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Om projektet

Melica fick våren 2013 i uppdrag att göra en analys och bearbetning av provtagningar
i Lillån och Slumpån. I rapporten skulle följande visa/diskuteras

� Vilka områden som läcker mest fosfor respektive kväve?

� Från vilka områden är den mikrobiologiska påverkan störst?

� Hur korrelerar näringsämneshalterna med mikrobiologin?

� Hur ser kopplingen till markslag och markanvändning ut?

� Jordbruk, enskilda avlopp, bräddning, byggande; kan man dra några slutsatser
om hur källfördelningen ser ut i olika delområden?

� Ett resonemang om hur biologin (kiselalgerna) i vattendragen påverkas av nä-
ringsämnena och tillgängligheten av näringsämnena för biologin.

� Föreslå vilka åtgärder som borde prioriteras inom olika delar av avrinningsom-
rådet. Ev behov av ytterligare undersökningar.

Bakgrund

Övergödningen i havet har uppmärksammats under en lång tid nu och olika åtgärder
vidtagits. Det som har gjorts är dock inte tillräckligt utan arbetet måste gå vidare. En
viktig aspekt är att försöka hitta de mest kostnadseffektiva åtgärdena och försöka åt-
gärda de viktigaste källorna. Ett problem i sammanhanget är att det finns stor osäker-
het i många siffror. Slumpen kan ge stor osäkerhet i enstaka mätningar av fosforhalt
och de lokala variationerna kan ge stor skillnad i reningseffekten hos enskilda avlopp-
sanläggningar. Avrinningen från jordbruksmark kan också variera stort mellan olika
år beroende på väderlek. Men det finns generella förhållanden som visar på en rikt-
ning i arbetet med att säkra förhållandena i havet. Likaväl som det finns metoder
som ger bättre rening hos enskilda avlopp så finns det åtgärder som ger lägre utflöde
av näring från de areella näringarna. Från skogsbruksmarken ger ett kontinuitetsbruk
minde näringsförluster då man undviker hyggesfasen och från jordbruksmarken kan
styrd gödning ge mindre utflöde till vattendragen.

Provtagningsprogram

17 provpunkter punkter valdes ut att ingå i projektets provtagningsprogram. 6 av
dessa ligger i Lillån (stationerna 1–6), 8 ligger i biflöden till Lillån (stationerna 7–14)
och 3 stationer ligger i Slumpån (stationerna 15–17). Dessutom har resultaten un-
der motsvarande period från tre stationer som ingår i Göta älvs samordnade recipi-
entkontroll och Trollhättans kommunala övervakningsprogram analyserats, lokaler-
na 18–20. Under perioden juni 2011 till april 2012 provtogs projektlokalerna vid 7
tillfällen. Proverna analyserades på variablerna Tot-P, PO4-P, part P, tot-N, turbidi-
tet, odlingsbara mikroorganismer, Closterium, koliforma bakt och E. coli. För att ge
en bild av hur läckaget varierar vid olika situationer och inte minst vid högflöden då
de största transporterna sker, var ambitionen att genomföra provtagningen i sam-
band med större nederbördsmängder. Några av provtagningarna genomfördes dock
också vid lågflöden (se figur på sid 10). Projektlokalerna (1–17) har därför inte
provtagits vid samma datum som lokalerna 18–20.
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Slumpåns och Lillåns avrinningsområde

Slumpån är en av Göta älvs större biflöden efter utloppet ur Vänern.

Avrinningsområdet är nära 400 km² stort och sträcker sig till Hunnebergs kant i
norr. En stor del av området utgörs av den norra delen av Risveden där den stora sjön
Vanderydsvattnet utgör ett markant inslag.

Den nedre delen av sträckan med biflödet Lillån är en vacker
jordbruksbygd med ett meandrande flodplan.
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Avrinningsområdenför de punkter som provtagits i detta projekt. De enskilda områdena presenteras i kapitlet avrinningsområ-
den i den nummerordning som syns här.



Källfördelning enligt SMHI

Slumpån har av SMHI delats i sexton delavrinningsområden. Fyra av dessa ligger i
Lillån. I denna redovisning går vi igenom dessa fyra, Slumpåns nedre del, Slumpån
uppströms sammanflödet med Lillån och hela Slumpån.
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Numrering för de avrinningsområden i Lillån som beskrivs i rapportens del om källfördelning enligt SMHI. För de numrerade
områdena gäller beräkningarna det enskilda lilla delområdet medan So gäller för hela Slumpån uppströms sammanflödet
med Lillån. Sh gäller för hela Slumpåns sammanlagda yta.
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Källfördelning och uttransport av fosfor i kilo per ha för fyra delområde i Lillån, nedre Slumpån,
hela Slumpån och Slumån uppströms sammanflödet med Lillån. Källa: vattenwebben.
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Källfördelning och uttransport av kväve i kilo per ha för fyra delområde i Lillån, nedre Slumpån,
hela Slumpån och Slumån uppströms sammanflödet med Lillån. Källa: vattenwebben.



På vattenwebben, http://vattenweb.smhi.se, kan man gå in och hämta data för de
olika avrinningsområdena. Det är förutom flödesuppgifter som har dygnsupplösning
modelleringsuppgifter om källfördelning och transporter av kväve och fosfor som
kan hittas på denna hemsida.

De värden som redovisas i diagrammen gäller den näring från det enskilda områ-
det som når havet, dvs. efter att renande processer på vägen ger så kallad retention.
Dessa data kallas i vattenwebben för NWP. Detta sker mycket i sjöar och våtmarker
och är en förklaring till att arealförlusterna för fosfor är jämförelsevis så låga från
Gravlångenområdet.

Jordbruket dominerar

Ser man på hela Slumpån står förlusten från jordbruksmarken för över tre fjärdede-
lar av kvävet och ännu större andel av fosforn. I hela avrinningsområdet utgör jord-
bruksmarken 29%. När jordbruksandelen är så dominant som i områdena 5 och 1
med 93 respektive 87% är det bara enskilda avlopp som kan märkas av övriga källor.
Den dagvattenandel som syns i område 5 är troligen överskattad i denna modell.
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Näringsämneshalter per mätstation

På nästa sida finns en lista över medelvärdena för de mätningar som gjorts i Lillån och
nedre Slumpån under 2011–2012. Provpunkt 1–17 är de som mätts i detta special-
program, punkterna 18 och 19 är kommunens mätpunkter och punkt 20 är vatten-
vårdsförbundets provpunkt i Slumpåns utlopp. Den senaste har mätts varje månad,
dvs. 24 gånger under tvårsperioden, kommunens punkter 12 gånger och projektets
provpunkter upp till 7 gånger.

Eftersom fosforhalten i proverna har ett gott samband med flödet kan det vara av
värde att notera att medelflödet i dessa tre mätserier skiljer sig ganska markant. Jag
har jämfört flödet i Lillåns utlopp för de datum då proverna tagits och medelvatten-
föringen vid vattenvårdsförbundets provdagar var 0,63 m³/s vilket är strax under pe-
riodens medel på 0,66 m³/s. Vid kommunens provtagning var medelflödet 0,89
m³/s och vid provtagningarna i detta projekt 1,09 m³/s vilket är 73 % högre än vid
vattenvårdsförbundets mätningar. Projektets mätningar ger rimligen ett värde för
totalfosfor som är drygt 20 procent högre än medel. Detta påverkar då inte den in-
bördes relationen mellan mätpunkterna.

Efter listan med medelvärden på nästa sida kommer två kartor, en för totalfosfor
och en för totalkväve, där halterna vid mätpunkten redovisas som en infärgning av
delområdet. Notera att det inte är delområdets bidrag som redovisas utan halten i
det utgående vattnet. Halten i Lillåns nedre del skulle varit mycket högre om vi hade
kunnat mäta på det vatten som tillförs under sträckan genom delområdet. Att halten
i punkt 19 är lägre än i punkt 6 uppströms beror på att det utgående vattnet från
Gravsjön, punkt 14, har en relativt låg fosforhalt.

I beskrivningen av varje delområde finns värdena för varje provtagning avsatt mot
flödet i ett diagram för totalfosfor och ett för totalkväve. Här ser man att totalfosfor
har ett positivt samband med flödet och att totalkvävet har ett negativt samband.
Detta beror på att fosfor lämnar jordbruksmark i samband med ytlig erosion som
uppträder vid höga flöden. Kväveförlusterna hänger mer ihop med frisättningspro-
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Flödet vid Lillåns utlopp under de två år som mätningarna pågått. Tidpunkter för provtagningarna inom projektet är markerade med röd
linje och de ordinarie, kommunala provtagningarna med grön linje.
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Medelhalterna av totalfosfor och totalkväve för de olika områdena. I tabellen finns också R² för
sambandet mellan dessa halter och flödet vid Lillåns utlopp vid provtagningstillfället.



cesser i marken och man får vid höga flöden snarare en utspädningseffekt. En ut-
spädningseffekt får man alltid om man har en källa som över tiden ger ifrån sig en
konstant mängd, som avlopp.

De områden som har högsta utgående halterna är de små delområdena som inne-
håller nästan bara jordbruksmark.
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Medelhalterna av totalfosfor i de olika mätpunkterna redovisade som färgstyrka i förhållande till området med högsta
halten, 9.
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Medelhalterna av totalkväve i de olika mätpunkterna redovisade som färgstyrka i förhållande till området med näst hög-
sta halten, 13. Medelhalten i område 12 var 150 procent högre än den i område 13.
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Mikrobiologin

Under projektet har det vid alla sju provtagningstillfällena mätts E. Coli, vid sex till-
fällen koliforma bakterier, vid tre tillfällen odlingsbara mikroorganismer och vid två
tillfällen Closterium. Resultaten redovisas i diagramform här nedan. Inga tydliga
skillnader framstår annat än att utloppet från Gravlången som förväntat uppvisade
lägsta halterna och att källområdena med stor skogsandel hade lägra halter mikroor-
ganismer än de mer jordbruksdominerade. Både antalet E. Coli och koliforma bakte-
rier ökar med ökad vattenföring även om inte sambandet är speciellt starkt.

Ser man på medelvärden för totalfosfor och totalkväve och jämför dessa med koli-
forma bakterier och E. coli för alla stationerna är det bara koliforma bakterier och
tot-P som visar ett litet samband, R²=0,34. Tar man bort lokalerna 9 och 12 som har
de högsta näringshalterna får man ett R² på 0,61. Man får då också ett samband mel-
lan E.coli och tot-P med ett R² på 0,52.

Det finns ett litet samband mellan antalet koliforma bakterier och turbiditeten.
Detta samband får dubbla sannolikheten om man bara tittar på bakteriehalter över
10 000. Eftersom turbiditeten har ett relativt starkt samband med totalfosfor bör
även det finnas ett samband mellan koliforma bakterier och totalfosfor. Något så-
dant samband finns inte med totalkväve.
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Samband mellan näringsämneshalten i 17 mätpunkter och koliforma bakterier och E. coli.



Halterna av koliforma bakterier vid sju mätningar på de sjutton lokalerna.
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Samband mellan alla mätningar av koliforma bakterier och turbiditet (blå prickar och linje) och
mätningar med mer än 10 000 bakterier och turbiditet (röda prickar och linje).
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E. Colihalterna vid sex mätningar på de sjutton lokalerna.
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Halterna av Clostridium vid två mätningar på de sjutton lokalerna.

Halter av odlingsbara mikroorganismer vid tre mätningar på de sjutton lokalerna.



Samvariationer

Det finns variabler som har god samvariation och sådana som saknar koppling. Det vi
kan se är t.ex. att fosforhalten i vattnet är rätt så bra kopplat till flödet. Fosfor har en
viss slumpmässighet men det finns ändå en positiv koppling mellan totalfosforhalten
och flödet i alla mätpunkter. I vissa av punkterna är sambandet inte så starkt men det
bästa värdet på R² är i alla fall 0,82. Korrelationen för de enskilda mätpunkterna
finns del i tabellen på sidan 11 och dels vid beskrivningen av de enskilda mätpunkter-
na längre fram i rapporten.

Totalkvävehalten blir lägre vid ökade flöden, och då främst beroende på utspäd-
ningseffekten. Kopplingen till flödet är inte lika starkt som för fosfor.

Eftersom mycket av den fosfor som lämnar markerna på grund av erosion kan man
förvänta sig en koppling till partikelhalten och detta samband har ett R² på 0,74. Hur
sambanden mellan näring och bakterier ser ut beskrivs i förra avsnittet. I övrigt är det
svårt att hitta några samband mellan variablerna.
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Några av de samband som kontrollerats för dessa analyser. Samvariationerna för
totalfosfor–föde och totalkväve–flöde är framtagna för varje enskild provtagningspunkt och re-
dovisas på sidorna för avrinningsområdena på sidorna 31 och framåt.



20

Näringsanalyser i L i l lån-Slumpån
melica

Sambandet mellan turbiditet och totalfosfor för de sjutton mätpunkterna i projektet.



Andra samband

Enskilda avlopp

Näringsämnesläckaget i dessa områden domineras av jordbruket. Andelen som mo-
delleringsmässigt kommer från de enskilda avloppen är så liten att den är mindre än
osäkerheten i mätningarna och därför går det inte att utifrån mätningarna säga något
om de enskilda avloppens betydelse. Det i modelleringarna kalkylerade bidraget
bygger på generella siffror bidrag från avloppsanläggningar och dessa siffror kan jus-
teras med ett bättre underlag om avloppsanläggningarnas status. En sådan invetering
var påbörjad för Lillån men de flesta anläggnignarna är obesökta.
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Djurgårdars belägenhet och avriningsområden i Lillån och nedre Slumpån.



Djurgårdar

Det finns misstankar att djurhållning leder till ökade näringsläckage. Det kan vara
punktutsläpp från gödselhantering och avrinning från spridd handelsgödsel. Det går
inte att utröna några sådana samband i detta material och det är till stor del beroende
på att många av djurgårdarna är belägna på eller nära vattendelarna mellan olika av-
rinningsområden. Dels är inte vattendelarna fältkontrollerade och kan ligga lite fel
och dels är det svårt att bestämma hur stor del av gårdens verksamhet som är belägen
på det ena eller andra avrinningsområdet.

Bräddningar

Vid två av mättillfällena skedde bräddning av avloppsvatten i Sjuntorp. Detta sked-
de vid de två mättillfällena då flödet var som störst och det bräddades 600 m³ re-
spektive 100 m³ avloppsvatten enligt beräkningar. De mätningar som genomförts
kan inte visa på att detta har haft någon påverkan på halterna i Slumpån.
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Järnvägsbygget

En ny järnvägssträckning har dragits öster om Upphärad. Sträckningen passerar i
nord-sydlig riktning genom delavrinningsområdena 1, 2 och 11. Bygget går även in en
bit i område tre, nedströms provpunkterna 2 och 11. Sträckningen syns på höjd-
skuggningsbilderna.

Medelhalten av totalfosfor ligger högre för område 11 än för 1-2 men det följer
mönstret med att det är större andel jordbruksareal i detta område.

Vid de två tillfällena med högt flöde fås motsatta bilder; vid det första tillfället
sker ett stort tillskott inom område 3 medan det vid det andra tillfället kommer ett
stort bidrag från område 11. Flödeshistoriken är väldigt olika vid dessa två tillfällena,
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vid den första tidpunkten tas provet vid toppen på ett tillfälligt högflöde i augusti ef-
ter en relativt torr sommar medan det andra provet togs i mitten på december efter
fjorton dagars flöde av denna nivå och även högre. Vi ser i figuren på nästa sida att to-
talfosfor halterna stiger nedströms vilket även andelen jordbruksmark gör. Vid det
andra högflödet sjunker halten efter station 4. Detta kan antyda att det är en lokal
förhöjning av temporärt slag och att vattenpaketet som innehåller höga halter inte
hunnit ner till station 5 vid provtagningstillfället.

Att dessa högflödestillfällen är väsensskilda visar även de andra figurerna på nästa
sida. Vid augustitoppen var totalfosforhalten över lag mycket högre än medelhalten
vid stationen medan decemberprovtagningen i huvudsak uppvisade lägre halter än
medel. Här skiljer stationerna 11 och 12 ut sig med mycket högre nivåer.

Fosforfraktioner

Vid sex av provtagningstillfällena analyserades fraktionerna fosfat och partikulärt
fosfor. De stationer som skiljer ut sig i fråga om lägsta fosfatandelen är de mest
skogsrika områdena 1 och 14. Dessa områdena har också lägsta medelhalterna av to-
talfosfor. Sedan verkar fosfatandelen stiga i takt med exploateringsgraden i område-
na. Ett område som utmärker sig åt andra hållet är område 7. Området har låg andel
jordbruksmark och medelhalten av totalfosfor är relativt låg vilket borde tala för låg
andel fosfatfosfor. Ingen koppling mellan andel fosfatfosfor och flöde kan ses.

Man kan förvänta sig att andelen partikulärt fosfor ger en inverterad bild av ande-
len fosfatfosfor men frånsett att station 7 som förväntat håller lägsta andelen parti-
kulät fosfor går det inte se någon sådan bild. Inte heller syns något samband mellan
flödet och andelen partikulärt fosfor.
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Totalfosfor i Upphäradsgrenen
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hur haltförändringen sker olika vid de två högflödestillfällena. Flödessituationen var mycket oli-
ka vid de två tillfällena.Första högflödet var en tillfällig topp i augusti, medan andra tillfället var
efter en lång högflödessituation på flera veckor i november.
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Andel fosfatfosfor i medelvärdena för de olika provtagningsstationerna. Notera att de områden
som har mest skog, 1 och 14 har lägst andel fosfat.
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Andelen fosfatfosfor vid olika flödessituationer. Som synes går det inte se något samband mellan
andelen fosfat och flödets storlek.
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Andelen partikulärt fosfor vid de olika flödessituátionerna. Inte heller här kan något samband
ses.
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Andel partikulärt fosfor i medelvärdena för de olika provtagningsstationerna.



Kiselalger

Medins Biologi AB tog 2011 kiselagsprover på fem ställen i Slumpån. I dessa prover
analyserades mer än 400 skal som artbestämdes. Utifrån artsammansättningen räk-
nades index ut för "Näringspåverkan och organisk förorening", IPS, och Surhet,
ACID. Dessutom beräknades två stödparametrar; Organisk förorening, %PT, och
Näringspåverkan, TDI. Alla punkterna hamnade för IPS i klass 3, måttlig status
(11–14,5). TDI-värdena låg inom intervallet 40–80, som är God eller Måttlig och
%PT-värdena var otillfredsställande 20–40. Indexklassningen kan tyda på belastning
av näringsbelastning. Att det inte är påverkan från giftiga ämnen antyds av att ande-
len deformerade skal i punkt SL1, längst ner, var låg, 0,1%.

Möjliga åtgärder

Näringsläckagen har olika ursprung och därför bör åtgärder sättas in på flera ställen.
Det gäller minskandet av bräddning i avloppsnätet, förbättring av enskilda avlopp,
minskande av läckaget från jordbruksmarken och införande av reningsvåtmarker i
vattenflödet. I detta fall kommer mycket av näringen från jordbrukssidan och
huvudinsatderna får nog göras där.

Gödslingsoptimering

För att optimera gödslingen av fosfor och kväve används GPS med programvara och
till dessa kopplad givare. Genom att föra in markkartering och information om före-
gående skörd kan gödslingen av stallgödsel, dvs. främst fosfor, anpassas efter marken
behov, och risken för att få för höga fosforvärden minskar. När sedan grödan spirar
och det är tid att gödsla med kväverikt handelsgödsel kan man använda sig av en
N-sensor. Lantbrukaren för först in information i sensorns programvara om vilken
växt som skall gödas. När traktorn rullar scannar den på traktortaket monterade
N-sensorn av grödorna och hittar den optimala kvävenivån, och skickar denna infor-
mation till givaren som sprider gödsel. Detta ökar bondens ekonomiska vinning ge-
nom bl.a. mindre liggsäd, bättre skörd och troligtvis minskad kostnad för gödsel. En
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Index från kiselalgsanalyser i Slumpån 2011.



förväntad effekt är att det kommer användas en mindre mängd gödsel och därige-
nom minskar också läckaget. Dessa positiva effekter visas bl.a. av Lantmännens egna
studier av användandet.

Som ett komplement till N-sensorn för att minska kväveläckaget finns det så kal-
lade fånggrödor. Studier i södra Sverige har visat att insådd av t.ex. rajgräs kan min-
ska läckaget av kväve med ca 20 procent. Dock behövs det stödåtgärder gentemot
brukaren för att få ekonomisk vinning i denna åtgärd.

En tredje åtgärd gentemot kväveläckage är nedbrukning och myllning. Vid normal
gödselspridning ligger gödsel vid ytan och riskerar att förloras genom t.ex. vattenav-
rinning. Men genom att bruka ner eller mylla gödseln ökar kontakten mellan gödsel
och jordpartiklar, vilket leder till minskat läckage av samtliga näringsämne. Åtgär-
derna ger även ett bättre kväveutnyttjande och därigenom minskat läckage, främst
av ammoniak.

För att minska fosforläckaget så når man de bästa resultaten genom att sätta in åt-
gärder i olika faser. Den första fasen handlar om när man tillsätter gödsel, främst
stallgödsel, till jordarna. Genom att markkartering och jordanalyser så kan man få
fram data som hjälper bonden att bedöma var de olika näringsbehoven finns, och på
så vis gödsla efter behov. Val av tidpunkt är en annan avgörande faktor, då bl.a. i för-
hållande till nederbörd och jordens vattenmättnad.

I nästa fas handlar det om hur fosforn transporterar sig. I huvudsak transporteras
den ovanpå markytan genom ytavrinning eller erosion. Erosion kan motverkas ge-
nom att anlägga skyddszoner längs med vattendrag eller ytvattenbrunnar. Hur breda
dessa skyddszoner blir får anpassas efter de lokala förutsättningarna och de stödreg-
ler som finns. Både ytavrinning och erosion kan motverkas genom att lämna marken
obearbetad på hösten. Denna åtgärd har även mycket positiva effekter på kväveläck-
age. För att minska ytavrinningen kan en väl fungerande dränering vara aktuell. Ge-
nom den ökade kontakten mellan fosfor och jordpartiklar minskar andelen som
transporteras vidare.

Den sista fasen är hur man hanterar den fosfor som lämnat åkern. Främsta åtgär-
derna är att anpassa diken, upprätta kalkfilter, anlägga våtmarker och dammar.

Innan man börjar bestämma vilka åtgärder man vill använda sig av är det viktigt att
ta hänsyn till de lokala förutsättningarna. Åtgärder bör främst fokuseras på åkrar
med hög risk för förluster av fosfor. I bilagan på sidan 78 utreds riskområden för fos-
forförluster via ytavrining.

Om man lyckas med att minska användandet av gödsel kommer det troligtvis leda
till ett överskott av stallgödsel. I stället för att dra på sig stora transportkostnader för
att omfördela stallgödslet i en region bör drivmedelsproduktion vara en hållbar väg
framåt. Detta har flera olika fördelar. Dels så gör behandlingen av gödsel för biogas
att kvävet i det så kallade biogödslet ändrat karaktär och lättare tas upp av växter.
Dels kan det vara en väg framåt för att skapa en jordbrukssektor med mindre oljebe-
roende. Genom att förordna småskalig, lokal, produktion av biogas kan lantbrukarna
behålla sin djurhållning och bryta sitt beroende av fossila bränslen. Dessutom så sker
det idag mycket forskning kring hur man mer effektivt kan plocka ut näringen ur
gödsel. Denna forskning bör möjliggöra en mycket mer effektiv hantering av näring-
en från stall- och biogödsel. Det finns idag två stycken projekt där LRF respektive
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SLU är engagerade kring hur man på bästa vis kan få ut biogödsel på åkrarna, utan att
fördärva dem med tunga maskiner.

Lämpliga dammlägen

Det finns ett flertal biflöden till Lillån som går djupt nedskurna i raviner. Dessa kan
till en rimlig kostnad dämmas och ge ett rejält bidrag till fosforreningen. Huvudde-
len av de här föreslagna markerna är betesmark.
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Platser där det ur kostnadseffektivitetssynpunkt är lämpligt att anlägga fosforreningsvåtmarker.



 

 

 



Slumpåns avrinningsområde

De provpunkter som analyserats i detta arbete och de
avrinningsområden som för vatten till dessa.
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1 Stora Boda

Koordinater RT90, X, Y 6453150 1294625

Detta skogsdominerade område längst upp i Lillåns flöde uppvisar också som förvän-
tat de näst lägsta halterna av totalkväve och -fosfor. Eftersom avrinningsområdet do-
mineras av skog är kopplingen mellan flöde och fosforhalt speciellt stor.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

10,9

10,9

12

12

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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2 Väst, Brännängen, Lillån

Koordinater RT90, X, Y 6454700 1294846

Fortfarande skogsdominans i detta område ger låga näringshalter även om de höjts
något från föregående källområde. Eftersom halterna i det större uppströmsområdet
ger stor inverkan på det utgående vattnet har tillskottet från detta delområde uppvi-
sat högre halter om det gått att mäta.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

2,2

13,1

31

15

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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3 Runnekullen, Lillån

Koordinater RT90, X, Y 6455187 1293587

Dubbla fosforhalten jämfört med källflödet i område 1 antyder att det börjat hända
en del med tillförseln från omgivningen. Vi har här en ganska stor andel jordbruks-
mark centralt placerat längs det upprätade åflödet. En hel del skog i söder hjälper
dock till att halterna fortfarande ligger bland den lägre hälften.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

4,4

26,7

41

22

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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4 Ulveberget, Lillån

Koordinater RT90, X, Y 6456114 1293063,

Nedströms område 3 har fosforhalten stigit något medan kvävehalten minskat. Det
är tillförseln från område 10 som troligtvis står för det mesta av den förändringen.
Drygt hälften av området är skogsmark.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

1,6

33,5

35

26

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.



40

Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



5 Frälsetorpet, Lillån

Koordinater RT90, X, Y 6456558 1291835

Här har Lillån fått behålla sin ursprungliga meandring i ravinlandskapet och undgått
upprätning. Ravinlandskapet utgör nästan lika stor del av avrinningsområdet som
jordbruksmarken och den högre liggande skogsmarken. Trots tillförsel av vatten med
höga halter fosfor från delområden i söder ligger halten i huvudflödet på samma nivå
både in och ut ur området. Kvävehalten stiger något fast tillförseln söderifrån inte är
hög.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

1,1

36,4

37

29

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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6 Bro innan sammanflödet

Koordinater RT90, X, Y 6455444 1290120

Litet delområde med mycket jordbruksmark på bägge sidor om Lillåns ravin. Från
söder kommer tillflöden från de två delområden som har näst högsta och tredje hög-
sta fosforhalten och de två högsta kvävehalterna. Utloppspunkten motsvarar SMHIs
delområde 2.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,7

41,2

56

31

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.SMHI, som har en anna källa till markfördelningen, anger att
andelen jordbruksmark är 41 procent för hela avrinningsområdet.
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7 Frälsetorpet, biflöde

Koordinater RT90, X, Y 6456926 1292011

Ett område med mycket skog och därmed är kväve- och fosforhalterna i vattnet
bland de lägre. Den låga kopplingen mellan fosforhalt och flöde visar också på jord-
bruksmarkens låga betydelse. Vattnet hade den högsta andelen fosfatfosfor vilket
brukar vara ett tecken på bidrag från enskilda avlopp.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

1,3

1,3

21

21

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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8 Vråstorp

Koordinater RT90, X, Y 6455898 1292348

Detta av en jordbruksdalgång dominerade biflöde visar på höga halter av fosfor och
kväve.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,9

0,9

57

57

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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9 Ulveberget, biflöde

Koordinater RT90, X, Y 6456096 1293042

Att det nästan bara är jordbruksmark i detta delområde avspeglas i de högsta upp-
mätta fosforhalterna. Kvävehalten var däremot mera modest.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,8

0,8

80

80

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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10 Runnekullen, biflöde

Koordinater RT90, X, Y 6455211 1293555

Den norra delen av detta område är klart dominerat av jordbruk, medan den södra
hälften består av skogsmark. Jordbruksandelen ger fosforhalter som är dubbelt så
höga som längre ner i Slumpån.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

5,2

5,2

46

46

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.





11 Väst, Brännängen, biflöde

Koordinater RT90, X, Y 6454739 1294866

Ett av de östra källområdena med stor skogsandel. Nedre delen av området håller en
hel del jordbruksmark och fosforhalterna är dubbelt så höga som i det vatten som
kommer i den södra grenen som sedan förenas med detta vatten.
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Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

9,2

9,2

23

23

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



12 Biflöde 1, söder om Gunnarsgården

Koordinater RT90, X, Y 6455652 1290493

Extrema kvävehalter har uppmätts i detta vatten och fosforhalterna är de näst hög-
sta. Lite skog i väster och en betad bäckravin men hälften av ytan täcks av jordbruks-
mark. Det finns delområden med störra andel jordbruksmark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,7

0,7

63

63

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



13 Biflöde 2, söder om Gunnarsgården

Koordinater RT90, X, Y 6455768 1290699

Tredje högsta fosforhalten och den näst högsta kvävehalten i vattnet från detta områ-
de. Hälften av området är åkermark och bäckravinen betas medan en skogshöjd finns
i sydost.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

1,0

1,0

56

56

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.



59

Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



14 Utloppet av Gravlången

Koordinater RT90, X, Y 6454500 1290142

Som förväntat hittar vi här de lägsta halterna av fosfor och kväve. Sjön är i huvudsak
omgiven av skogsmark och retentionen i sjön gör att den utgående halten av närings-
ämnen blir låg. Detta vatten hjälper till att minska näringsämneshalterna något i Lil-

låns nedre lopp.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

33,6

33,6

13

13

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark..SMHI, som har en anna källa till markfördelningen, anger att
andelen jordbruksmark är 15,4 procent för hela avrinningsområdet.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



15 Slumpån uppströms Lillåns inflöde

Koordinater RT90, X, Y 6457844 1291864

Detta stora område innehåller en fjärdedel jordbruksmark. Även om merparten lig-
ger högt upp i avrinningsområdet ger det en påverkan på halterna som för fosfor är
dubbelt så höga som i Gravlångens utflöde.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

282,9

282,9

21

21

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark..SMHI, som har en anna källa till markfördelningen, anger att
andelen jordbruksmark är 26 procent för hela avrinningsområdet.







16 Sjuntorp uppströms bräddpunkt

Koordinater RT90, X, Y 6458078 1290045

Här har just Slumpån och Lillån förenats och fosformedelhalten är i stort sett lika
här som i Slumpån uppströms.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

3,8

364,1

43

22

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



17 Sjuntorp nedströms bräddpunkt

Koordinater RT90, X, Y 6457663 1287743

Medelhalten av fosfor har vid passagen genom detta område ökat med 20% och kvä-
vehalten med 11% vilket är en stor ökning med tanke på områdets storlek. Norra
hälften av området är skogsmark och här finns även några sjöar.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

16,8

381,0

27

22

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



18 Slumpån

Koordinater RT90, X, Y 6458800 1285400

Denna nedre delen av Slumpån har en stor andel jordbruk men även lite skog i norr
och söder.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

9,9

390,9

37

22

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark..SMHI, som har en anna källa till markfördelningen, anger att
andelen jordbruksmark är 29 procent för hela avrinningsområdet.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



19 Lillån, Lunneberg

Koordinater RT90, X, Y 6457200 1290000

En stor andel jordbruksmark borde ge stor arealförlust av fosfor och kväve. Det som
håller nere den utgående näringsämneshalten är vattnet från Gravlången.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

2,6

77,4

51

24

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark..SMHI, som har en anna källa till markfördelningen, anger att
andelen jordbruksmark är 33 procent för hela avrinningsområdet.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



20 Lillån, Rommele-Kalvhed

Koordinater RT90, X, Y 6456288 1291075

Denna delsträcka likanr områdena 12 och 13 och borde bidra med näringsförluster i
samma höga klass.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Totalfosforhalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Totalkvävehalterna vid denna punkt avsatta
mot flödet vid Lillåns Upphäradsgren, punkt
6, under provtagningsdagen, samt medelvär-
det för dessa mätningar.

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,9

0,9

57

57

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica



21 7b utflöde

Koordinater RT90, X, Y 6456671 1291673

Litet delområde som inte skiljer sig från uppströmsområdet och borde därmed ha
samma näringsförluster.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,2

0,2

21

21

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.



22 8b utflöde

Koordinater RT90, X, Y 6456323 1292436

Litet delområde som inte skiljer sig från uppströmsområdet och borde därmed ha
samma näringsförluster.
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Näringsanalyser i L i l lån–Slumpån
melica

Delavrinningsområdet

Hela avrinningsområdet

Andel jordbruksmark %Area [km²]

0,1

0,1

47

47

Ytan för detta område samt summan av områden som avvattnas genom detta. Är ytan samma är
det ett källområde. Dessutom visas andelen jordbruksmark enligt Lantmäteriets fastighetskarta,
skikt MA Ytskikt med odlad mark.
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Förord 
På uppdrag av Länsstyrelsen och Göta älvs vattenråd har en GIS-analys av 

riskområden för läckade och borttransport av fosfor från åkermark utförts. 

Detta är en del i åtgärdsprojekt Slumpån som Göta älvs vattenråd driver 

med pengar från vattenmyndigheten för att ta fram underlag för att minska 

förlusterna av fosfor till Slumpån och Göta älv. 

 

Tilldsammans med rapporten levereras också GIS-skikt för riskområdena 

till uppdragsgivaren så att de kan användas för vidare bearbetning och 

anpassad kartproduktion inför t ex vatttendragsvandringar eller andra 

fältbesök.  

 

 

Elin Ruist 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att kartlägga områden på åkermark som kan ha en 

förhöjd risk för erosion och borttransport av partikuelbunden fosfor genom 

ytavrinning. Detta har gjorts genom att kombinera olika riskfaktorer i en 

GIS-analys och riskområdenas fördelning mellan avrinningsområdena 

presenteras. Den relativa fördelningen av riskområden kan ge en bild av var 

denna typ av läckage är betydelsefull och var man bör prioritera den typ av 

åtgärder som kan begränsa det. Inga verifieringar i fält har gjorts, analysen 

är helt baserad på olika kartunderlag. Hurvida ett område på en åker är en 

källa till fosforläckage via ytavrinning och lämpligaste utformning på 

åtgärder för att begränsa det bör bedömmas i fält. 
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Fosforläckage genom ytavrinning och 
erosion på åkermark 
Fosforläckage på åkermark genom ytavrinning och erosion är en betydelse-

full orsak till höga halter av partikelbunden fosfor i vattendrag och sjöar. 

Höga halter av suspenderade partiklar i vatten, framför allt partikulär fosfor, 

har ett samband med förekomst av åkermark, lera som jordart och vattenfö-

ring (SMHI, 2012). Ofta kan det vara mindre områden i svackor eller lu-

tande mark ned mot vattnet som bidrar till stor del av fosforförlusterna från 

åkermark där erosionen och effektiv transport av ytavrinnande vatten sker. 

Det är vid tillfällen med stor nederbörd, särskilt då marken inte kan infiltrera 

vattnet som vid vattenmättnad eller tjäle och snösmältning som de största 

förlusterna sker. Man brukar säga att 90 % av fosforförlusterna från åker-

mark sker från 10 % av arealen under 1 % av tiden. För mer läsning av för-

luster av fosfor via ytavrinning på åkermark hänvisas till Ekologgruppens 

rapport ”Enkelt verktyg för riskkartering av fosforförluster via ytavrinning” 

(Alström och Wedding 2012) som beskriver detta mycket bra. Metoden som 

är beskriven har delvis använts som modell till GIS-analysen för Slumpån. 
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Underlag för GIS-analys 
Genom att kombinera olika riskfaktorer för erosion och borttransport av 

fosfor via ytavrinning på åkermark genom GIS-analyser har riskområden 

identifierats, nedan presenteras de olika underlagen. 

 

Avrinningsområden 

Länsstyrelsen har tillhandahållit provpunkter och tillhörande avrinningsom-

råden och beteckningar. Provpunkterna som ingår består delvis av ordinarie 

SRK-provpunkter, se tabell 1. Det är utifrån delavrinningsområdena (delaro) 

som resultaten presenteras. I figur 1 visas en karta över delavrinningsområ-

dena. 

Tabell 1. Provpunkterna som ingår i studien och dess delavrinningsområden. 
Delaro Provpunkt 

projekt 
Typ Lokal Area aro 

ha 
Area 
delaro ha 

19 (SRK) Lillån Lillån, Lunneberg 77386 2541 

20 (SRK) Lillån Lillån, Rommele-Kalvhed 38779 933 

18 (SRK) Slumpån Slumpån 390543 9872 

21 ny   7b utflöde 1462 195 

22 ny   8b utflöde 1031 135 

1 1 Lillån Stora Boda 10955 10955 

2 2 Lillån Väst, Brännängen, Lillån 13146 2191 

3 3 Lillån Runnekullen, Lillån 26714 4366 

4 4 Lillån Ulveberget, Lillån 33479 1568 

5 5 Lillån Frälsetorpet, Lillån 36384 1119 

6 6 Lillån Bro innan sammanflödet 41195 662 

7 7 Biflöde Frälsetorpet, biflöde 1267 1267 

8 8 Biflöde Vråstorp 896 896 

9 9 Biflöde Ulveberget, biflöde 756 756 

10 10 Biflöde Runnekullen, biflöde 5196 5196 

11 11 Biflöde Väst, Brännängen, biflöde 9202 9202 

12 12 Biflöde Biflöde 1, söder om Gunnarsgården 725 725 

13 13 Biflöde Biflöde 2, söder om Gunnarsgården 1029 1029 

14 14 Biflöde Utloppet av Gravlången 33650 33650 

15 15 Slumpån Slumpån uppströms Lillåns inflöde 282588 282588 

16 16 Slumpån Sjuntorp uppströms bräddpunkt 363821 3846 

17 17 Slumpån Sjuntorp nedströms bräddpunkt 380671 16850 
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Figur 1. Karta över provpunkternas delavrinningsområden inom Slumpån. Bakgrundskartan under 
visar höjddata. 

 

Erosionsriskområdena har också beräknats för SMHIs delavrinningsområ-

den för hela Slumpån, se tabell 2 samt figur 2 för en översikt. Anledningen 

till det är att få ett mer detaljerat underlag för övriga delar av Slumpån, som 

i indelningen för provpunkternas delavrinningsområdens består av ett enda 

område, delaro 21. Men det är också en fördel att få underlaget presenterat 

för SMHIs delavrinningsområden eftersom de har en bättre koppling till 

vattenförekomsterna.  
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Tabell 2. SMHIs delavrinningsområden inom Slumpåns avrinningsområde. 

 

 

 

Figur 2. Karta över SMHIs delavrinningsområden med ID-beteckning. 

Delaro ID Namn Area ha 

645481-128997 Mynnar i Lillån 1978 

645523-129358 Ovan Lillån 41458 

645340-128975 Utloppet av Gravlången 32799 

646704-130686 Mynnar i Lerumsån 41963 

645675-128998 Mynnar i Slumpån 2014 

645956-129576 Nedlagd mätstation 1065 

646259-129856 Mynnar i Slumpån 29042 

645793-129211 Ovan Lillån 8846 

645895-129518 Vid mätstation Vrångebäcken 2620 

646157-130645 Ovan Björkeån 48426 

646006-129820 Ovan Lerumsån 57847 

645782-128694 Mynnar i Göta älvs vattendragsyta 29405 

644608-130050 Ovan 645009-130036 16522 

645277-129895 Utloppet av Vanderydsvattnet 60365 

644949-129981 Inloppet i Vanderydsvattnet 2297 

645159-130417 Mynnar i 645009-130036 18433 
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Åkermark 

Åkermarkens utbredning är tagen ur fastighetskartans skikt för markytor, ett 

exempel på utbredningen syns i figur 3 som visar övre delen av Lillån. Till 

åkermark hör mark som används i rotationsjordbruk, med andra ord består 

den omväxlande av betesmark, vall och träda förutom odling av grödor. 

 
Figur 3. Åkermark (gult) ur fastighetskartans skikt för markytor. I exemplet syns Lillåns sammanflöde 
med Slumpån i övre vänstra hörnet. 

 

Jordart 

Jordarten spelar stor roll för borttransport av fosfor genom ytavrinning. Ler-

jordar ger upphov till mer ytavrinning och större borttransport av partiklar 

än sand, morän men även siltjordar. Lerpartiklar har en mycket lång sedi-

mentationshastighet (jämför sedimentationstiderna i stillastående vatten som 

är 2 timmar/m för silt och 8 dygn/m för lermineral) och kan därför transpor-

teras längre sträckor på och från fältet till ytvatten. Inom Slumpåns avrin-

ningsområde är det mestadels glaciala och postglaciala leror som åkermar-

ken ligger på, se exempel över Lillån i figur 4.  
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Figur 4. Exempel på åkermarkens förekomst av de finare jordarterna (fin-grov lera samt ler-silt i 
svämsediment). 

 

 Jordarten enligt SGUs jordartskarta för ytlager beskrivs inte i matjorden 

utan i alven (ca 0,5 m djup) vilket inte är lika intressant för att studera eros-

ion vid ytavrinning. Detta är också anledningen till att så pass mycket åker-

mark (små röda fläckar på kartan i figur 4) ligger på urberg, sannolikt är 

jordarten i det mycket tunna lagret matjord lera även här. Men även där 

jordarten är annat än urberg överensstämmer inte jordart i matjorden med 

jordart i alven full ut, särskilt gäller detta för vattenavsatta leror (glaciala 

och postglaciala) där lerinnehållet generellt är lägre i matjorden än i alven 

(Sohlenius och Eriksson, 2009). 

 

I de nedre delarna av Slumpån mot Göta älvs dalgång förekommer post-

glacial silt på åkermarken. På vissa delar av åkermarken inom Lillåns avrin-

ningsområde förekommer torv, särskilt uppströms provpunkt Runnekullen, 

Lillån men i övrigt dominerar lera starkt. Inom resten av Slumpåns avrin-

ningsområde förekommer silt- och sand fläckvis på åkermarksarealerna men 

lera dominerar som jordart. Även mindre områden med isälvssediment före-

kommer. 

 

Även om jordart är en viktig riskfaktor så kan inte underlaget enbart från 

SGUs jordartskarta ligga till grund för utpekandet av dessa områden med 

ökad risk för erosion och borttransport via ytavrinning eftersom den anger 

jordarten i alven och eftersom lerjordar dominerar Slumpåns avrinningsom-

råde bör riskområden oavsett jordart beaktas. Dessutom förekommer inte 

sällan grövre sediment (t ex svämsediment i silt-sand fraktion) ofta på den 

nedre delen av åkern mot vattendraget där transport uppifrån riskområden 

behöver stoppas upp och därför ändå är viktiga områden för att motverka 

transport av fosfor via ytavrinning. 



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT  

12 

 

 

Ett GIS-skikt har skapats för att särskilja de fina jordarterna (lerjordar) från 

grövre jordarter och osorterade jordarter. Eftersom urberg är vanligt före-

kommande som små områden mellan andra jordarter på åkermarken p g a 

tunt jordtäcke med urberg i djup med alven har denna kategori antagits vara 

lerjord eftersom det är det mest sannolika utifrån dominerande jordart. GIS-

skiktet för åkermark på lerjord innefattar förutom urberg även svämsedi-

ment (ler-silt) och lergyttja (högre organiskt innehåll), utöver glaciala och 

postglaciala leror (fin-grov). 

Vatten  

Vattnets belägenhet är baserad på fastighetskartans skikt för vatten och 

hydrografi (där även mindre bäckar och diken finns med). Bufferzoner har 

tagits fram runt om vattnet. De två bredderna som använts är 30 m respek-

tive 50 m från vattnet på vardera sidor, se figur 5.  

 
Figur 5. Bufferzoner runt om vattnet har tagits fram med två olika bredder, 30m respektive 50 m på 
vardera sidan om vattnet. 
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NNH -ny nationell höjdmodell 

Under de senaste åren har hela Sverige laserscannats för att skapa en ny 

nationell höjdmodell (NNH) och sedan något år tillbaks finns denna 

högupplösta höjddata tillgänglig med en grid på 2x2 m. Slumpåns avrin-

ningsområde samt en inzoomning som exempel på NNH i terrängskuggning 

visas i figur 6 och 7. Höjddata som tillåter hydrologiska (utifrån topografin) 

GIS-analyser med relativt hög precision. Bland annat kan avrinningsområ-

den och rinnsträckor bestämmas med god säkerhet. I denna studie har två 

faktorer som påverkar erosion och transport av fosfor på åkermark tagits 

fram genom analyser av NNH, punkter med hög flödesackumulation och 

marklutning. 

Figur 6. Slumpåns avrinningsområde är markerat med orange linje. Hunneberg med sina skarpa 
rasbranter syns överst på kartan, i den tydliga ravinen rinner Lerumsån frånnordöst och möter 
Slumpån som rinner från Vanderydsvattnet, vilket är den största sjön i avrinningsområdet. Prov-
punkterna som provtagits inom projektet är markerade med röda punkter och ligger huvudsakligen i 
Lillån som är fokusområdet för projektet.  
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Figur 7. Exempel på hur höjddatan ser ut på närmre håll. Bilden visar de östraste delarna av Lillåns 
avrinningsområde med två av provpunkterna och Sjökullesjön i övre kant. I nord-sydlig riktining syns 
den nya järnvägen som var under färdigställande vid scanningen och man kan se markarbeten för ett 
brobygge norr om provpunkterna. 
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Marklutning 

Åkermark som är belägen på markytor som lutar mer än 10 % (1 meters 

höjdskillnad på 10 meters längd) löper större risk för erosion och borttrans-

port av partikulärt bunden fosfor eftersom hastigheten på ytavrinnande vat-

ten ökar betydligt runt 10 % lutning (Greppa näringen), det är också gränsen 

för var man får sprida gödsel (SJVFS 2010:55, 24 b §). Områden på åker-

mark som har en lutning som överstiger 10 % visas som exempel i figur 8. 

 

 
Figur 8. Områden på åkermark med en marklutning som överstiger 10 % har tagits fram (lila-
cerisefärgade områden). 

Ackumulerat flöde/utströmmningsområden 

Genom att beräkna vilken riktning vatten skulle rinna från varje cell ned-

ströms i höjd-griden (där cellerna är 2x2 m) kan man beräkna för varje cell 

hur många celler som ligger uppströms och avvattnas i denna cell. Man kan 

också uttrycka det som ackumulerat flöde. Det är i områden med högt ack-

umulerat flöde man hittar utströmningsområden, då ofta i svackor. Beräk-

ningen förutsäger att all nederbörd avrinner på ytan, vilket såklart är en för-

enkling men också ganska sann vid de tillfällen då de stora fosforförlusterna 

sker som vid snöavsmältning och kraftig nederbörd på tjälade och plöjda 

åkrar. Detta har beräknats för Slumpåns avrinningsområde där varje cell 

innehåller ett värde på hur stor areal (m
2
) som avvattnas till denna cell. Om 

man gör en beräkning för ett större område där det finns skillnader i neder-

bördsmängd bör man vikta cellerna med årsnederbörden i mm och därige-

nom få pixelvärden i m3/år. Enligt SMHIs normala årsnederbörd ligger hela 
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Slumpåns avrinningsområde inom samma spann i nederbördsmängd varför 

en sådan viktning inte har gjorts.  

 

Det är bara de områden med ett högt ackumulerat flöde som är intressant 

och i denna studie har celler med avrinning från minst 5000 m
2
 valts. De 

visas i figur x som lila linjer. En bufferzon på 5 meter runt punkterna med 

hög flödesackumulation har tagits fram och åkermark som ligger inom 

denna bufferzon har identifierats (turkosgrönt på kartan i figur 9). Dessa 

områden kan vara lämpliga för att vidta försiktighetsåtgärder som att lämna 

skyddszoner eller begränsa markbearbetningen för att minska erosionen och 

vattnets hastighet och möjliggöra sedimentation och infiltration i marken. 

 

En del linjer slutar uppe på fältet p g a svackor men är ändå med eftersom 

det finns anledning att tita på yterosion även högre upp bland annat då det 

kan finnas dräneringsbrunnar med erosionsproblem och för att det vara om-

råden där stående ytvatten förekommer. 

 

 
Figur 9. De lila linjerna är punkter med en tillrinning från en uppströms yta på 5000 m

2
 eller mer, och 

det är också troligtvis utströmningsområden där det kan bildas rännilar som snabbt transporterar 
eroderat material ned för ravinerna mot vattendraget. Åkermark inom 5 meter från dessa utström-
ningsområden har lagts som en bufferzon (turkosgrön) runt om. 
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Identifiering av riskområden på 
åkermark 
Ett antal olika typer av riskområden på åkermark har tagits fram genom att 

kombinera de olika underlagen. Dessa är: 

- 1. Ackumulerat flöde inom 30 m. Åkermark inom 5 meter från 

punkter som tar emot ytavrinning från minst 5000 m
2
 (utströmnings-

områden) OCH som ligger 30 m från ytvatten. Se figur 10.  

- 2. 10 % marklutning inom 50 m. Åkermark med en lutning på över 

10 % OCH som ligger inom 50 m från ytvatten. Se figur 11.  

- 3. Ackumulerat flöde på 10 % marklutning. Åkermark med en 

lutning på över 10 % OCH som ligger inom 5 meter från punkter 

som tar emot ytavrinning från minst 5000 m
2
 (utströmningsområ-

den). Se figur 12. 

 

Riskområden 1-3. Vidare har dessa tre kombinerats till ett lager som be-

skriver arealerna av de samtliga tre kategorierna av riskområden, det är inte 

sällan de överlappar varandra.  

 

Riskområden 1-3 på lerjordar. Dessutom har även riskfaktorn åkermark 

på lerjord och kombinerats med dessa.  

 

 

Figur 10. Exempel för riskområde 1. Åkermark inom 5 meter från punkter som tar emot ytavrinning 
från minst 5000 m

2
 (utströmningsområden) OCH som ligger 30 m från ytvatten. 
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Figur 11. Exempel för riskområde 2. Åkermark med en lutning på över 10 % OCH som ligger inom 50 
m från ytvatten. 

 
Figur 12. Exempel för riskområde 3. Åkermark inom 5 meter från punkter som tar emot ytavrinning 
från minst 5000 m

2
 (utströmningsområden) OCH som ligger 30 m från ytvatten. 



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT  

19 

 

Erosionsriskområden per avrinnings-
område  
Resultaten för delavrinningsområdena till provpunkterna presenteras i tabell 

3. Den sista kolumnen i tabellen ger ett mått på förekomsten av riskområden 

på åkermark där vissa delavrinningsområden har högre andelar än andra. 

 

Tabell 3. Riskområden per delavrinningsområde. 
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19 (SRK) Lillån, Lunneberg 128 0,04 2,68 0,95 3,58 3,58 0,03 

20 (SRK) Lillån, Rommele-Kalvhed 53 0,04 1,03 0,37 1,42 1,42 0,03 

18 (SRK) Slumpån 369 0,58 12,28 1,57 13,85 10,53 0,04 

21 ny 7b utflöde 4 0,00 0,15 0,04 0,18 0,18 0,04 

22 ny 8b utflöde 6 0,00 0,10 0,03 0,13 0,13 0,02 

1 1 Stora Boda 134 0,35 5,34 0,22 5,78 4,26 0,04 

2 2 Väst, Brännängen, Lillån 67 0,25 2,75 0,06 3,04 1,92 0,05 

3 3 Runnekullen, Lillån 178 0,20 5,67 0,23 5,98 5,34 0,03 

4 4 Ulveberget, Lillån 55 0,16 1,85 0,09 2,08 2,08 0,04 

5 5 Frälsetorpet, Lillån 41 0,05 1,44 0,30 1,74 1,74 0,04 

6 6 Bro innan sammanflödet 37 0,01 0,91 0,19 1,09 1,09 0,03 

7 7 Frälsetorpet, biflöde 26 (<0,01) 1,85 0,20 2,05 2,05 0,08 

8 8 Vråstorp 52 0,09 1,46 0,13 1,56 1,56 0,03 

9 9 Ulveberget, biflöde 61 0,04 1,02 0,03 1,08 1,08 0,02 

10 10 Runnekullen, biflöde 237 0,66 5,85 0,16 6,57 5,36 0,03 

11 11 Väst, Brännängen, biflöde 213 0,63 12,84 0,31 13,58 12,86 0,06 

12 12 Biflöde 1, söder om Gunnarsgården 45 0,00 0,96 0,15 1,10 1,10 0,02 

13 13 Biflöde 2, söder om Gunnarsgården 58 0,00 1,19 0,32 1,48 1,48 0,03 

14 14 Utloppet av Gravlången 430 1,64 18,67 0,97 20,85 19,93 0,05 

15 15 Slumpån uppströms Lillåns inflöde 5871 6,36 115,07 2,82 122,37 99,59 0,02 

16 16 Sjuntorp uppströms bräddpunkt 165 0,43 4,74 0,75 5,72 5,15 0,03 

17 17 Sjuntorp nedströms bräddpunkt 455 0,38 6,41 1,54 8,12 7,37 0,02 

summa 8686 12 204 11 223 190 0,03 
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Riskområden presenteras också för SMHIs delavrinningsområden i tabell 4. 

 

Tabell 4. Riskområden per SMHIs delavrinningsområde. 
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644608-130050 Ovan 645009-130036 16522 36 0,27 2,92 0,07 3,17 2,65 0,09 

644949-129981 Inloppet i Vanderydsvattnet 2297 28 0,04 1,45 0,01 1,48 1,36 0,05 

645159-130417 Mynnar i 645009-130036 18433 403 0,28 8,52 0,14 8,89 6,69 0,02 

645277-129895 Utloppet av Vanderydsvattnet 60365 431 0,37 4,72 0,13 5,18 2,96 0,01 

645340-128975 Utloppet av Gravlången 32799 389 1,63 18,31 0,91 20,42 19,53 0,05 

645481-128997 Mynnar i Lillån 1978 98 0,04 1,30 0,70 1,99 1,99 0,02 

645523-129358 Ovan Lillån 41458 1292 2,47 44,64 2,87 49,11 43,88 0,04 

645675-128998 Mynnar i Slumpån 2014 105 0,03 1,87 0,30 2,16 2,15 0,02 

645782-128694 Mynnar i Göta älvs vattendragsyta 29405 815 0,99 19,56 3,08 22,85 18,66 0,03 

645793-129211 Ovan Lillån 8846 230 1,06 14,87 1,42 16,69 15,20 0,07 

645895-129518 Vid mätstation Vrångebäcken 2620 27 0,06 1,36 0,13 1,52 1,50 0,06 

645956-129576 Nedlagd mätstation 1065 0,01   (<0,01)   (<0,01) (<0,01) 0,24 

646006-129820 Ovan Lerumsån 57847 1156 1,02 29,14 0,26 30,13 27,37 0,03 

646157-130645 Ovan Björkeån 48426 1195 0,93 22,37 0,30 23,34 19,69 0,02 

646259-129856 Mynnar i Slumpån 29042 1054 1,41 14,65 0,76 16,46 13,18 0,02 

646704-130686 Mynnar i Lerumsån 41963 1441 1,30 18,59 0,27 19,87 12,93 0,01 

summa 395079 8701 12 204 11 223 190 0,03 

 

 

Riskområdena som har tagits fram ger en bild av var det kan vara lämpligt 

med motåtgärder för att minska erosion och borttransport av partikulär fos-

for via ytavrinning men gör inte anspråk på att vara områden där stort läck-

age sker. Själva utformningen för att effektivt minska fosforförlusterna från 

dessa områden måste självklart vara en lokal anpassning. Om utströmnings-

områden har bildat fåror eller rännilar i marken är det kanske ett bredare 

område på den lutande marken runt om fårorna som behöver ett vegetations-

täcke som inte utsätts för markberarbetning. 
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Jordbruksstatistik för Lillåns avrin-
ningsområde 
Riskområdena beskriver bara de fysiska förutsättningarna på platsen utifrån 

höjddata. Det är intressant för att kunna värdera ett avrinningsområdes rela-

tiva risk för erosion och borttransport av partikulär fosfor via ytavrinning i 

förhållande till hur marken faktiskt används. Typ av odling ger olika grad av 

markbearbetning, olika tidpunkter på året och hur länge åkermarken är ve-

getationsklädd. Även arealen befintliga skyddszoner (anpassade skyddszo-

ner för utvald miljö och skyddszoner utmed vatten) är intressant för att be-

döma behovet av ytterligare skyddszoner. Genom att titta på statistik över 

jordbruksblocken i området kan en ytterligare värdering göras på ett över-

siktligt plan för vilka områden som har mycket erosionsriskområden och 

som utsätts för mycket markbearbetning samt när t ex. Det är på så vis ett 

underlag för prioritering av åtgärder. 

 

Fredrik Fredriksson på länsstyrelsens landsbygdsenhet har tillhandahållit 

blockstatistik fördelat över avrinningsområdena till Lillån för grödofördel-

ning, olika miljöstöd och även jordbruksblock anslutna till Greppa näring-

ens rådgivningsverksamhet, sammanställningen visas i tabell 5.  

 

Blockstatistiken utgår från blockarealerna och är inte helt kompatibla med 

delavrinningsområdena som kan skära mitt igenom ett block som därför 

räknas två gånger. Det kan också vara så att delavrinningsområdet är mindre 

än blocket eller att bara en del av blocket ligger inom ett delavrinningsom-

råde, därför stämmer inte siffrorna helt och de kan bara användas för att se 

storleksordningen eller relativa skillnader mellan delavrinningsområdena. 

Exempelvis har delavrinningsområde 12 en andel vårbearbetning och/eller 

fånggröda på 1,6 andelar av på åkermarken vilket inte är korrekt.  
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Tabell 5. Blockstatistik per delavrinningsområde för Lillåns avrinningsområde. 
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(SRK) 19 Lillån, Lunneberg 112 0,7 0,1 0,3 0,0     0,3 0,5 3,6 0,03 

(SRK) 20 Lillån, Rommele-Kalvhed 42 0,4 0,4 0,1 0,2     0,3 0,6 1,4 0,03 

ny 21 7b utflöde 4 0,0 0,4 0,6 0,0     0,0 0,0 0,2 0,04 

ny 22 8b utflöde 11 0,5 0,0 0,5 0,0     0,5 1,0 0,1 0,02 

1 1 Stora Boda 98 0,1 0,3 0,6 0,0   3 (<0,1) 0,2 5,8 0,04 

2 2 Väst, Brännängen, Lillån 34 0,1 0,1 0,7 (<0,1)   4 0,1 0,0 3,0 0,05 

3 3 Runnekullen, Lillån 100 0,3 0,0 0,6 0,0   1 0,2 0,4 6,0 0,03 

4 4 Ulveberget, Lillån 39 0,0 0,3 0,7 0,0   (<1) 0,0 0,2 2,1 0,04 

5 5 Frälsetorpet, Lillån 22 0,2 0,6 0,2 0,0     0,5 0,2 1,7 0,04 

6 6 Bro innan sammanflödet 28 0,4 0,2 0,4 0,0     0,2 0,3 1,1 0,03 

7 7 Frälsetorpet, biflöde 26 0,3 0,1 0,6 0,0     0,3 0,0 2,0 0,08 

8 8 Vråstorp 39 0,6 0,0 0,4 0,0     0,3 0,8 1,6 0,03 

9 9 Ulveberget, biflöde 46 0,2 0,1 0,7 0,0     0,0 0,9 1,1 0,02 

10 10 Runnekullen, biflöde 150 0,5 (<0,1) 0,5 0,0   (<1) 0,1 0,6 6,6 0,03 

11 11 Väst, Brännängen, biflöde 152 0,1 (<0,1) 0,8 0,0   3 (<0,1) 0,4 13,6 0,06 

12 12 Biflöde 1, söder om Gunnarsg. 8 0,0 0,6 0,4 0,0     1,6 0,0 1,1 0,02 

13 13 Biflöde 2, söder om Gunnarsg. 45 0,7 0,2 0,1 0,0     0,7 0,3 1,5 0,03 

14 14 Utloppet av Gravlången 282 0,3 0,2 0,4 (<0,1) 4 2 0,3 (<0,1) 20,8 0,05 

Lillån totalt 1237 0,33 0,14 0,50 0,01 4 13 0,2 0,3 73 0,06 
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Skyddszoner inom Lillåns avrinnings-
område 
Skyddszonens funktion är framförallt att bromsa upp vattenhastigheten för 

att möjliggöra sedimentation av partiklar i tillrinnande vatten (och partikel-

bunden fosfor), infiltration av vattnet och därigenom adsorption av fosfor 

till markpartiklar. Vattenhastigheten bromsas mest effektivt upp av en tät 

vegetation som också motverkar erosion. 

 

Arealer för åkermark som ligger inom 30 m från vattendrag eller sjöar har 

tagits fram för alla avrinningsområden inom Lillån och ger en uppskattning 

på hur stora arealer skyddszoner längs med vattendrag som är möjliga att 

lämna. Detta är intressant för att kunna jämföra med jordbruksstatistiken 

och se hur stor andel som redan finns och hur stor åtgärdspotentialen är. 

 

Lillån är omgärdad av kraftiga raviner, särskilt i den nedre delen, de breda 

ravinerna (ofta 70-120 m breda) används ofta till betesmark enligt lantmäte-

riets marktäckedata (daterad år 2000). Det är därför vanligt att det finns 

smala remsor med betesmark längs med vattendraget i ravinen nedanför 

dessa möjliga skyddszoner på åkermark, se figur 13. 

 

 

Figur 13. Ett exempel på hur områden för möjliga skyddszoner inom 30 m från vattnet är belägna 
ovan ravinerna som används som betesmark. 
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Eftersom miljöstöd för skyddszoner längs med vattendrag bara är berättigat 

på åkermark som ansluter till vattendraget (inkl svämplan) får det alltså inte 

finnas någon annan markanvändning emellan åkermarken och vattenområ-

det. Det innebär att åkermark som omgärdar betesmarkerna i ravinerna inte 

berättigar till miljöstöd för skyddszon längs med vattendrag. Samtidigt lig-

ger många av dessa möjliga skyddszoner på lutande åkermark där det trolig-

en sker borttransport av partikulär fosfor genom yterosion och därför kan de 

vara lämpliga områden att anlägga s.k. behovsanpassade skyddszoner på. 

Beräkningen är därför en grov metod för att uppskatta åtgärdspotentialen för 

skyddszoner utmed vattnet. Arealen potentiella skyddszoner inom 30 m från 

vatten är summerade per delavrinningsområde i tabell 6. 

 

Tabell 6. Riskområden utmed vattendrag som kan ses som skyddszonsbehov, potentiella skydds-
zonsarealer och befintliga skyddszonsarealer. 

provpunkt delaro lokal 

riskområden 
1 + 2 (längs 
vatten) ha 

potentiella 
skyddszoner 
utmed vatten-

drag, ha 

befintliga skydds-
zonsarealer utmed 

vattendrag, ha 

(SRK) 19 Lillån, Lunneberg 2,7 2   

(SRK) 20 Lillån, Rommele-Kalvhed 1,1 4   

ny 21 7b utflöde 0,1 1   

ny 22 8b utflöde 0,1 2   

1 1 Stora Boda 5,7 29 3 

2 2 Väst, Brännängen, Lillån 3,0 29 4 

3 3 Runnekullen, Lillån 5,9 47 1 

4 4 Ulveberget, Lillån 2,0 8 (<1) 

5 5 Frälsetorpet, Lillån 1,5 4   

6 6 Bro innan sammanflödet 0,9 1   

7 7 Frälsetorpet, biflöde 1,9 1   

8 8 Vråstorp 1,6 1   

9 9 Ulveberget, biflöde 1,1 10   

10 10 Runnekullen, biflöde 6,5 55 (<1) 

11 11 Väst, Brännängen, biflöde 13,5 44 3 

12 12 Biflöde 1, söder om Gunnarsg. 1,0 1   

13 13 Biflöde 2, söder om Gunnarsg. 1,2 2   

14 14 Utloppet av Gravlången 20,3 79 2 

Lillån totalt 69,9 320 13 

 

Från och med 2012 kan man inte söka nya miljöstöd för skyddszoner utmed 

vattendrag inom landsbygdsprogrammet, de enda skyddszoner som är stöd-

berättigade är de så kallade anpassade skyddszonerna som kan ligger uppe 

på fältet såväl som vid vattnet där erosion och ytavrinning på åkermarken 

sker. Däremot är de befintliga skyddszonsåtagandena för skyddszoner ut-

med vatten berättigade till miljöstöd fortfarande. 
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Verifiering i fält 
Tanken var att även verifiera ett urval av dessa erosionsriskområden i fält 

och dokumentera med foto och anteckningar om synlig ytavrinning, plog-

riktning, vegetationsbevuxen zon mellan åker och vattendrag, svämplan 

mm. Detta skulle genomföras om väderleken tillät men eftersom uppdraget 

genomfördes under februari månad och det legat ett snötäcke under den 

senare halvan av månaden har tyvärr denna del utgått. 
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