15 och P16.1 min ska de me dans sta tio ner na P17, P12, P13,
P13.1, P12, P15 och P16 öka de jäm fört med fö re gå en de år. (Se sta tions di ag ram på si -
dan 24.) Sta tio nen P12 har tred je året i rad gått upp en klass och ham nar 2021 i klas sen
för myck et höga hal ter fos for. Den un der året ny till kom na sta tio nen P19 läg ger sig i
klassen för höga halter fosfor.

De and ra prov punk ter na lig ger kvar i sam ma till stånd sklass som 2020. P3 och P4 i
klas sen mått lig höga hal ter fos for, P5 i klas sen låga hal ter, P9 mått ligt höga hal ter, P13 
i klas sen för höga hal ter och sta tio ner na P 13.1, P15 och P17 i klas sen för myck et höga
hal ter. P16 och P16.1 lig ger i en klass för sig och lig ger kvar i hög sta ni vån, klas sen för 
ex tremt höga hal ter. Sta tio nen P16 har de se nas te 10 åren le gat i klas sen ex tremt höga
hal ter. P16 har haft en trend med sti gan de hal ter se dan år 2008, men som 2012 gick ner 
nå got, för att 2016 lig ga på sam ma höga halt (144 µg P/l) som 2014. 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 P/l
och enda gång en un der ti den punk ten va rit med i pro gram met som den va rit un der
klas sen ex tremt höga hal ter. Ef ter för ra årets vär de på 117 µg P/l lig ger vär det i år uppe 
på 124 µg P/l . P16.1, som in fördes i mät pro gram met i juli 2015, lig ger i sam ma stor -
leks ord ning som P16 med en kon cen tra tion på 119 µgP/l. Jäm för man fos for för P16
och P16.1 på års ba sis för 2021 kan man se att en min skning har skett mel lan des sa
punk ter. Men med tan ke på den sto ra sprid ning en 39-220 µg P/l i P 16 och 50-180 µg
P/l i sta tio nen P16.1 bör man inte dra för stora slutsatser av detta. (Se tabell med
Naturvårdsverkets klassindelning på sidan 14).

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. Sprid ning en av
max- och min vär de na i år jäm fört med fö re gå en de år är nå got min dre med un dan tag
av P13.1 och P17 som har nå gon hög re sprid ning. P3, P4 och P5 har li ten sprid ning på
min- och max vär den. Sta tio ner na P12 och P15  har nå gon gång un der året haft ett
mätvär de nära 100 µg P/l el ler över vil ket är klass 5, ex tremt höga hal ter. Punk ter na
P16 och P16.1 ski ljer ut sig med det hög sta max vär det re spek ti ve hög sta me del vär det
över året. Den nya prov punk ten P19 har två må nadsvär den i den hög re klas sen myck -
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et höga hal ter fos for un der 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 golf ba na på 67 ha och jord -
bruks mark på 128 ha. Av rin nings om rå det för P16 är to talt 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 havsmiljön.  

To talk vä ve

To talk vä ve kon cen tra tio nen i vatt net ökar suc ces sivt längs lop pet från ni vån 0,51 mg
N/l i P5 till 1,05 mg N/l i P13.1. Sta tio ner na P16 och P16.1 har de hög sta topp vär den
med 3,3 mg N/l. Jäm fört med 2020 lig ger hal ter na på ett nå got hög re nivå över hela
av rin nings om rå de. Den ned åt gå en de tren den de se nas te åren har bry tits i år. Års me -
del vär den per prov punkt för 2021 redovisas i diagram på sidan 23.

Kvä ve trans port

Kvä ve trans por ten re do vi sas som års me del vär den per prov punkt un der pe rio den
2012–2021 i di a gram met på si dan 15. To ta la mäng den kvä ve som trans por te rats i
P13.1 är 169 ton för 2021, vil ket är en min skning med 11 % (21 ton) från fö re gå en de
år. Även från de övre de lar na av av rin nings om rå det har trans por ten min skat. I P5 (V. -
Ings jön) be räk nas trans por ten i år till 41 ton, för ra året var det 48 ton, en min skning
med 3 %. För P12 (Lil lån) har trans por ten min skat med 6 % från 27 till 22 ton. Me del -
vat ten fö ring en låg 2021 läg re än 2020 i ut lop pet till Kungs back a fjor den. Ef ter de ex -
tremt höga trans por ter na runt mil len ni es kif tet har kvä ve trans por ter na 2012 till 2021
va rit 159 ton i me del tal. Ut trans por ten 2021 på 169 ton lig ger över me del vär det för
tioår spe rio den. Åren 2009 (122 ton) och 2013 (111 ton) års uttransport av kväve i
havet var de lägsta sedan 1992.
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To tal fos for

I de övre prov punk ter na (P3, P4, P5) lig ger års me del vär det på cir ka 9 - 20 µg P/l för att 
se dan i huvud få ran öka och vid sis ta prov punk ten (P13.1), som lig ger cir ka en ki lo me -
ter från ut lop pet i Kungs back a fjor den, är års me del vär det 46 µg P/l.  Vär det i P13.1
lig ger över 2020 års vär de och lig ger fort fa ran de i klas sen för höga hal ter. De hög sta
hal ter na finns i Sö de rå (P16 och P16.1) med års me del vär den på 124 re spek ti ve 120
µg P/l. Års me del vär det för P16 är hög re än 2020, för P16.1 lig ger det un der året in nan. 
Båda har sta digt le gat på en ex tremt hög nivå. P16 in fördes i mät pro gram met år 2006
och P16.1 kom med i pro gram met 2015. Öka de hal ter för 2021 hit tas i sta tio ner na
P12, P13, P13.1, P16, P16.1 och P17 me dans sta tio ner na P3, P4, P5, P9 samt P15 på -
vi sar en min skning av to tal fos for hal ten. Årsmedelvärden per provpunkt för 2021
redovisas i diagram på sidan 24.

Fos for trans port

To ta la mäng den fos for som trans por te rats i P13.1 un der 2021 är 8 ton, vil ket är hög re
än 2020 (6,8 ton). Från de övre de lar na av av rin nings om rå det P5 (V. Ings jön) har
trans por ten 2021 min skat från 0,6 till 0,5 ton, en min skning med 17 %. För P12 (Lil -
lån) har trans por ten ökat från 1,3 till 1,5 ton, jäm fört med fö re gå en de år, en ök ning
med 15 %. Ut trans por ten av fos for 2021 på 8 ton lig ger strax un der me del vär det för
tioår spe rio den (8,2 ton). 

P16 har se dan sta tio nen kom med i mät pro gram met 2006 haft ex tremt höga hal ter av 
fos for, i år låg års me del vär det på 124 µg P/l, för ra året var det 117 µg P/l. Någ ra trans -
port be räk ning ar är inte gjor da på P16 men det går att göra en upp skatt ning av fos for -
trans por ten om man an tar att P16:s me del vat ten fö ring är pro por tio nell mot den P13.1
har, vil ken vi kan räk na ut med hjälp av S-HYPE data. Se tabell på nästa sida.

Trans por ten av fos for 2021 från P16 är allt så upp skatt nings vis 356 kg per år. P16 bi -
drar i år med 4,8 pro cent av den to ta la trans por ten av fos for i sys te met trots att dess an -
del av av rin nings om rå dets stor lek en dast är ungefär 1,8 procent.
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Trans por ter av to tal fos for 2012–2021 i ton per år.

Trans por ter av to talk vä ve 2012–2021 i ton per år.
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Trans por ter av to tal fos for 2021 i P16 jäm fört med hela ån.

Hög vat ten vid prov punkt P13,Hede, 2021-05-17



Mät sta tio ner na

En ligt Na tur vårds ver kets ”Be döm nings grun der
för mi ljö kva li tet” (Rap port 4913) kan en klas sin -
del ning gö ras ut i från fos for- och kvä ve hal ter i
sjöar un der pe rio den maj till ok to ber. Klas ser na
re la te rar till oli ka inom lim no lo gin an vän da pro -
duk tions ni vå er för fos for. För kvä ve re la te rar den
till halt ni vå er som är ty pis ka för svens ka sjöar
och inte till bio lo gis ka ef fek ter (se ta bell på si dan
14). Dessa gränser har vi tillämpat på mät sta tio -
ner na och på me del hal ter upp mät ta un der hela
året. Di ag ram för kvä ve för mät sta tio ner na finns
på si dan 23, för fos for på sidan 24.

P3, Sands jö bäck en (höga hal ter av kvä ve och mått ligt höga hal ter fos for)

Sands jö bäck en är en lämp lig re fe ren spunkt för de ned ströms lig gan de punk ter na på
grund av den ringa på ver kan som punk ten är ut satt för. Års me del vär de na för to talk vä -
ve har, se dan 1986 hål lit sig runt ni vån 500 µg N/l. I år är års me del hal ten 630 µg N/l.
En ök ning från för ra året som gör att sta tio nen ham nar i klas sen för höga hal ter. En ligt
läns sty rel sens be räk ning ar är bak grund skon cen tra tio nen 200 µg N/l. Må let är att
inom en 10-år spe riod lig ga un der den dubbla bak grund skon cen tra tio nen! 

Fos for kon cen tra tio nen är som års me del vär de 13,4 µg P/l i år, läg re än fö re gå en de
år. Vär det lig ger dock kvar i klas sen för mått ligt höga halter av fosfor.

P4, Is sjö bäck en (höga hal ter av kvä ve och mått ligt höga hal ter av fos for) 

Is sjö bäck en på ver kas av dag vat ten från Land vet ter flyg plats. Ef ter den kraf ti ga
minsk ning en av kvä ve till för seln från flyg plat sen 1991 har kon cen tra tio nen sjun kit till 
strax över 500 µg N/l i me del tal. Även i år är kvä ve kon cen tra tio nen nå got läg re än fö -
re gå en de år men stan nar i klas sen höga hal ter. Det är and ra året i rad vär det min skar,
från 2020 års halt på 680 µg N/l till årets halt på 640 µg N/l. 

Fos for kon cen tra tio nen i Is sjö bäck en har min skat men även den stan nar kvar i klas -
sen för mått ligt höga hal ter av fos for. Års me del vär det lig ger 2021 på 19,63 µg P/l, fö -
re gå en de år låg på 26,67 µg P/l. År 2013 hade hög sta års me del vär det un der se nas te
tioårsperiod, 42 µg P/l..

P5, V. Ings jöns ut lopp (mått ligt höga hal ter av kvä ve och låga hal ter fos for) 

Vä stra Ings jön sät ter sin prä gel på åns övre lopp. To talk vä ve kon cen tra tio nen lig ger på 
510 µg N/l, en li ten ök ning från fö re gå en de års nivå som var 500 µg N/l. Läg sta vär det
var år 2009 då kon cen tra tio nen låg på 386 µg N/l. In lagd är ock så den to ta la kvä ve -
trans por ten i punk ten, med en min skning från 32 ton år 2015 till 20 ton för 2016 för att
2017 öka nå got till 23 ton och en min skning till 21 ton 2018. 2019 öka de trans por ten
till 34 ton som 2020 öka de till 48 ton kvä ve. Det ta var hög sta vär det un der den se nas te
tioår spe rio den. 2021 års trans port är läg re än 2020 och lig ger på 41 ton kvä ve.

Fos for kon cen tra tio nen på års me del ba sis har min skat sen fö re gå en de år, från 10,12
till 8,53 µg P/l 2021. Sta tio nen lig ger kvar i klas sen för låga hal ter. Trans por ten var
800 kg 2017 och har 2018 min skat till ca. 440 kg. 2019 öka de trans por ten igen till 729
kg för att 2020 min ska till 553 kg. Trans por ten 2021 min skar i för hål lan det till året in -
nan och är i år 513 kg. Läg sta vär det var år 2009 med en uttransport på 250 kg.

P9, ned ströms Lin do me (höga hal ter av kvä ve och mått ligt höga hal ter av fos for) 

Kvä ve lig ger som års me del vär de mel lan 500 och 700 µg N/l un der tioår spe rio den,
årets vär de är 630 µg N/li ter. Det är nå got hög re än i fjol och le der till att kvä ve ham nar 
i en säm re klass med höga hal ter kvä ve.
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Kon cen tra tio nen av to tal fos for lig ger strax över el ler strax un der 20 µg P/l un der
tioår spe rio den. Års me del hal ten har min skat jäm fört med fö re gå en de år, från 22,33 µg 
P/li ter till 18,44 µg P/li ter i år. Fos for hal ten stannar kvar i samma klass.

P12, Lil lån (höga hal ter av kvä ve och myck et höga hal ter fos for)

Lil lån på ver kas av av lopp, jord bruk och in du stri ell verk sam het. Kungs backa kom -
mun på bör ja de år 1999 en in ven te ring av en skil da av lopp inom Lil låns av rin nings om -
rå de. In ven te ring en är slut förd, och ar be te på går all tjämt med att för må fas tig het sä ga -
re att för bätt ra sina av lopp. På sikt tor de det ta ar be te ge re sul tat i form av min skad be -
last ning på vat ten dra get. 

Ar be tet är en del i den sys te ma tis ka av lopp sin ven te ring en, som ut förs i Kungs backa 
kom mun och som syf tar till att min ska nä ring strans por ter na till ha vet. Kom mu nen
kom mer även att gå vid a re med and ra verk sam he ter ut med ån, så som läckage från
jordbruk m.m.

Års me del vär det för to talk vä ve kon cen tra tion hade en min skan de trend mel lan 2015
och 2017 men se dan 2018 ökar hal ter na igen. Se dan år 2004 har kon cen tra tio nen min -
skat från hög halt till mått ligt hög halt 2009. År 2010 och 2011 var det hög halt. År
2012 sjönk hal ten to talk vä ve till klas sen mått ligt hög halt med ett års me del vär de på
597 µg N/l. År 2013 öka de års me del vär det till 818 µg N/l. 2014 är det en li ten min -
skning av to tal hal ten till 745 µg N/l. År 2015 har hal ten åte ri gen ökat nå got till 830 µg
N/l. 2016 sänk tes den till 761 µg N/l för att 2017 ham na på 700 µg N/l 2018 har hal ten
ökat till 880 µg N/l och 2019 höj des hal ten yt ter li ga re till 940 µg N/l. 2020 min ska de
kvä ve hal ten till 770 µg N/li ter för att 2021 öka igen till 950 µg N/li ter. Den to ta la kvä -
ve trans por ten i punk ten har i år legat på 22,3 ton, en minskning med 5 ton jämfört med
förra året.

Lil låns års me del vär de för fos for hal ten har ökat igen jäm fört med fö re gå en de år,
från 46 till 52,5 µg P/li ter. I och med ök ning en så ham nar fos for klass ning en i klas sen
med myck et höga hal ter av fos for. Ett års me del vär de under sti gan de 20–25 µg P/l
efter strä vas på sikt i Lil lån. Fos for trans por ten lig ger i år på 1,5 ton och är en ökning
från 1,3 ton 2019.

P13, Hede (höga hal ter av kvä ve och fos for)

Den na punkt kom med igen i prov tag nings pro gram met 2003. Den lig ger strax upp -
ströms Kungs backa i ett jord bruk slands kap. Sen år 2005 har kon cen tra tio nen min skat
från höga hal ter till mått ligt höga hal ter år 2009. År 2010 och 2011 är års me del vär det
åte ri gen i klas sen höga hal ter. Från 2013 och fram åt har det va rit en li ten min skning.
2015 var års me del vär det 644 µg N/l, 2016 låg på 660, 2017 på 640 och 2018 på 790
µg N/l. 2019 var vär det lite läg re men i sam ma klass, 740 µg N/l. 2020 min ska de vär -
det för tred je året i rad till 630 µg N/l. Tren den med läg re hal ter kvä ve bryts i år och
ökar 2021 till 760 µg N/l. Sta tio nen lig ger kvar i klas sen för höga hal ter av kvä ve.

To tal fos for kon cen tra tio nen har un der pe rio den 2005 till 2007 min skat med 40 pro -
cent och gått från höga hal ter till mått ligt höga hal ter. Från 2007 till 2010 har en ök -
ning av hal ter na skett med cir ka 60 %. För att se dan min ska fram till 2012 med cir ka
60 %. Till år 2013 har vi en ök ning med 70 % jäm fört med 2012, från 23 till 39 µg P/l.
2014 har vi en min skning med 10% till 35 µg P/l. År 2015 var hal ten 39 µg P/l, 2016
43, 2017 49 och 2018 38 µg P/l. 2019 har det min skat till 35 µg P/l och ham nar i klas -
sen för höga hal ter. 2020 lig ger hal ter na kvar i sam ma klass med ett vär de på 27 µg P/l.
Hal ten för 2021 ökar igen och lig ger på 31,6 µg P/l, mät punk ten lig ger kvar i klassen
för höga halter av fosfor.

P13.1, ned ströms Ham mar gårds re nings verk (höga hal ter av kvä ve och myck et
höga hal ter av fos for)

Den na punkt på ver kas av ut släp pet från av lopps re nings ver ket. To talk vä ve kon cen tra -
tio nen har en min skan de trend, un der pe rio den 2004 till 2009 har den min skat vä sent -
ligt. Dock öka de kvä ve hal ten år 2010 och 2011 för att min ska med 19 % till 2012. År
2013 ökar den med 15 % jäm fört med 2012. 2014 min ska de hal ten med 8 % till 778 µg 
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N/l jäm fört med 2013. År 2015 öka de kvä vet med 7% till 829 µg N/l och 2016 till 968
µg N/l. 2017 har vär det sjun kit till 860 µg N/l för att 2018 öka till 1090 µg N/l. 2019
års halt min ska de nå got till 980 µg N/l och min ska de 2020 tred je året i rad till 930 µg
N/l. 2021 bryts tren den och hal ten ökar till 1050 µg N/l. Trans por ten har se dan 2005
pend lat runt 200 ton per år med min skan de trend. 2013 min ska de trans por ten med 32
% jäm fört med år 2012 och är den min sta på hela tioår spe rio den. 2014 ökar trans por -
ten med 40 % till 155 ton. För 2016 är ut trans por ten av kvä ve 138 ton och för 2017
öka de trans por ten till 161 ton. Trans por ten för 2018 är 144 ton och öka de 2019 till 186 
ton. Kvä ve trans por ten öka de 2020 nå got till 190 ton för att 2021 min ska till 169 ton.
Det är hal ter na i kom bi na tion med vat ten fö ring en som ger ut trans por ten av kvä ve i
ha vet. Vi har, som ti di ga re nämnts, en osä ker het i jäm förel ser före och ef ter 2010 be -
ro en de på byte av beräkningsmodell. Detta påverkar skattningarna av transporten av
både kväve och fosfor.

Även fos for kon cen tra tio nen har en min skan de trend se dan år 2005, från hal ter omk -
ring 55 µg P/l till omk ring 35 µg P/l för 2009 och 2012. År 2013 har hal ten ökat med
24 % jäm fört med fö re gå en de år, från 35 till 46 µg P/l. Fos for hal ten lig ger kvar på
sam ma nivå 2014, 47 µg P/l. För 2015 lig ger års me del vär det på 42 µg P/l. 2016 öka de
års me del vär det vä sent ligt, till 60 µg P/l, det hög sta års me del vär det med råge på hela
tioår spe rio den. 2017 låg vär det på sam ma nivå som året in nan 59 µg P/l. Fos for kon -
cen tra tio nen för 2018 lig ger på 52 och 2019 på 53 µg P/l. 2020 min ska de to tal fos for -
hal ten till 40 µg P/l och 2021 öka de hal ten igen till 46 µg P/l . Ut trans por ten av fos for
öka de i år igen. År 2015 var ut trans por ten 8,6 ton, 2016 8,7 ton och 2017 trans por te ra -
des 12,8 ton fos for ut. 2018 ham na de ut trans por ten på låga 5,9 ton och öka de 2019 till
9,1 ton. 2020 års fos for trans port lig ger på 6,8 ton som öka de 2021 till 8,0 ton.

P15, Hal la bäck en vid Var la (höga hal ter av kvä ve och myck et höga hal ter av fos -
for)

Ny prov punkt se dan ja nu a ri 2006. Bäck en är even tu ellt fort fa ran de rep ro duk tionslo -
kal för hav sö ring, det är länge se dan någ ra un der sök ning ar gjor des. Det har se dan i
bör jan på 2000-ta let till kom mit mer in du stri verk sam het i av rin nings om rå det. Kvä ve -
hal ten har min skat från 2016 (802 µg N/l) till 700 µg N/l 2017. 2018 lig ger vär det på
920 och 2019 på 930 µg N/l. 2020 min ska de till en halt på 780 µg N/l för att 2021 öka
till 900 µg N/l.

Fos for hal ten har min skat mel lan 2008 till 2012 med cir ka 10 pro cent var je år för att
från 2012 öka med 48 % till 2013 re spek ti ve 19 % mel lan 2013 och 2014. År 2015 har
fos for min skat mar gi nellt till en års me del halt på 70 µg P/l. År 2016 ökar fos forn mar -
gi nellt till 70 µg P/l för att 2017 sjun ka till ett vär de på 57 µg P/l. 2018 öka de vär det lite 
till 59 µg P/l. 2019 sjönk hal ten mini malt till 57 µg P/l för att 2020 öka igen till 66 µg
P/l. 2021 min ska de hal ten fos for till 54,17 µg P/l. Ett nytt dag vat ten rör myn nar se dan
au gus ti 2020 ut i Hal la bäck en, 3 m ovan för prov punk ten. Ytan som av vatt nas är mo -
tor vägs på far ten och rondellerna strax innan den.

P16, Sö de rå (myck et höga hal ter av kvä ve och ex tremt höga hal ter av fos for) 

Ny prov punkt se dan ja nu a ri 2006. Ån har fått ny mar kan vänd ning inom av rin nings -
om rå det med bl.a. en golf ba na och dag vat ten till för sel från omk ring lig gan de be byg -
gel se. Hal ten av kvä ve har min skat med 36 % mel lan 2013 och 2014. 2015 öka de hal -
ten med 15 % till 1195 µg N/l som me del kon cen tra tion för året. År 2016 min ska de
hal ten kvä ve med 14 % till 1025 µg N/l och 2017 ökar vär det lite till 1050 µg N/l. Vär -
det 2018 läg ger sig på 1430 µg N/l och ham nar där med i en hög re klass. 2019 års halt
min ska de lite till 1340 µg N/l men hål ler sig kvar i klas sen för myck et höga hal ter av
kvä ve. 2020 är tred je året i rad som kvä ve hal ten min skar som nu lig ger på 780 µg N/l.
Sta tio nen för bät tra de sig där med en klass och läg ger sig i klas sen för höga hal ter. Ty -
värr bry ter tren den 2021 och hal ten ökar med 62 % till 1260µg N/l. Mät punk ten lig ger
åter igen i klas sen för myck et höga hal ter av kvä ve.
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Även fos for hal ten har ökat jäm fört med fö re gå en de år från 117 µg P/l till 124 µg P/l
och lig ger kvar i klas sen för ex tremt höga hal ter fos for. Hal ten lig ger tyd ligt un der
topp no te ring en på 179 µg/l år 2011. 

P16.1, Sö de rå (myck et höga hal ter av kvä ve och ex tremt höga hal ter av fos for)

Ny mät punkt som kom med i pro gram met i and ra halv an av 2015. P16.1 har ing en
lång tids se rie ännu. Nu finns sex he lårs se ri er. 2020 års halt för kvä ve har min skat tred -
je året i rad och lig ger nu på 1080 µg N/l. Även i den här mät punk ten bryts tren den och
kvä ve hal ten ökar 2021 till 1280 µg N/l. Års me del vär det av kvä ve var1320 µg N/l
2019 som är i sam ma stor leks ord ning som 2018 med  1460 µg N/l. 2017 låg hal ten på
1050 µg N/l och 2016 på 1084 µg N/l. Kvä ve hal ten lig ger i klas sen för myck et höga
hal ter av kvä ve.

Fos for hal ten har ökat från 145 µg P/l 2016 till 175 µg P/l 2017. År 2018 min ska de
vär det till 148 µg P/l och lig ger även 2019 på sam ma nivå 148 µg P/l. 2020 lig ger års -
me del vär det på 150 µg P/l och min skar 2021 till 119 µg P/l. Både kvä ve och fos for är i
pa ri tet med vär de na som P16 uppvisar. 

P17, Sags jö bäck en (höga hal ter av kvä ve och myck et höga hal ter av fos for) 

Ny prov punkt se dan mars 2006. I av rin nings om rå det lig ger berg täk ten vid Sags jön,
bäck en tar ock så hand om dag vat ten från omk ring lig gan de be byg gel se. Kvä ve hal ten
var 2016 822 µg N/l och har min skat till 800 µg N/l 2017. 2018 öka de hal ten till 930
µg N/l och har 2019 min skat mini malt till 920 µg N/l. 2020 ham nar vär det på 900 µg
N/l för att 2021 öka till 1130 µg N/l. 

Fos for vär det på 50 µg P/l (2016) min ska de mini malt till 49 µg P/l 2017. 2018 lig ger
vär det för fos for på 54 µg P/l och sjönk 2019 till 47 µg P/l. Tred je året i rad min skar
fos for hal ten och ham nar 2020 på 33 µg P/l; det läg sta vär det un der den se nas te 10år -
spe rio den. Ty värr bryts tren den 2021 och hal ten ökar till 40 µg P/l. Fos for kon cen tra -
tio nen hop par mel lan klas sen för höga hal ter och för myck et höga hal ter och ham nar
2021 i klas sen för mycket höga halter av fosfor. 

P18, Has sung a reds bäck en, nu me ra av slu tad.  

P19, In tags bäck en (höga hal ter av kvä ve och fos for)

Prov tag nings punk ten kom med i pro gram met 2021 för att få under lag för sta tusk lass -
ning av bäck en. In tags bäck ens av rin nings om rå de är på 15 km² och be står till 72 % av
skogs mark, 7% av hed- och öv rigt mark re spek ti ve tä tort och hård gjor da ytor, samt
6 % av sjö och vat ten drag och 6 % jord bruks mark. 3 % av av rin nings om rå det ut görs
av myr- och våt mark.

Kvä ve hal ter na för 2021 lig ger på en års me del halt på 850 µg N/l och läg ger sig i
klas sen för höga hal ter av kvä ve. Fos for hal ten un der för sta mä tå ret ham nar på en halt
av 35 µg P/l och lig ger där med ock så i klas sen för höga hal ter.  
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Öv ri ga va ri ab ler

Syr gas kon cen tra tio nen i Kungs back aån har un der
året va rit re la tivt till fred stäl lan de men med nå got
läg re me del vär de än året in nan. P16 och P16.1 hade
med fem av nio vär den un der grän sen för sy re rikt
till stånd. P13.1 och P15, två vär den un der grän sen
samt P12, P13 och P17 med ett vär de un der grän sen
för sy re rikt. Halv års me del vär de för sy re mätt na den
har min skat på alla utom en (P16.1) prov punk ter.
Kon cen tra tio nen för TOC har som års me del vär den
ökat i fem av åtta prov punk ter i för hål lan de till fö re -
gå en de år och lig ger fort fa ran de inom inter val let
mått ligt höga hal ter (8-12 mg TOC/l). Som års me -
del vär de 2021 har tur bi di te ten ham nat i klas sen

starkt grum ligt vat ten för 4 prov punk ter, 5 av prov punk ter na P9, P13, P13.1, P17 och
P19 lig ger i den läg re klas sen för be tyd ligt grum lat vat ten. Färg ta let öka de i fem sta -
tio ner och min ska de i fyra sta tio ner jäm förd med 2020.  Sta tio ner na P13.1 (ned ströms
Ham mar gårds re nings verk) och P17 (Sagsjöbäcken) har höga konduktivitetsvärden.
Stationen P13.1 har även 2021 fler extrema toppar.

Syr gas

Syr gashal ten är av gö ran de för att djur li vet i vatt net ska må bra och en av de vik ti gas te
fak to rer na i sjöar och vat ten drag. Löst syre är myck et vik tigt för äm ne som sätt ning en
hos alla vat te nor ga nis mer som är be ro en de av syre.  Sy re rikt till stånd är mer än 7 mg
syre per li ter, 5–7 mg O

2
/l är mått ligt sy re rikt till stånd. Lax och öring är ex em pel på ar -

ter som är sär skilt känsli ga för låga sy re ni vå er.
Syr gas kon cen tra tio nen i Kungs back aån har un der året va rit re la tivt till fred stäl lan de 

med sy re rikt till stånd i alla punk ter un der april-juni. Ju li vär det har le gat un der i alla
punk ter utom P19. P16 lig ger hela som ma ren un der grän sen för sy re rikt till stånd. Som 
halv års me del vär de för 2020 lig ger alla punk ter över grän sen för sy re rikt till stånd, un -
dan tag är P16 som lig ger på 5,2 mg/l. Det läg sta upp mät ta vär det i år var i P16 i au gus ti 
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då hal ten syr gas låg på 1,3 mg/l! Inte så långt ifrån det läg sta vär det från 2020 på 0,83
mg/l sedan mätningarna påbörjades!

För syr gas mätt na den lig ger me del vär den för som mar hal vå ret mel lan 49 och 92 %.
Två må nadsvär den lig ger över 100% mätt nad. Det ta fe no men kan upp stå vid kallt
vat ten och om rör ning av vatt net samt en hög pri mär pro duk tion som av ger syr gas un -
der fo to syn te sen. I alla sta tio ner, fö ru tom sta tio nen P16.1, har halv års me del vär de för
sy re mätt na den min skat jäm förd med året innan. Stationen P19 tillkom i år.
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Upp ströms vy prov punkt P12 Lil lån, hög vat ten flö de 2021-05-17



To talt or ga niskt kol

To talt or ga niskt kol mä ter hal ten av or ga niskt ma te -
ri al. Ett högt vär de av TOC in ne bär att syre kom mer
att förb ru kas vid ned bryt ning en. Kon cen tra tio nen
har som års me del vär det ökat i P9, P12, P13, P13.1
och P17 i för hål lan de till fö re gå en de år och lig ger
inom inter val let mått ligt höga hal ter (8–12 mg
TOC/l) en ligt Na tur vårds ver kets be döm nings grun -
der 4913. Ge ne rellt bru kar må nadsvär de na vara läg -
re på vår en och hög re på hös ten. En viss re la tion till
vat ten flö det finns där låga vat ten flö den in ne bär låga 
hal ter to talt or ga niskt kol. Sta tio nen P15 (ok to ber),

P17 (ok to ber och no vem ber) och P19 (no vem ber) gav 2021 det hög sta vär det som
ham na de på 14 mg TOC/l. Låga hal ter är 4–8, mått ligt höga hal ter är 8–12, höga halter 
är 12–16 mg TOC/l och mycket höga halter över 16 mg/l (NV rapport 4913).
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Tur bi di tet

Grum li get el ler tur bi di tet (FNU) är ett mått på hur myck et 
par tik lar det finns i ett vat ten. Det kan vara lera el ler de lar
av döda väx ter, djur och plank ton. I ett grum ligt vat ten
når sol lju set inte långt ner, vil ket för svå rar väx ter nas fo -
to syn tes och dju rens sikt. Sto ra mäng der par tik lar i vatt -
net kan sät ta igen gä lar och fil tre rings or gan hos djur. När
par tik lar se di men te rar, dvs sjun ker till bot ten, kan de stäl -
la till pro blem ge nom att täcka väx ter och sät ta igen grus -
bott nar som till ex em pel öring ar be hö ver för att läg ga sin
rom. Hög grum lig het är näs tan all tid för knip pat med
höga flö den. När det reg nar myck et ri ver vat ten mas sor na
med sig myck et ler par ti klar och växt de lar. Grum ling en
be ror många gång er på ler slam från jord bruks mar ken
men även dag vat ten bi drar med grum lan de par tik lar.
Mått ligt grum ligt vat ten är 1,0–2,5 FNU, be tyd ligt grum -

ligt vat ten är 2,5–7,0 FNU, starkt grum ligt vat ten är över 7,0 FNU (NV rap port 4913). 
Som års me del vär de 2021 har tur bi di te ten ham nat i klas sen starkt grum ligt vat ten

för P12, P15, P16 och P16.1. Prov punk ter na P9, P13, P13.1, P17 och P19 lig ger i klas -
sen för be tyd ligt grumlat vatten. 

Fem sta tio ner har ett läg re vär de än för ra året. I sta tio nen P17 min ska de vär det från
26,25 till 4,78 FNU! Läg sta års me del vär de av alla prov punk ter har sta tio nen P9 med
2,9 FNU och hög sta års me del vär de finns vid Sta tio nen P16.1 med 17,52 FNU.

Kungs back aån har i de ned re de lar na starkt grum ligt vat ten. Tit tar man på må -
nadsvär de na ser man att P12, P15, P16 och P16.1 har högst och flest mät top par trots
låga vat ten flö den.   
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Färg

Ge ne rellt har fär gen i vatt net ökat un der de se nas te 60 
åren, främst i syd vä stra Sve ri ge. Års me del vär de na
för 2020 har ökat i fem punk ter punk ter (P9, P12,
P13, P13.1, P17) och min skat i de and ra. Sta tio ner na
P16 och P16.1 har 2020 de hög sta års me del vär den. I
näs tan alla sta tio ner klas sas vatt net som starkt fär gat
med färg tal > 100 mg Pt/l. En dast sta tio nen P9 har en
läg re klass med be tyd ligt fär gat vat ten (60-100 mg
Pt/l). 

Ett fler tal fak to rer är in blan da de i den na så kal la de
bru ni fi e ring, och be ty del sen av var je fak tor be ror i
stor om fatt ning på ka rak tä ren på av rin nings om rå det.
Ett fö rän drat mön ster och in ten si tet av ne der börd kan 
lig ga bak om en år sva ri a tion i trans port av hu mu säm -
nen till vat ten dra gen. Den vik ti gas te fak torn är tro li -

gen en för ändrad mar kan vänd ning i av rin nings om rå det med en högre täckningsgrad
av barrskog, i detta område främst gran..
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Kon duk ti vi tet

Ju fler lös ta jo ner ett vat ten in ne hål ler des to lät ta re
le der det elek tri ci tet, d.v.s. des to hög re kon duk ti vi -
tet (led nings för må ga) har det. Det ta in ne bär att
havs vat ten har hög re kon duk ti vi tet än in sjö vat ten,
och att en sjö om gi ven av lät tvit tra de le ror har hög re
kon duk ti vi tet än en skogs sjö om gi ven av svår vit trat
berg. För sur ning ökar ock så jon kon cen tra tio nen i
vat ten, då den sura ned er bör den är be tyd ligt jon ri ka -
re än rent regn. Kon duk ti vi te ten ut trycks i mil li Si e -
mens per me ter, mS/m. Nor mal vär den för kon duk ti -
vi te ten i sö dra Sve ri ges in sjöar är 2–20 mS/m. 

Sta tio ner na P15 (Hal la bäck en), P16, P16.1 (Sö de rå) och P17 (Sags jö bäck en) har
ge ne rellt hög re vär den vil ket kan bero på lät tvit tra de jord ar i des sa vat ten drags av rin -
nings om rå den men det kan ock så vara en in di ka tion på ut släpp el ler dag vat te nin flö -
den. De ex trem höga må nadsvär de na på P13.1 be ror högst san no likt på in träng an de
salt vat ten. Den nya mät punk ten P19 läg ger sig bland de stationer med lägre
konduktivitet.

Kungs back aåns  Vat ten vårds för bund – Års rap port 2021

32



Kungs back aåns  Vat ten vårds för bund – Års rap port 2021

33

Upp ströms vy från prov punkt P13.1, ned ströms Ham mar gårds re nings verk, ham nen helt is täckt,
2021-02-15



Långa tren der i Kungs back aåns utlopp

Efter som vi i de and ra di a gram men har valt att be grän sa tids se ri en till tio år för över -
skåd lig he tens skull har vi lagt till den na sida för att visa på någ ra långa tren der. Här tar
vi bara upp tren der na som vi sas i punk ten P13.1, när mast Kungs back aåns ut lopp. Det
pre sen te ras fyra tren der; vat ten fö ring en som års me del flö de i ku bik me ter per se kund,
den år li ga ut trans por ten av fos for och kvä ve i ton och hal ten TOC, to talt or ga niskt kol
i mg per li ter.

Det ver kar som om ut trans por ten av både kvä ve och fos for öka de un der den för sta
tioår spe rio den utan att me del flö det vi sa de nå gon syn bar trend. Runt mil le ni es kif tet
hade ut trans por ten en topp vil ket till en del kan för kla ras med de höga flödena dessa
år.

Ef ter den na topp kan man se en min skan de trend i ut trans por ten trots att flö de na
bitvis va rit höga, de tre åren med de hög sta flö de na un der den stu de ra de pe rio den in -
föll un der åren 2006–2008. Trans por ter na av kvä ve är fort fa ran de hög re än vad de var
un der åren 1988–1993. Till en del kan det ta för kla ras av att flö de na har va rit hög re un -
der den se na re pe rio den men tro li gen inte helt. Skill na den i trans port är hög re än skill -
na den i flö de. Tit tar man på pe rio den 2013 fram till 2021 så kan man utläsa en ökande
trend av kvävetransporten.

Ut trans port av fos for har följt flö det trog na re men har 2020 trots ökat flö de min skat
nå got. Även un der 2021 går fos for trans por ten emot vat ten flö det. Trots min skat flö de
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Flö det vid Kungs back aåns ut lopp un der pe rio den 1988–2021 och ut trans por ten av kvä ve och fos for un der sam ma pe riod.



ökar fos fo rut trans por ten. Ett gott teck en kan man se om man jäm för de två hög flö de -
spe rio der na 1998–2000 och 2006–2008. Ut trans por ter na är läg re un der den se na re
pe rio den. Kvä veut trans por ten 2006–2008 låg kvar på sam ma nivå som un der mel lan -
pe rio den 2001–2005 me dan fos for trans por ten vi sa de på en min dre ök ning. Fos for är
mer käns ligt för ero sion vid häf ti ga regn. Det är där för fos for trans por ten inte min ska -
de mel lan 2015 och 2016 när flö det min ska de med en fjär de del. Pro vet i no vem ber
togs i bör jan på ett hög flö de och då kan hal ter na bli sky hö ga.Trots en min ska de trend i
vat ten fö ring en sedan 2008 så kan man inte se en tydligt nedåtgående trend i
fosfortransporten. 

TOC-vär de na ökar ock så nå got när man tit tar på en lång tids trend, vil ket kan bero på
ökat ut flö de av hu mus från sko gar na. Un der 2018 blev dock me del vär det läg re, tro li -
gen be ro en de på min dre häf ti ga flö den som le der till stor ur spol ning av hu mus från
sko gar na. 2020 års vär de lig ger i sam ma stor leks ord ning som 2019 trots nå got ökat
vat ten flö de. 2021 öka de vär det på TOC trots att flö det min ska de. Färg vär det vi sar
ock så en ökad trend vil ket stär ker det an ta gan det. Trots att vat ten fö ring en vi sar på en
ned åt gå en de trend se dan 2008 så kan man se en något ökande trend i TOC värdena
under samma period. 

År 2020 kan an ses som ett po si tivt år med av se en det på min ska de hal ter kvä ve och
trans por ter av fram för allt fos for, tur bi di tet och färg. Myck et av det ta kan för kla ras
med att des sa trans por ter är nära kny ten till vat ten flö det.  Un der 2020 var för änd ring -
ar na i vat ten flö det min dre dra ma tis ka än un der fö re gå en de år. 2021 kan samman fatt -
nings vis inte an ses som en trend bry ta re då de se nas te årens ökan de trend för ökan de
trans port av kvä ve och TOC fort sät ter sam ti digt som man inte kan se en förändring i
uttransporten av fosfor.
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Sta tusk lass ning av Kungs back aån

Från och med 2020 har vi lagt till ett ka pi tel om sta tusk lass ning en i Kungs back aån. Kar -
tor na kom mer från Län sty rel sen och VISS (Vat te nIn for ma tions Sys tem Sve ri ge,
https://viss.lans sty rel sen.se) och är da te ra de till feb ru a ri 2020. Ing en om klass ning av vat -
ten fö re kom ster na gjor des se dan dess. 

Sta tusk las si fi ce ring är en be döm ning av hur ett vat ten mår. I sta tusk las si fi ce ring en an -
vänds data från den kon trol le ran de, ope ra ti va el ler kvan ti ta ti va över vak ning en för att be -
döma vatt nens eko lo gis ka, ke mis ka el ler kvan ti ta ti va sta tus. God eko lo gisk, ke misk och
kvan ti ta tiv sta tus för sjöar, vat ten drag och grund vat ten ska uppnås enligt
Vattenförvaltningsförordningen. 

I rap por ten re do vi sas en dast den över gri pan de eko lo gis ka sta tu sen för hela av rin nings -
om rå det samt över göd ning en och försurningen.

I år, 2021 görs det även för för sta gång en
en sta tusk lass ning ut i från de upp mät ta års -
me del vär den för to tal fos for och jäm förs
med sta tusk lass ning en i VISS. Då det inte
finns re fe ren svär den för alla prov punk ter
har vi gjort en del an pass ning ar. För prov -
punkt P5 och P19 an vänds sam ma re fe ren -
svär de som för P4. För prov punk ter na P15,
P16, P16.1 och P17 an vänds sam ma re fe -
ren svär det som för prov punkt P13.1. På
grund av av sak na den av re fe ren svär det i
des sa prov punk ter är des sa inte hell re sta -
tusk las sat i VISS. Sta tio ner na P12, P13,
P13.1, P15 och P19 lig ger di rekt på en
klass gräns och kan där med vid en li ten för -
änd ring i re fe ren svär det eller vid för änd -
ring av uppmätta årsmedelhalter snabbt ändra status.
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Klass grän ser för sta tusk las si fi ci e ring av hal ten to tal -
fos for i vat ten dra gen en ligt Havs och Vat ten myn dig -
he tens fö re skrif ter HVMKS 2019:25

Klass ning av sta tus för hal ten to tal fos for. EK = eko lo gisk kva li tetskvot (be räk nat re fe ren svär de/upp mätt
halt tot-P). Sta tus upp mätt ba se ras på upp mät ta hal ter 2021. Sta tus VISS ba se ras på fle rår spe rio den
2013–2017.



Eko lo gisk sta tus

Sty ran de för be döm ning en av den eko lo gis ka sta tu sen är de bio lo gis ka kva li tets fak to rer
som be skri ver växt och djur li vet i vat ten fö re kom sten. Ut över de bio lo gis ka kva li tets fak -
to rer na klas si fi ce ras även stöd jan de kva li tets fak to rer som be skri ver fy si ka lis ka-ke mis ka
egen ska per i vatt net, sär skil da fö ro re nan de äm nen samt hy dro mor fo lo gi.

22 vat ten fö re kom ster (69%) be döms ha säm re än god eko lo gisk sta tus. Pro ble men i
Kungs back aåns av rin nings om rå det ut görs av över göd ning, för sur ning, kon nek ti vi tet
(van drings hin der), mor fo lo gisk på ver kan (mar kav vatt ning) och miljögifter (PFOS).
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Eko lo gisk sta tusk las si fi ce ring inom Kungs back aåns av rin nings om rå de.



Sta tus för sur ning

4 vat ten fö re kom ster upp vi sar en mått lig sta tus med av se en de på för sur ning. Pro ble ma ti -
ken är dock att 28 vat ten fö re kom ster har en risk för åter för sur ning om inte kalk nings -
verk sam he ten fort sät ter. 
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Sta tusk las si fi ce ring av för sur ning inom Kungs back aåns av rin nings om rå de.

Risk för åter för sur ning av vat ten fö re kom ster i Kungs back aåns av rin nings om rå de.



Sta tus nä rings äm nen

I vat ten fö re kom ster na Is sjö bäck en och Kungs back aån (Myn ning en-Lil lån) är be döm -
ning en sä kert. An led ning en till att risk be döm ning en för Lil lån är osä kert är att ki se lal ger -
na vi sar på god sta tus. De and ra osäk ra be döm ning ar vi sar en ligt på ver kan sa na ly sen på
be ty dan de på ver kan skäl lor men data sak nas för att be kräf ta be döm ning en.
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Sta tusk las si fi ce ring av nä rings äm nen inom Kungs back aåns av rin nings om rå de.

Risk för över göd ning av vat ten fö re kom ster i Kungs back aåns av rin nings om rå de.



För bät trings be hov – över göd ning

För bät trings be ho vet av att re du ce ra fos for ökar ju läng re ner i vat ten sys te met man kom -
mer. För kvä ve finns det inga lik nan de upp gif ter i VISS. Efter som ris ken för över göd ning
i Kungs back a fjor den be döms med ”osä ker risk” finns det inget be ting fram ta gen i VISS
som av ser in lands vat ten för kvä ve och fos for för ha vets skull. 
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För bät trings be hov fos for inom Kungs back aåns av rin nings om rå de.
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