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Sammanfattning 
 

Vanderydsvattnet är en mesotrof sjö som ligger några mil söder om Trollhättan. Från 
Vanderydsvattnet rinner den eutrofierade Visslaån som efter några kilometer strålar 
samman med Slumpån som står i förbindelse med Göta Älv. Trollhättans Stad har under 
många år följt kväve och fosforutveckling i Vanderydsvattnets och Visslaån. Dessa 
mätningar har visat att Visslaån innehåller betydligt högre halter av näringsämnen än 
vad Vanderydsvattnet gör. 
 
Med hjälp utav en rapport från Trollhättans Stad, som behandlade läckaget av 
näringsämnen från omgivningen till Slumpån, har det varit möjligt att grovt kunna 
uppskatta läckaget till Visslaån och Vanderydsvattnet. Beräkningarna visade att det är 
de diffusa källorna i både Visslaåns och Vanderydsvattnets avrinningsområden som står 
för de största utsläppen av både kväve och fosfor. Framförallt var det 
jordbruksmarkerna som stod för de helt klart största andelen av utsläppen. Men läckaget 
från skogsmarkerna och impediment, dvs. icke odlingsbar mark, är inte heller att 
förglömma. 
 
Rapporten lägger inte fram någon enskild orsak till varför Visslaån är eutrofierad medan 
Vanderydvattnet är mesotrof, det beror snarare på flera faktorer som samverkar. De 
mest betydande faktorerna som påverkar näringshalterna är dels att jordbruksmarkerna 
är betydligt mer utbredda inom Visslaåns avrinningsområde än vad det är inom 
Vanderydsvattnets avrinningsområde. En annan faktor är att vattnet i Visslaån kommer 
ifrån Vanderydsvattnet vilket gör att det innehåller redan stora mängder näringsämnen 
när det rinner från Vanderydsvattnet.  
 
Områdena runt Vanderydsvattnet har under en lång tid varit utsatt för mänsklig 
påverkan genom utdikningar och skogsavverkningar. Detta har naturligtvis haft en 
påverkan på flödet av näringsämnen till Vanderydsvattnet. Men det har antagligen inte 
haft lika stor betydelse för eutrofieringen som det har haft för den biologiska 
mångfalden i både sjön och ån.         
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The water quality in Vanderydsvattnet and Visslaån 
Michael Egerzon 
Tobias Andersson 

Summary 
 
Vanderydsvattnet is a moderate nutritious lake that’s located approximately twenty 
kilometres outside Trollhättan. From the lake runs Visslaån, a river that is eutrophied, 
this river converges with Slumpån which then connects with Göta älv. During many 
years, Trollhättans Stad has followed the change of phosphorus and nitrogen in 
Vanderydsvattnet and Visslaån. These meaurements has shown that Visslaån contains 
considerably higher levels of nutrients than Vanderydsvattnet does. 
 
With the help of a report from Trollhättans Stad, that treated the leakage of nutrients 
from the surroundings to Slumpån, it has been possible to roughly estimate the leakage 
to Visslaån and Vanderydsvattnet. The calculations showed that it is the diffuse sources 
in both Visslaåns and Vanderydsvattnets surroundings that stand for the largest 
discharge of both nitrogen and phosphorus. Mainly it was the agriculture that was 
responsible for clearly the largest share of discharge. But the leakage from forest and 
remaining ground is not to take lightly. 
 
The report doesn’t suggest one particular reason to why Visslaån is eutrophied while 
Vanderydsvattnet is only moderate with nutrients. During the work it stood clear that it 
rather depended on several elements that interacted. The most important elements that 
influence the levels of nutrients are partly that the farmland are considerably more 
widespread within the surroundings of Visslaån, than it is in the surroundings of 
Vanderydsvattnet. Another factor is that the water in Visslaån comes from 
Vanderydsvattnet, and that means that the water already consist a large amount of 
nutrients.  
 
During a long period of time the surroundings of Vanderydsvattnet have been exposed 
for human influence through draining and logging. This of course has had an effect on 
the flow of nutrients to Vanderydsvattnet. But probably it has not had the same 
importance for the eutrophication, as it has had for the biological diversity in both the 
lake and the river.   
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Förord 
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1 Inledning 
 
I Trollhättans kommun har det under de senaste hundra åren skett stora förändringar av 
landskapet och markutnyttjandet. I en stad där jordbruk har dominerat inkomstkällan för 
gemene man har nu en stark industri och handel växt fram som förser invånare med 
kapital. Arealen där man idag har jordbruk och djurhållning har minskat, men däremot 
har avkastningen per areaenhet ökat. Framför allt pga. att man i det moderna jordbruket 
introducerat nya moderna metoder som t ex konstgödsel, konstbevattning, herbicider 
och nya högavkastande grödor.  Detta har naturligtvis även återspeglat sig i naturen runt 
Trollhättans kommun. I form av att gamla jordbruksmetoder som ängsbruk, betes- och 
hagmarker nästan har försvunnit. Istället har barrskogen, med människans hjälp, tagit 
stora landarealer i besittning. Trots att den skogliga arealen idag är mycket större än vad 
den någonsin varit har den blivit betydligt mer artfattig och homogen. Barrskogarna har 
en viss tendens att likna åkrar, med väldigt låg biodiversitet. (Översiktsplan, 2003)  
 
Visslaån är en eutrof å som rinner ut från den mesotrofa sjön Vanderydsvattnet. Båda 
har under en längre tid utsätts för en mänsklig påverkan, både positiv och negativ. 
Vidare återfinns det högre halter av näringsämnena kväve och fosfor i Visslaån än i 
Vanderydsvattnet.  

Fig.1. Överblickskarta över Trollhättans kommun 
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Trollhättans Stad har under ett antal år kontinuerligt uppmätt vattenkvalitén i 
Trollhättans olika sjöar och vattendrag. Detta har gjorts för att kartlägga och beskriva 
hur det står till med vattenkvalitén och ekosystemen i sjöarna och vattendragen. Genom 
att studera de olika faktorer, både mänskliga och naturliga, som kan påverka 
eutrofieringsförloppet som t ex avrinningsområden, berggrund, marksammansättning, 
utdikningar, diffusa källor, punktkällor m.m. och sedan jämföra det med dom mätvärden 
som Trollhättans Stad har tagit fram, så är målet att få en helhetssyn bakom 
eutrofieringsförloppet och på så sätt komma fram till några hypoteser om varför 
Visslaån är mer eutrofierad än vad Vanderydsvattnet är. Om det kan bero på den 
mänskliga aktiviteten som ägt rum runt sjön och ån eller om det också kan ligga 
naturliga orsaker bakom eutrofieringen i området. 

2 Syfte och mål 
 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att lägga fram hypoteser om hur 
eutrofieringssituationen ser ut och varför den har uppkommit i och runtomkring 
Visslaån och Vanderydsvattnet. Samt att försöka utreda vilken inverkan folk som bott 
och bor i området har haft på Visslaån och Vanderydsvattnet.  
 
Våra huvudsakliga frågeställningar som genomsyrat detta examensarbete har varit 
följande: 
 

1. Varför återfinns det högre halter av näringsämnena kväve och fosfor i 
Visslaån som avvattnar Vanderydsvattnet, än i själva sjön?  

 
2. Vilka källor är mest betydande för eutrofieringsläget i området? 

 
3. Hur påverkar eutrofieringen ekosystemen i sjön och ån? 
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3 Områdesbeskrivning 
 

3.1 Detaljbeskrivning 
 
Vanderydsvattnet är en relativt grund mesotrof (medelnäringsrik) sjö som till 2/3 ligger 
i Trollhättans kommun. Avrinningsområdet är ca 8900 ha stort och innefattar även Lilla 
Edet, Alingsås och Ale kommuner (bilaga B). Eftersom sjön redan är såpass näringsrik 
antas den ha begränsade möjligheter att ta emot näringsämnen från exempelvis; 
jordbruk, djurhållning eller avloppsvatten. Detta gäller också för Visslaån som avvattnar 
sjön norrut via Slumpån till Göta älv. För övrigt är sjöns avrinning till Visslaån reglerad 
genom en anlagd dammkonstruktion i utloppet. (Översiktsplan, 2003) 
 

Fig. 2. Vanderydsvattnet och Kobergs slott. 
 
Bebyggelsen i området är sparsam, utöver Kobergs slott består den av enstaka 
fastigheter och fritidshus. Strandvegetationen runt sjön domineras av vass och starr, och 
på strandnära bottnar växer kortskottsvegetation. Sjöbottnen utgörs av lera, grus, sand 
hällar och organiskt material. Både Vanderydsvattnet och Visslaån har stora 
naturvärden med ett rikt växt och djurliv, bland annat förekommer många olika fiskarter 
som t ex: gädda, abborre och mört i bägge vattendragen. I Vanderydsvattnet finns det 
dessutom rikligt med gös. (Naturvårdsplan, 1992) 
 
Förutom att avvattna Vanderydsvattnet har Visslaån ett 6900 ha stort avrinningsområde 
(bilaga B) och är en lugnflytande och slingrande (meandrande) å, men det finns också 
partier med forssträckor (Översiktsplan, 2003).  
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Fig. 3. Visslaån.  Fig.4. Visslaåns mynning.  
 

3.1.1 Markanvändning  

 
Vanderydsvattnets omgivningar består till ca 70 % av barrskog, ca 10 % är 
jordbruksmark, resten utgörs av impediment och en golfbana. Enligt länsstyrelsens 
markanvändningsdatabas (MAD, 1993) består de båda avrinningsområdena av: 58% 
skogsmark, 16% åkermark, 1,6% betesmark, resten utgörs av impediment och övrigt. 
(Översiktsplan, 2003). Med detta som underlag beräknades Visslaåns markanvändning 
till 42 % Skog, 24 % jordbruksmark samt 34 % Impediment (bilaga A). 
 

3.1.2 Berggrund och jordarter 

 

Berggrunden i Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde domineras av gnejs 
som är en förskiffrad, svårvittrad bergart, oftast av sur sammansättning. Sedimentära 
jordarter bl.a. åkerlera dominerar de låglänta jordbruksmarkerna runt sjön och åns 
dalgång. (Kombinerad jordarts- och berggrundskarta, SGU)  
 

3.1.3 Avgränsningar 

 

När det gäller avgränsningar har endast de mest betydande källorna studerats ingående, 
nämligen: Läckage från åker- och skogsmark, impediment, enskilda avlopp och 
djurhållning. 
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4 Bakgrund 

4.1.1 Geologisk påverkan av växtnäringstillgången 

 
Med en eutrof sjö eller vattendrag menas ett näringsrikt ekosystem. Ökande mängder av 
tillväxtbegränsande näringsämnen som kväve och fosfor, tillförs då vattendraget från ett 
flertal olika källor. Det är framförallt näringsämnena fosfor och kväve som reglerar 
växtsamhällenas utveckling. Under särskilda förhållanden kan även andra ämnen vara 
tillväxtbegränsande, som t.ex. kisel och järn. I sötvatten råder det ofta brist på fosfor 
som då är det begränsande ämnet. Däremot kan en ökad tillförsel av detta ämne leda till 
överskott, och att till ett annat ämne, som exempelvis kväve, blir reglerande. (Brandt et 
al., 2000) 
 
I Sverige finns över 100 000 sjöar och otaliga vattendrag. Förutom de mycket 
näringsrika (eutrofa), finns också näringsfattiga (oligotrofa) sjöar. Flera av de sjöar som 
idag klassas som måttligt näringsrika (mesotrofa) var från början oligotrofa sjöar 
(Brandt et al., 2000). Denna förändring av sjöars tillstånd måste åtminstone till viss del 
tillskrivas människans utsläpp av gödande ämnen. 
 
Det finns också skillnader i växtnäringstillgång beroende på var i landet man befinner 
sig. I Syd och Mellansverige är det mycket ovanligt med låga fosforhalter. Dessutom 
stiger halterna med organiskt kväve ju längre söderut i landet man kommer. Förutom 
skillnader i berggrund o.s.v. finns det också stora regionala skillnader i nederbörd, och i 
depositionstryck dvs. nedfall av atmosfäriskt kväve. (Persson red. 2001)   
 

4.1.2 Biologiska miljöeffekter 

 
De antropogena bidragen till ökad eutrofiering såsom utsläpp av gödande ämnen 
orsakar bl.a. följande negativa miljöeffekter:  
 
Eutrofiering i sjöar och hav bidrar till den s.k. algblomningen, d.v.s. att blågröna alger 
(som även kan vara giftiga) massutvecklas. I sjöar ökar växtplankton, trådalger, 
övervattensväxter samt även djurplankton och bakterier, som kan ta för sig av den 
ökande växtligheten. På grund av grumligare vatten får ljuset svårare att tränga igenom, 
det innebär att både siktdjupet och växtproduktionen begränsas till grundare skikt. Allt 
detta leder också till att artsammansättningen i vattendraget förändras. Vissa organismer 
påverkas positivt på de andras bekostnad. (Persson red. 2001) 
Syrgasbalansen förändras: vid ökad växtproduktion avges syrgas som oftast leder till en 
övermättnad i ytvattnet. Den höga produktionen leder till en ökad syrgasförbrukning 
vilket ofta ger en låg syrehalt eller total syrgasbrist i bottenvattnen under 
temperatursprångskiktet eller under ett istäcke. En liknande effekt kan även uppkomma 
vid direkt tillförsel av organiskt material. Resultatet av total eller nästan total syrgasbrist 
blir en reduktion eller utslagning av alla djur, en förändring till anaeroba mikrobiella 
processer samt att det syrgasfria bottensedimentet avger fosfat, ammonium och 
svavelväte. (Persson red. 2001) 
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4.1.3 Antropogena växtnäringskällor  

 
Människans verksamheter för med sig en ökad mobilisering av näringsämnen från 
jordskorpan och atmosfären direkt eller indirekt till mark, sjöar, vattendrag och hav. 
Exempel på sådana verksamheter är tillverkning och användning av fosforrikt 
tvättmedel, handelsgödsel, avverkning, odling, markbearbetning, djurhållning och 
förbränning. Dessa antropogena källor som sprider näringsämnen till mark och vatten 
kan indelas i punktkällor och diffusa källor. (Persson red. 2001) 
 
Punktkällor: 
 

• Enskilda avlopp 
• Kommunala reningsverk 
• Gödsel och ensilageanläggningar 
• Gruvor 
• Industriavlopp 
• Dagvatten från tätorter (ev. som diffust utsläpp) 
• Flygplatsavlopp 
• Fiskodling i damm eller bassäng 

 
Diffusa källor:   
 

• Läckage från jordbruksmark 
• Läckage från skogsmark 
• Nedfall från luften 
• Dagvatten från tätorter  
• Fiskodling i kasse  

 
När man härleder flöden av växtnäring till deras ursprung, kan man även kvantifiera 
flödena och göra en källfördelning. Vidare kan olika typer av förluster inom hela 
samhällssektorer summeras. En sektorsindelning kan enligt se ut på följande sätt 
(Persson red. 2001): 
 

• Energiproduktion 
• Trafik/transport 
• Industri 
• Vatten och avloppsförsörjning 
• Jordbruk 
• Skogsbruk 
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4.2 Biogeokemiska kretslopp 
 
För att ett ekosystem skall fungera på lång sikt krävs det att växter måste ha tillgång på 
upptagningsbara näringsämnen. Totalt sett finns det ett mycket stort näringskapital i 
förhållande till växternas behov. Växter har ett ganska stort behov av kol, väte, syre, 
kväve, fosfor, svavel, kalium, kalcium och magnesium (makronäringsämnen). Vissa 
ämnen behövs istället i väldigt små mängder, men dessa är dock ytterst betydelsefulla 
för växterna. Järn, mangan, zink, koppar och molybden (mikronäringsämnen) är 
exempel på dessa. Både marken och sjösediment innehåller stora mängder av dessa 
grundämnen som krävs för organismers ämnesomsättning. Den största delen av 
näringskapitalet existerar i en form som inte är tillgänglig för växterna att ta upp. Oftast 
utgör dessa ämnen en begränsande faktor för tillväxten. Om växterna saknar nåt av 
dessa ämnen kan näringsämnesbalansen förändras, vilket kan leda till eutrofiering. 
(Skoog, 2000)  
 
Om man bortser från att mark tillförs näringsämnen genom att man använder sig av 
konstgödning tillförs även marken näringsämnen ständigt genom olika naturliga 
processer. Till exempel frigörs näringsämnen när berggrundsmaterial och 
mineralpartiklar vittrar eller när kvävefixerande växter binder luftkväve till en för 
växterna tillgänglig form (Skoog, 2000).  Marken och sjöar tillförs även näringsämnen 
som t ex nitratkväve från atmosfären. Sjöar fungerar också som en uppsamlingsplats, 
näringsämnen som urlakas ur marken eller depositionen från atmosfären följer med 
vattenekosystemen som kommer från avrinningsområdena och ansamlas i sjön. Där det 
sedan tas upp av organismer eller transporteras vidare med avrinningsvattnet.  
 
Sjöarnas näringsstandard och produktivitet bestäms till största delen av omgivningens 
geologiska och geokemiska egenskaper. De naturliga processerna är också väldigt 
viktiga för ekosystemen och en stor del av näringsämnena som återfinns i sjöar består av 
konsumenternas nedbrytning av organisk substans. På så sätt bildar konsumtionen och 
nedbrytningen av organisk substans i ett ekosystem ett nödvändigt komplement till 
produktionen. Därmed bildar varje näringsämne ett kretslopp tillsammans med luft, 
vatten och marken (Skoog, 2000).  
 
Människan har orsakat kraftiga störningar i ekosystemen genom att vi transporterar 
föda, vatten och kemikalier till städer och industrier vilket resulterar i ett flöde av avfall. 
Detta har skapat en obalans i cirkulationen av näringsämnen i ekosystemen. Vilket leder 
till att vissa sjöar och vattendrag tillförs onormala mängder näringsämnen.          
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4.3 Kvävets kretslopp 
 
Kväve är en av de viktigaste byggstenarna i levande celler hos både växter och djur. 
Kvävgas (N2) är den dominerande gasen (80 %) i luft och bland gaser lösta i vatten 
(Persson red. 2001). Men även om kvävgas (N2) är vanligt förekommande så råder det 
ändå brist på växttillgängligt nitratkväve inom flera ekosystem pga. att växter inte kan 
utnyttja gasen som kvävekälla pga. att de flesta växter saknar förmågan att överföra 
luftkväve till för växten upptagbara kväveföreningar. För att de flesta växter ska kunna 
tillgodogöra sig kvävet krävs det att det är tillgänglig som joner i form av nitrat (NO3

-) 
eller ammonium (NH4

+) (Skoog, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  Fig. 5. Kvävets kretslopp. 
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4.3.1 Kvävefixering  

 
Kvävgasen (N2) omvandlas till, för växterna, en upptagbar form genom tre olika 
processer; Biologisk, atmosfärisk och industriell kvävefixering (Skoog, 2000).  

 
Biologisk fixering: Sker genom att vissa bakterier har förmågan att överföra luftkväve 
till organiska kväveföreningar. Detta kan ske genom antingen ett symbiotiskt 
förhållande mellan bakterie och växt eller assymbiotiskt (utan en värdväxt). Vid 
symbios omvandlar bakterierna luftkväve till en form som växterna kan dra nytta av. 
Samtidigt som värdväxten svarar för bakteriens energiförsörjning.  
 
Atmosfärisk fixering: Genom elektriska urladdningar i atmosfären (åska) oxideras 
luftens kväve och bildar kväveoxider. Kväveoxiden transporteras sedan ned till marken 
via nederbörd. 
 
Industriell fixering: Denna form av konstgödsel framställs under högt tryck genom en 
förening av kvävgas och vätgas som bildar ammoniak. Därefter neutraliseras 
ammoniaken med en syra till ammoniumföreningar eller oxideras till nitrat. Som sedan 
kan användas som näringsämnen för växter.  
 

4.3.2 Ammonifikation 

 
De oorganiska växtnäringsämnen som tagits upp av växter och djur går tillbaka till 
jorden när organismen dör. I förnan startar en process där svampar och bakterier bryter 
ner detta organiska material som tillkommit. Detta leder till frigörande av koldioxid, 
vatten och kväve, i form av ammoniak. Ammoniaken kan sedan övergå till ammonium 
som växterna kan tillgodogöra sig eller i form av nitrat som också bildas genom 
nitrifikation. I ett skogsekosystem cirkulerar därför merparten av näringsämnena mellan 
marken och växterna. (Jackson & Jackson, 2000) 
 

4.3.3 Nitrifikation 

 
Växter kan ta upp ammoniumjonerna direkt, men vid god syretillgång oxideras 
ammoniumjonerna till nitrat via nitrit med hjälp utav bakterier. Detta är vanligt 
förekommande i åkerjordar och på kalhyggen. Men omvandlingen av kvävet kan även 
ske i sjöar om förhållanden är bra och det finns gott om syre. (Skoog, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 



Vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån 
 
 

 
-10- 

4.3.4 Denitrifikation 

 
Ekosystemen förlorar också värdefulla kväveföreningar genom att dessa kan omvandlas 
till kvävgas (N2) och lustgas (N2O)  (Jackson & Jackson, 2000). Det finns bakterier i 
både sötvatten och havsvatten som under anaeroba (syrefria) förhållanden kan utnyttja 
syret i nitrat jonerna (NO3

-) när syrgas (O2) saknas. Genom att de kan ta till vara på 
syret i nitrat jonerna kan de fortsätta att bryta ner organiskt material även under syrefria 
förhållanden. (Persson red. 2001) 
 
2NO3

- + 12H+ + 10e-                   N2 + 6H2O  
 
Denitrifieringen förekommer oftast i organiskt rika bottensediment med ett tunt oxiderat 
ytskikt där nitratjonerna lätt kan nå ner till den syrefria miljön. Hur snabbt och effektivt 
denitrifieringen sker beror mycket på de förhållanden som råder. Under de förhållanden 
då tillgången på nitrat och lättnedbrytbara substanser finns rikligt tillgängliga, t ex under 
höstperioden då det kommer mycket organiska substanser från jordbruksmarker. Detta 
leder till en ökning av antalet denitrifieringsbakterier vilket resulterar i att denitrifierings 
hastigheten stiger (Brandt & Gröndahl, 2000). 
 

4.3.5 Kväveutlakning 

 
Kväveutlakning är en naturlig process som styrs genom tillgången av vatten och nitrat i 
marken. Anledningen till att nitratkväve och inte t ex ammoniumkväve blivit ett stort 
miljöproblem är dess förmåga att urlakas ur marken. Markpartiklarna är till stor del 
negativt laddade och binder till sin yta positivt laddade joner t ex ammoniumkväve. 
Nitratkvävet är däremot negativt laddade vilket gör att de inte binds upp av 
markpartiklar så lätt och istället följer det med vattnet ner i markprofilen.(Hubendick  
red. 1992) 
 
Det som är avgörande för hur mycket som urlakas beror i stor omfattning på klimat, 
jordart, gödsling och vegetation. Under de perioder när nederbörden är som störst kan 
man se en påtaglig ökning av kväveläckage till grundvatten och andra vattenekosystem 
(Persson red. 2001). Speciellt i de områden där det är vanligt att jordbruk använder sig 
av mycket konstgödsel. Det sker även ett större kväveläckage i jordarter där marken har 
en låg vattenhållande förmåga och inte har stor benägenhet att binda kvävet, t ex sand- 
och mojordar. Däremot har lerjordar mycket bättre vattenhållande förmåga och 
markpartiklarna är mindre. Vilket gör att ytan som ammonium kan bindas till är mycket 
större än vad som kan bindas i sand- och mojordar. Detta leder till att ammoniumkvävet 
rör sig långsammare genom markprofilen pga. att mycket av ammoniumkvävet binds till 
markpartiklarna (Hubendick red. 1992). Växterna får då mer tid på sig att tillgodose sig 
ammoniumkvävet i marken.             
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4.4 Fosforns kretslopp 
 
Fosfor är ett viktigt ämne som ingår i betydelsefulla processer i organismer t ex finns 
fosfor bundet i olika sorters viktiga föreningar som DNA. Dessutom spelar fosforn en 
viktig roll vid energiomsättningen. Fosfor kan uppträda i, och övergå mellan tre olika 
faser. (Persson red. 2001)  

 
• Mineral fas 
• Oorganiska joner 
• I biologisk vävnad  

 
Fosfor återfinns naturligt i jordskorpan i mineral fas där den ingår i föreningar som är 
ytterst svårlösliga. Därför återfinns väldigt lite fosfor naturligt i sjöar, vattendrag, hav 
och atmosfär. Fosfor som oorganiska fosfatjoner (PO4

3-) finns det väldigt lite av om 
man jämför med vad som finns i mineral fas och i biologisk vävnad. Men de oorganiska 
fosfatjonerna är väldigt viktiga efter som det är det enda som växterna kan tillgodogöra 
sig. Växternas upptagningsförmåga av fosfatjoner är också väldigt beroende av pH-
värdet i marken. Om pH-värdet är för lågt bildas svårlösliga järn- och 
aluminiumfosfater och om pH-värdet är för högt bildas det kalciumfosfater. 
 
Fosfatjonerna frigörs dels genom att apatit i berggrunden vittrar och dels genom att 
bundna fosfatjoner i biologisk vävnad frigörs när organiskt material bryts ner. Flödet 
mellan olika källor sker genom att partiklar förflyttar sig t ex via vittring och 
nedbrytning (Jackson & Jackson, 2000). Dessa förflyttningar är svåra att kontrollera 
därför att de varierar med tiden och det varierar också från plats till plats. Generellt kan 
man säja att fosforns rörlighet är starkt beroende av vatten. Hur vattenlösligt fosforn är 
och transport i vatten, till skillnad från kväve där atmosfären spelar en stor roll i 
kretsloppet.  
 
Även om det finns gott om fosfor i mineraler så kommer den låga koncentrationen av 
fosfatjoner att vara tillväxtbegränsande för växter. Detta kan man t ex se hos organismer 
som kan fixera kväve. Populationstillväxten är inte beroende utav kvävet utan av 
koncentrationen av fosfatjoner i marken. Detta leder till att om man konstgödslar med 
fosfor ökar kväve fixeringen eftersom organismer som kan fixera kväve ökar.   
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5 Metod 

5.1 Material 
 
Materialet som insamlats till den här rapporten utgörs av miljökontorets mätvärden av 
kväve- och fosforhalter, uppgifter om antalet fastigheter inom avrinningsområdet, 
uppgifter om antalet lantbruk med och utan djurhållning inom avrinningsområdet, 
kartstudier, källmaterial, samt närvaro vid två provtagningar. 
 

5.2 Metoder som används 

5.2.1 Vattenkvaliteten 

 
För att beskriva vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån, samt kunna lokalisera 
utsläpp av kväve och fosfor från mänsklig verksamhet erhölls från kommunekologen 
Jeanette Samuelsson på miljökontoret, miljöförvaltningens mätdata i form av 
recipientprovtagningar som har tagits mer eller mindre kontinuerligt sedan 1959 i 
Vanderydsvattnet och sedan 1982 i Visslaån. Tillförlitligheten när det gäller de äldre 
provtagningarna är dock inte särskilt stor, på grund av dåtidens osäkrare mätmetoder, 
därför har den här rapporten koncentrerat sig på att studera mätvärden tagna från 1990 
och framåt. Syftet med detta är att studera hur höga halterna av näringsämnen är idag 
och hur utvecklingen har varit, samt att jämföra halterna av näringsämnen med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Det vill säga klassificera vattendragen efter hur 
höga halter av näringsämnen de har och dela in dem i respektive kategori. 
 

5.2.2 Kartmaterial 

 
De kartor som användes för att ungefärligen uppskatta markanvändningen i 
avrinningsområdena både historiskt, och idag, är följande: Häradsekonomisk karta 
1890-97 samt Lantmäteriets fastighetskarta. Kartstudierna avser att utröna hur stor del 
av markanvändningen som utgörs av åkermark för att på så sätt försöka uppskatta hur 
stort ett eventuellt kväveläckage från jordbruket är. Vidare har SGU:s kombinerade 
berggrund- och jordartskarta används. Hur berggrunden är beskaffad, eller vad det finns 
för jordarter i området kan vara viktigt när man mäter graden av eutrofieringen. 
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5.2.3 Bebyggelse 

 
Miljökontoret har även sammanställt listor över alla fastigheter inom Visslaåns och 
Vanderydsvattnets avrinningsområde. Dessa listor har hämtats från Trollhättans 
kommuns databas GIS. När det gäller Vanderydsvattnets avrinningsområde har endast 
fastigheter inom Trollhättans kommun medtagits. Detta har gjorts för att försöka 
uppskatta hur många fastigheter det finns inom avrinningsområdena samt att 
ungefärligen uppskatta hur många fastigheter som eventuellt saknar avloppsrening. Ett 
problem vid beräkning av fastigheter från den här listan är att flera är hopslagna som 
samfälligheter eller allmänningar. Exempel på sådana är Borgestorps samfällighet som 
omfattar 13 fastigheter, här saknas information om det finns något permanent boende i 
fastigheten, om den används som sommarbostad eller om det står tomt året om. Vid 
beräkning av listorna framkom att det finns 520 fastigheter i området, varav 412 stycken 
ligger inom Visslaåns avrinningsområde och 108 stycken inom Vanderydsvattnets 
avrinningsområde. I den siffran ingår inte de allmänningar och samfälligheter som inte 
kan härledas. Om man antar att det i snitt bor två personer i varje fastighet, skulle 
befolkningen i de båda avrinningsområdena uppgå till minst 1040 personer.  

5.2.4 Jordbruk med och utan djurhållning 

 
 
Vidare sammanställde miljökontoret även en lista över alla lantbruk som finns inom 
avrinningsområdena med uppgifter om respektive gårds verksamhet. Denna lista över 
lantbruk i området hämtades från: Miljöförvaltningens tillsynsregister för lantbruk. 
Detta för att ta reda på, dels hur många av jordbruken som har djurenheter (bilaga C), 
dels hur många djur varje gård har. Detta gjordes för att försöka utröna den eventuella 
påverkan av kväveläckage från stallgödsel som förekommer vid sådan verksamhet.  
Inom Trollhättans kommun finns 254 stycken lantbruk, kartstudier utfördes för att 
utröna vilka av lantbruken som låg i Visslaåns och Vanderydsvattnets 
avrinningsområden, det visade sig vara 42 stycken. Vid närmare studier av gårdarnas 
verksamheter framkom att det i området fanns 13 stycken lantbruk med djurhållning, 
varav 3 stycken inom Vanderydsvattnets avrinningsområde och 10 stycken inom 
Visslaåns avrinningsområde. För att få fram den siffran krävdes kartstudier för att 
konstatera vilka av lantbruken i Trollhättans kommun som låg inom de båda 
avrinningsområdena.  
 

5.2.5 Källmaterial 

 

Från miljökontoret har erhållits förutom kartmaterialet och områdesbeskrivningar, en 
rapport om årensningar och utdikningar på Koberg, en rapport om Visslaåns 
bottenfauna, en miljörapport, en rapport om provfiske i Vanderydsvattnet, samt övrig 
litteratur. För bakgrundsbeskrivningen har ytterligare litteratur införskaffas. För att få 
ytterligare information om markanvändningen, bl.a. siffror i procent på hur stor 
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åkerarealen är i området, kontaktades länsstyrelsen i Göteborg, från vilka erhölls 
markanvändningsstatistik från deras databas. 

5.2.6 Vattenprovtagning i Trollhättans kommun 

 
Miljöförvaltningen utför årligen ett antal recipientkontroller i de flesta betydande 
vattendragen i Trollhättans kommun. För detta ändamål finns en numrerad 
parameterlista från 1-13. Där varje nummer motsvarar ett eller flera ämnen som man vill 
mäta halterna av. Några av de parametrar man mäter är följande: alkalinitet, pH, 
konduktivitet, totalkväve och totalfosfor. Vid några av dessa recipientkontroller studeras 
även siktdjup och syrgasprofil. På några av lokalerna utförs även en biologisk kontroll 
av bl.a. bottenfaunan. 
 
Provtagningen i Visslaån utfördes av kommunekologen Jeanette Samuelsson från 
Trollhättans Stads miljökontor. I Visslaån tas prover sex gånger per år. Proven tas i 
allmänhet så nära utloppet till en sjö eller annan å som möjligt. Vid exempelvis broar 
som korsar vattendrag tar man alltid proven uppströms för att få ett så representativt 
prov som möjligt och på så sätt undvika onödiga föroreningar från vägen. 
 
Vid Vanderydsvattnet tas vattenprover ca fyra gånger om året. Proverna tas från 
ytvattnet ner till ungefär 18 meters djup med hjälp av en limnos vattenhämtare (Fig, 6).  
 
Proven skickas sedan till Alcontrol AB som är ett ackrediterat laboratorium. På 
Alcontrol AB analyserar man proverna efter de instruktioner man fått från kunden, 
d.v.s. Trollhättans Stad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 6. Limnos vattenprovtagare.  
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5.3 Beräkningsmetoder 
 

För att göra en uppskattning av vilka källor som är betydande, samt hur mycket läckage 
respektive källa släpper ut inom Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde 
användes rapporten Minskning av näringsämnesläckaget i Trollhättans kommun: Del 
rapport 1: Läckage av kväve och fosfor till Stallbackaån och Slumpån (Göthe, 1994). 
Samt Naturvårdsverkets rapporter 3692 (Löfgren & Olsson, 1990) och 4150 (Löfgren, 
1994) som underlag för beräkningarna. Samtliga läckagevärden baseras på Göta Älvs 
avrinningsområde eftersom förutsättningarna är ungefär detsamma som i 
Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde.  

5.3.1 Skogsmark 

 
Enligt Naturvårdverkets rapport 3692 anges läckagevärdet för Göta Älvs 
avrinningsområde till 0,051 kg P/ha och år. Detta antas vara desamma för båda 
Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde eftersom det råder ungefär liknande 
förhållanden. Om man använder detta på Vanderydsvattnet och Visslaån får man ett 
fosforläckage på: 
 
Vanderydsvattnet    6230ha * 0,051 = 317,73 kg P/ år 
Visslaån   2934ha * 0,051 = 149,63 kg P/ år 
 
Vid avverkning av skog läcker det dessutom ut mer fosfor. För avverkad skog i Göta 
Älvs tillrinningsområde är förlusterna 0,111 kg P/ ha och år (Löfgren & Olsson, 1990). 
Man kan även anta att hela skogsbeståndet avverkas på 100 år. Vilket motsvarar en 
avverkning på 1% varje år. På detta sätt beräknades förlusten av fosfor från avverkad 
skog: 
 
Vanderydsvattnet   6230 * 0,01 * 0,111 = 6,92 kg P/ år  
Visslaån   2934 * 0,01 * 0,111 = 3,26 kg P/ år 
 
Det totala fosforläckaget från skogsmarken blir följande: 
 
Vanderydsvattnet(tot)    317,73 + 6,92 = 324,65 kg P/ år 
Visslaån(tot)     149,63 + 3,26 = 152,89 kg P/ år 
Kväveläckaget är i hög grad beroende av nederbörden i området och avrinningen. 
Avrinningen beräknas på följande vis (Löfgren, 1994): 
 
Avrinningen (Q) = årsmedelnederbörden – 222,3 + 6,6 (22,7 + 0,737 * sjöandel) 
 
Vanderydsvattnet 
 
Sjöandel = 0,121 
Årsmedelnederbörd = 765 mm 
 
 



Vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån 
 
 

 
-16- 

Avrinning (Q)(van) = 765 – 222,3 + 6,6 (22,7 + 0,737 * 0,121) 
Avrinning (Q)(van) = 392 mm  
 
Visslaån 
 
Sjöandel = beräknas som 0 
Årsmedelnederbörd = 765 mm 
 
Avrinning (Q)(viss) = 765 – 222,3 + 6,6 (22,7 + 0,737 * 0) 
Avrinning (Q)(viss) = 393 mm  
 
Kväveläckaget beräknas på följande sätt (Löfgren & Olsson, 1990): 
 
NH4 –N  = 3,945 * 10-2  
NO3 –N  = 4,45 * 10-4 * Q + 5,51 * 10-3 
Org –N   = 2,79 * 10-3 * Q + 8,93 * 10-3

  
Tot –N    = Org –N + NO3 –N + NH4 –N   
 
Tot –N för Vanderydsvattnet är 1,322 kg N/ ha och år 
Tot –N för Visslaån är 1,325 kg N/ ha och år 
 
För hela avrinningsområdet blir detta: 
 
Vanderydsvattnet   1,322 * 6230 = 8236 kg N/ år 
Visslaån   1,325 * 2934 = 3888 kg N/ år 
 
Och liksom med fosfor läcker det dessutom ut kväve vid avverkning av skog. För Göta 
Älv avrinningsområde är förlusterna 6,76 kg N/ ha och år (Löfgren & Olsson, 1990). På 
samma sätt som för fosforn uppskattas att skogsbeståndet avverkas på 100 år, vilket 
motsvarar ca: 1% varje år. 
 
Vanderydsvattnet   6230 * 0,01 * 6,76 = 421 kg N/ år 
Visslaån   2934 * 0,01 * 6,76 = 198 kg N/ år 
 
Vanderydsvattnet(tot)       8236 + 421 = 8657 kg N/ år 
Visslaån(tot)        3888 + 198 = 4086 kg N/ år 
 

5.3.2 Jordbruksmark  

 
Fosfor läckaget från jordbruksmarker antas vara 0,58 kg P/ ha och år enligt (Löfgren, 
1993) för södra Götaland. 
 
Vanderydsvattnet   890 * 0,58 = 516,2 kg P/ år 
Visslaån    1638 * 0,58 = 950 kg P/ år 
 
Kväveläckaget för jordbruksmarker beräknas i mellersta Sverige enligt följande formel 
(Löfgren & Olsson, 1990): 
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N –tot = 6,121 * 10-2 * Q + 7,974 * 10-1 

 

Vanderydsvattnet   24,79 kg N/ ha och år 
Visslaån   24,85 kg N/ ha och år 
 
Vanderydsvattnet(tot)   24,79 * 890 = 22063 kg N/ år 
Visslaån(tot)        24,85 * 1638 = 40704 kg N/ år 
 
 

5.3.3 Impediment  

 
Fosfor från impediment kan antas vara det samma som för skogsmark, 0,051 kg P/ ha 
och år. (Löfgren & Olsson, 1990) 
 
Vanderydsvattnet   1780 * 0,051 = 90,78 kg P/ år 
Visslaån   2328 * 0,051 = 118,73 kg P/ år 
 
Kväveläckaget för impediment i Göta Älvs avrinningsområde är 1,23 kg N/ ha och år. 
(Löfgren & Olsson, 1990)   
 
Vanderydsvattnet(tot)   1,23 * 1780 = 2189 kg N/ år 
Visslaån(tot)      1,23 * 2328 = 2863 kg N/ år  
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5.3.4 Bebyggelse 

 
Enligt beräkningar gällande kväveläckage från permanentbostäder utförda av (Ragnar 
Carlsson, Trollhättans miljö- och hälsoskyddskontor, 1993): Antas att 55 % av 
avloppsanläggningarna består av slamavskiljare och markbädd, 40 % av 
avloppsanläggningarna antas vara äldre än 10 år, samt att 5 % av 
avloppsanläggningarna består av slamavskiljare och infiltration.  
 
Enligt (SNV allmänna råd 87:6) ger markbädd/infiltration en kväverening på 10-40 %. I 
det här fallet antas reningen ligga på 30 % i snitt. När det gäller äldre avlopp antas 
reningen ligga på 15 % i snitt. Dessutom bidrar varje person med ett kvävetillskott på 12 
gram per dygn. Detta ger 4,38 kg N/person och år. Med hjälp av de här siffrorna kan 
läckage från gamla avlopp räknas ut: 4,38 * 0,85 = 3,72 kg N/person och år. Läckage 
från slamavskiljare och markbädd är detsamma som från slamavskiljare och infiltration, 
nämligen: 4,38 * 0,30 = 3,07 kg N/person och år. 
 
Beräkningar av fosforläckage från permanentbostäder har också gjorts av (Ragnar 
Carlsson, Trollhättans miljö- och hälsoskyddskontor, 1993): Det antas att 55 % av 
avloppsanläggningarna består av slamavskiljare och markbädd, dessa ger en 
fosforreduktion på 35 %, 40 % av avloppsanläggningarna antas vara äldre än 10 år och 
ger en fosforreduktion på 15 %, 5 % av avloppsanläggningarna består av slamavskiljare 
och infiltration, dessa ger en fosforreduktion på 70 %, dessutom använder 60 % av 
hushållen använder tvätt- och diskmedel som innehåller fosfor. Detta innebär att varje 
person tillför 0,69 kg P/år innan rening. 
 
Läckage från gamla avlopp blir då: 0,69 * 0,85 = 0,59 kg P/person och år, läckage från 
slamavskiljare och markbädd blir 0,69 * 0,65 = 0,45 kg P/person och år samt 
slamavskiljare och infiltration som ger ett läckage på 0,69 * 0,30 = 0,21 kg P/person 
och år. 
 

Läckaget från de enskilda avrinningsområdena blir: 

 

I Vanderydsvattnet avrinningsområde ca 108 hus vilket motsvarar 21 % och i Visslaåns 
avrinningsområde finns 412 hus vilket motsvarar 79 %. Det uppskattas att det bor ca 
1040 personer inom båda avrinningsområdena vilket motsvarar 218 i Vanderydsvattnet 
och 822 i Visslaån. 

 

 

 

 

 



Vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån 
 
 

 
-19- 

Fosfor läckage 

 

Läckage från gamla avlopp: 0,69 * 0,85 = 0,59 kg P/ per och år 

Avloppsanläggningar äldre än 10 år: 40 % = 0,4 

Läckage från slamavskiljare och markbädd: 0,69 * 0,65 = 0,45 kg P/ per och år 

Avloppsanläggningar som består av slamavskiljare och markbädd: 55 % = 0,55 

Slamavskiljare och infiltration: 0,69 * 0,3 = 0,21 kg P/ per och år 

Avloppsanläggningar som består av slamavskiljare och infiltration: 5 % = 0,05 

Personer(Van) = 218 st. 

Personer(Viss) = 822 st.  

Vanderyd: 0,59 * 0,4 * 218 + 0,45 * 0,55 * 218 + 0,21 * 0,05 * 218 = 107 kg P/ år. 

Visslaån: 0,59 * 0,4 * 822 + 0,45 * 0,55 * 822 + 0,21 * 0,05 * 822 = 406 kg P/ år.   

 

Kväveläckage 

 

Läckage från gamla avlopp: 4,38 * 0,85 = 3,72 kg N/ per och år 

Avloppsanläggningar äldre än 10 år: 40 % = 0,4 

Läckage från slamavskiljare och markbädd: 4,38 * 0,3 = 3,07 kg N/ per och år 

Avloppsanläggningar som består av slamavskiljare och markbädd: 55 % = 0,55 

Slamavskiljare och infiltration: 4,38 * 0,3 = 3,07 kg N/ per och år 

Avloppsanläggningar som består av slamavskiljare och infiltration: 5 % = 0,05 

Personer(Van) = 218 st. 

Personer(Viss) = 822 st.  

Vanderydsvattnet: 3,72 * 0,4 * 218 + 3,07 * 0,55 * 218 + 3,07 * 0,05 * 218 = 726 kg N/ 
år. 

Visslaån: 3,72 * 0,4 * 822 + 3,07 * 0,55 * 822 + 3,07 * 0,05 * 822 = 2737 kg N/ år. 
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5.3.5 Djurhållning/ gödselanläggningar 

 
Kväve- och fosforförluster från stallgödselproduktion beräknades på följande sätt: med 
hjälp av markanvändningsstatistiken och listorna över antalet djurenheter, kunde den 
producerade mängden av kväve och fosfor per kilo och år beräknas. Inom de båda 
avrinningsområdena uppskattades det finnas 202 djurenheter. Beräkningarna är hämtade 
från länsstyrelsens markanvändningsdatabas (MAD) och bygger på en omräkning som 
utförts av SCB med hjälp av SLU i form av schabloner med hjälp av detta kan man 
räkna ut hur mycket varje enskild djurenhet producerar i form av kväve och fosfor. 
Denna schablon innebär en uppskattning av stallgödselproduktionen som ser ut som 
följer: 1 mjölkko motsvarar 1 djurenhet och producerar 90 kg kväve och 14 kg fosfor 
per år. Genom att multiplicera 202 djurenheter med 90 kg kväve samt 202 djurenheter 
med 14 kg fosfor, erhölls resultaten 18180 kg kväve samt 2828 kg fosfor. Detta är alltså 
den samlade mängden kväve och fosfor från stallgödselproduktionen. När det gäller 
gödselspridningen på åkermark ingår denna i jordbruksmarksberäkningarna. Enligt 
SNV rapport 3692 kan det antas att 1 % av kvävet och 1 % av fosforn avgår i form av 
förluster från gödselanläggningarna och läcker ut från de båda avrinningsområdena 
varje år. Detta ger kväveförluster på 181,8 kg kväve per år, samt fosforförluster på 28,3 
kg fosfor per år i de båda avrinningsområdena. 
 
I Vanderydvattnet finns det 15 st. djurenheter vilket motsvarar 7 % och i Visslaåns 
avrinningsområde finns 187 st. djurenheter vilket motsvarar 93 %. Inom 
Vanderydsvattnets avrinningsområde läcker gödselanläggningar ut 0,07 * 181,8 =12,7 
kg N/ år och 0,07 * 28,3 = 2 kg P/ år.  
 
Inom Visslaån avrinningsområde läcker gödselanläggningar ut 0,93 * 181,8 = 169 kg N/ 
år och 0,93 * 28,3 = 26 kg P/ år. 
 

 

Tab. 1. Uppskattat läckage från olika källor inom Visslaåns och Vanderydsvattnets 
avrinningsområde.  

Källa Läckage (kg P/ ha och år) Läckage (kg N/ ha och år) 
Skogsmark 0,051 1 1,322-1,325 2  

Jordbruksmark 0,58 1  24,79-24,85 2 

Impediment 0,0511 1,23  1 
Källa Läckage (kg P/ personenhet och år) Läckage (kg N/ personenhet och år)

Bebyggelse 0,49  2 3,33  2 
Källa Läckage (kg P/ djurenhet och år) Läckage (kg N/ djurenhet och år) 

Djurhållning 0,13 2 0,9  2 
1 (Löfgren & Olsson, 1990) 
2 Egna beräkningar 
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6 Resultat 
 

Trollhättans Stad har regelbundet tagit vattenprover i Vanderydsvattnet och Visslaån 1 
till 6 gånger per år från 1991, varierande månader. Rapporten bygger på års 
medelvärden från de månader då vattenprover tagits, vilket kan vara en felkälla pga. att 
flödet av näringsämnen kan variera. Tidigare mätdata har inte tagits hänsyn till eftersom 
det råder brist på trovärdiga mätresultat från 1990 och bakåt i tiden. Detta beror mest på 
att det inte gjordes regelbundna provtagningar i sjön eller i ån samt att metoderna som 
användes kan ifrågasättas.  
 

6.1 Kväve- och fosforsituationen  
 
Från 1991 kan det avläsas i mätdata att kvävenivåerna har varit relativt stabila under 90-
talet. Det ser ut som om kvävekoncentrationerna i Visslaån följer den trend som råder i 
Vanderydsvattnet. På så vis kan man anta att åren som saknar provdata i Visslaån följer 
det mönster som är uppmätt i Vanderydsvattnet. Mätdatan visar även att kvävehalterna 
är avsevärt mycket högre i Visslaån än vad det är i Vanderydsvattnet (Fig 7).      
 
Likt kvävesituationen visar även mätdata att koncentrationen av fosforhalterna är 
mycket högre i Visslaån än vad som är uppmätt i Vanderydsvattnet (Fig 8). Det går 
dock inte se någon speciell trend mellan fosforhalterna i Vanderydsvattnet förhållande 
till Visslaån. Detta beror troligen på att kretsloppen för kväve och fosfor avviker från 
varandra samt att utsläppskällor i de båda avrinningsområdena skiljer sig åt.   
Naturvårdsverket har tagit fram 5 bedömningsklasser för Sveriges sjöar och vattendrag 
och bedömningsfaktorerna grundar sig på tillgången av kväve och fosfor. 
 
 
Tab. 2. Naturvårdverkets 
 bedömningsgrunder 

för kvävehalten 

  
       
 
 
 
 
 . 
                     Fig. 7. Visar skillnaden mellan kvävekoncentrationerna i Vanderydsvattnet 
                   och Visslaån i förhållande till Naturvårdverkets bedömningsgrunder. 
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Enligt naturvårdverkets bedömningsgrunder återfinns det höga halter kväve i Visslaån 
medan det i Vanderydsvattnet balanserar mellan måttliga och höga halter kväve.  
 
  
 Tab. 3. Naturvårdverkets bedömningsgrunder 
 för fosforhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 8. Visar skillnaden mellan fosforkoncentrationerna i Vanderydsvattnet 
  och Visslaån i förhållande till Naturvårdverkets bedömningsgrunder. 
 
 
Fosforhalterna i Vanderydsvattnet ligger enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
på gränsen mellan klass 2 och 3. Vilket betyder att Vanderydsvattnet balanserar mellan 
att vara mesotroft och eutroft. I Visslaån därimot återfinns mycket höga halter av fosfor 
vilket gör den, med stöd av naturvårdsverkets kriterier, stabilt eutrof.      
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6.2 Kväve- fosforkvot 
 

För att ta reda på vilket näringsämne som begränsar algpopulationens tillväxt användes 
kväve- fosforkvot. Genom bedömningar av samspelet mellan kvävehalterna och 
fosforhalterna kan man ta reda på vilket näringsämne som ger upphov till 
eutrofieringen. I mitten på 70-talet gjordes undersökningar i 30 svenska sjöar med ett  
s k. AGP-test (Algal Growth Potential). Undersökningen visade ett klart samband 
mellan totalkväve/totalfosforkvoten. Om kvoterna understeg 10 var kväve reglerande, 
men om kvoterna översteg 17 var det fosfor som reglerade, däremellan kan det variera 
vilket ämne som reglerar algpopulationen. Detta kan ge en fingervisning om vilket 
näringsämne som är tillväxtbegränsande. Men metoden är inte helt tillförlitlig t ex är en 
varierande andel av totalfosfor och totalkväve i sjöar biotillgängligt, dessutom 
grundläggs bedömningarna endast på en algart, men behoven kan variera stort i en 
algpopulation. Dessutom finns det kvävefixerande alger som kan tillväxa helt utan 
kväveinblandning och bara använda sig av fosfortillgången. (Persson red. 2001)              
 
 Tab.4. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
 för kväve- fosforkvot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 9. Kväve- fosforkvoten i Vanderydsvattnet och Visslaån i förhållande 
  till Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.  
 
 
 
Både Vanderydsvattnet och Visslaån visade sig ha en kväve- fosforkvot där kvävet och 
fosforn är i balans. Vanderydsvattnet visar däremot en högre fluktuation mellan 
årsvärdena 1991 till 2003. 
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Kväve- fosforkvoterna visar att, enligt naturvårdverkets bedömningsgrunder, ligger 
värdena mellan 15 och 30. Vilket enligt AGP- testet skulle betyda att det med största 
sannolikhet är fosfor som reglerar algtillväxten i både i Visslaån och i 
Vanderydsvattnet.    
 

6.3 Kväve och fosforläckage  
 
För att ta fram vilka källor som är mest betydande för utsläppen av kväve och fosfor 
inom Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde gjordes beräkningar på diffusa 
källor liksom på punktkällor (5.2 Beräkningsmetoder).  
 

6.3.1 Diffusa källor 

 

Av de diffusa utsläppen i Visslaåns avrinningsområde utgjorde läckage från 
jordbruksmarken nästan allt utsläpp av kväve och fosfor. Detta är kopplat till den stora 
areal som används som jordbruksmark inom Visslaåns avrinningsområde. 
 
En diffus källa som det inte tagits hänsyn till i denna rapport är deposition från luften. 
Detta pga. att depositionen från luft anses vara obetydlig, samt att nedfallet från luften 
kan antas vara lika mycket på både Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde. 
Vilket gör att den kan bortses både som en betydande källa och att den är inte avgörande 
för de höga halterna av kväve och fosfor i Visslaån.  
 
 
Tab. 5. Utlakning från respektive  markanvändningstyp i Vanderydsvattnet . 

 Areal (ha) Area (%) Tot- N (kg N/ år) Tot- N % Tot- P (kg P/ år) Tot- P % 
Skogsmark 6230 70 % 8657 26 % 324,65 35 % 
Jordbruksmark 890 10 % 22063 67 % 516,2 55 % 
Impediment 1780 20 % 2189 7 % 90,78 10 % 
Total 8900 100 % 32909 100 % 931.63 100 % 

 

 

 

 
Tab. 6. Utlakning från respektive  markanvändningstyp i Visslaån .  

 Areal (ha) Area (%) Tot- N (kg N/ år) Tot- N % Tot- P (kg P/ år) Tot- P % 
Skogsmark 2934 42 % 4086 9 % 149,63 12 % 
Jordbruksmark 1638 24 % 40704 85 % 950 78 % 
Impediment 2328 34 % 2863 6 % 118,73 10 % 
Total 6900 100 % 47653 100 % 1218,36 100 % 
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6.3.2 Punktkällor 

 
Inom Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde är inte djurhållning någon stor 
verksamhet. Utan dom flesta djurenheter som visas i Tab. 7 är snarare djur för självbruk 
och inte för något stor kommersiell djurhållning. Punktkällan djurhållning inom 
Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde kan nästan räknas som obetydlig. 
 
Punktkällan bebyggelse avger däremot betydligt mer fosfor och kväve till omgivningen 
än vad djurhållningen gör. Enligt beräkningarna som görs i denna rapport  är bebyggelse 
den fjärde största källan av kväve och fosfor. I Visslaån står i själva verket bebyggelse 
för den andra största källan av fosfor till omgivningen. Vilket kan förklaras med att det 
bor mer människor inom Visslaåns avrinningsområde än vad det gör inom 
Vanderydsvattnets avrinningsområde, Tab. 8. 
   
 
 
 Tab. 7. Läckage från djurhållning  

 Djurenhet 
(st) 

% Tot- kväveläckage 
(kg N/ år) 

Tot- fosforläckage 
(kg P/ år) 

Vanderydsvattnet 15 7% 12,8 2 
Visslaån 187 93% 169 26 
Totalt 202 100% 181,8 28 
. 
 
 
 
 
Tab. 8. Läckage från bebyggelse. 

 Antal 
hus 

Antal 
personer 

% Tot- kväveläckage 
(kg N/ år) 

Tot- 
fosforläckage 

(kg P/ år) 
Vanderydsvattnet 108 218 21% 726 107 
Visslaån 412 822 79% 2737 406 
Totalt 520 1040 100% 3463 513 
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6.4 Översikt över de största punkt och diffusa källorna 
  

Fig 10-13 visar de olika källornas bidrag till läckage av näringsämnen. En sak som 
diagrammen visar ganska tydligt är att jordbruksmarken är den dominerande källan till 
utsläpp av kväve och fosfor både för diffusa och punktkällor inom både 
Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde.  

  

Fig. 10. Andelen kväveläckage  Fig. 11. Andelen fosforläckage från 

från olika källor inom olika källor inom Vanderydsvattnets 

Vanderydsvattnets  avrinningsområde. 

avrinningsområde. 

  

  

Fig. 12. Andelen kväveläckage från  Fig. 13. Andelen fosforläckage  
olika källor inom Visslaåns  från olika källor inom Visslaåns 
avrinningsområde. Avrinningsområde. 
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7 Diskussion 
 
Rapporten har i första hand begränsats inom Trollhättans kommun, vilket har skapat 
många möjligheter som inte hade varit tänkbara om hela Vanderydsvattnets 
avrinningsområde tagits med. Men det har även föranlett till många problem. Ett av 
problemen var att på ett så bra sätt som möjligt beräkna kväve och fosforläckaget från 
markanvändning. Därför har hela avrinningsområdet för Vanderydsvattnet medtagits i 
läckageberäkningarna för markanvändning. Detta pga. att det var enklast och gav ett 
mer exakt resultat, även om resultatet troligen är en grov underskattning om man jämför 
med verkligheten pga. att rapporten tar endast upp kända källor, men det kan antas att 
det även sker ett läckage från andra källor. Dessutom påverkar det inte rapportens syfte 
och frågeställningar, vilka är att i första hand försöka ta reda på varför Visslaån 
innehåller högre halter kväve och fosfor än vad Vanderydsvattnet gör och vilka källor 
som är mest betydande för utsläppen.  
 

7.1 Kväve och fosforkällor 
 
Även om det finns många källor till utsläppen av kväve och fosfor inom 
Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde så är den helt klart största 
utsläppskällan jordbruksmarkerna enligt Fig. 10-13. Även om läckaget från 
jordbruksmarkena inte utgör en lika stor andel inom Vanderydsvattnets 
avrinningsområde beror detta med största sannolik på att jordbruksarealen är betydligt 
mindre där än i Visslaåns avrinningsområde. Men likaså utgör jordbruksmarkerna i 
Vanderydsvattnet en betydande källa till kväve och fosforläckaget till sjön. Den näst 
största källan till läckage av kväve och fosfor inom Vanderydsvattnets och Visslaåns 
avrinningsområde är läckaget från skogsmark. Numera sker det ingen gödsling av skog i 
Trollhättans kommun (Miljöstrategi, 2000). Läckaget av näringsämnen från skogsmark 
sker därmed genom utlakning pga. det tillförda kvävet från luftdeposition. Den tredje 
största källan är läckaget från impediment dvs. allt som inte är odlingsbar mark. Man 
kan dra slutsatsen att det är de diffusa utsläppen som står för den största andelen av 
kväve och fosforutsläppen inom Vanderydsvattnets och Visslaåns avrinningsområde. 
De punktutsläpp som finns i de båda avrinningsområdena är förhållandevis små, och 
bidrar väldigt lite till den eutrofiering som är i Visslaån (Fig. 10-13).      
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Några tänkbara och betydande hypoteser som har framträtt under arbetets gång som kan 
förklara de högre halterna av näringsämnen i Visslaån är: 
 

7.2 Naturliga faktorer  
 
En orsak till att Visslaån innehåller mer näringsämnen än vad Vanderydsvattnet gör, 
kan vara att det är naturligt högre halter av näringsämnen i rinnande vattendrag jämfört 
med det mer stillastående vattnet i sjöar (Persson red. 1998). Detta på grund av att 
halterna av näringsämnen i sjöar reduceras genom upptag och sedimentation. Dessutom 
avgår en del kväve till luften i form av kvävgas (N2) genom denitrifikation. 
Denitrifikationen bidrar troligen till lägre halter näringsämnen i Vanderydsvattnet, men 
det kan dock inte helt förklara de stora näringsämnensskillnader som är uppmätta i 
Visslaån och Vanderydsvattnet. En annan orsak kan också vara att vattnet i Visslaån 
kommer ifrån Vanderydsvattnet, vilket innebär att inkommande vatten i Visslaån 
innehåller samma mängder näringsämnen som i Vanderydsvattnet, plus den mängd som 
tillkommer ifrån Visslaåns avrinningsområde. Denna hypotes får stöd av Fig. 7 och 8 
där man tydligt kan se att de uppmätta näringsämnenshalterna i Visslaån följer 
proportionsenligt de uppmätta halterna i Vanderydsvattnet. 
 

7.3 Mänskliga faktorer       
 
Mänskliga aktiviteter kan påverka läckaget från skogsmark genom t ex utdikning och 
avverkningar. Detta kan påverka eutrofieringsförloppet positivt genom att halterna av 
fosfor och kväve som utlakas ökar, vilket kan få en negativ effekt på ekosystemen. 
Denna effekt kan pågå i flera år efter påverkan, och eftersom man avverkar och dikar ut 
nya arealer hela tiden, blir effekten att läckagemängderna kommer att öka 
(Miljöstrategi, 2000). Områdena runt Vanderydsvattnet har under de senaste 50 åren 
varit utsatt för en hård mänsklig aktivitet med utdikningar och avverkningar. Detta har 
lett till förhöjda halter av kväve och fosfor i Vanderydsvattnet. Vid jämförörelse med 
exempelvis sjön Gravlången som ligger bara några mil ifrån Vanderydsvattnet och som 
har likartade förhållanden har Gravlången inte har varit lika hårt utsatt för mänsklig 
aktivitet som utdikningar och liknande. Detta borde innebära att utdikningarna runt 
Vanderydsvattnet inte spelat så stor roll vad gäller eutrofieringen. Detta till trots så är 
Gravlången en mesotrof sjö (Miljörapport, 1997) dvs. det är uppmätt ungefär samma 
halter kväve och fosfor där som i Vanderydsvattnet. 
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Den största källan till utsläpp av kväve och fosfor kom från jordbruksmarkerna inom 
både Vanderydsvattnet och Visslaåns avrinningsområde. Detta är en mycket trolig 
effekt av att bönderna i området gödslar sina marker, om inte gödslingen sköts på ett 
korrekt sätt kan kväveförlusterna till omgivningen bli stora (Persson red. 2001). Men det 
gödslas också rikligt med fosfor genom t ex konstgödsel och stallgödsel. Men beroende 
på att fosforn binds lättare i marken urlakas den inte i lika stor grad till närliggande sjöar 
och vattendrag, i detta fall Vanderydsvattnet och Visslaån. Jordbruksarealen är nästan 
dubbelt så stor inom Visslaåns avrinningsområde vilket leder till att läckaget av kväve 
och fosfor är betydligt högre där (Tab. 5-6). När det gäller kväve- och fosforläckage 
från djurhållning, kan konstateras att denna utsläppskälla är försumbar. Detta beror på 
att man endast åsyftar själva gödsellagringen. All den stallgödsel som sprids på åkrarna 
inkluderas istället i kväve- och fosforläckage från jordbruksmark. 

 

7.4 Eutrofieringens effekter på ekosystemet 
 

När det gäller den biologiska mångfalden i Visslaån beslöt miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Trollhättan på hösten 1992 att genomföra en 
bottenfaunaundersökning i ån, och uppdraget utfördes av Medins Sjö- och Åbiologi. 
Målen för undersökningen var att bedöma eutrofieringens effekter i ån, dels på den 
biologiska mångfalden i allmänhet dels för att utröna om det fanns förutsättningar för 
livskraftiga öringbestånd och därigenom för en reproduktion av flodpärlmussla. 
Undersökningen utfördes i en forsande del av ån. Vid elfiske 1991 hade ingen öring 
påträffas men Visslaån hade enligt boende hyst öring tidigare. Vid det här tillfället fann 
man flodpärlmussla men endast äldre individer, föryngring saknades. 
 
Äldre kemiska- och fysikaliska undersökningar av ån hade även visat att ån var mycket 
näringsrik och att det fanns en klar syretäring i ån. Resultatet av undersökningen blev att 
Visslaån bedömdes endast som ej eller obetydligt påverkad av näringsämnen. Det fanns 
tecken på påverkan men dessa sågs som försumbara. Den biologiska mångfalden 
bedömdes som hög bl.a. upptäcktes flera syrekrävande arter. Dock ansågs att det räcker 
med en måttlig ökning av näringstillgången för att biologiska skador skall uppstå. 
 
Vid utvärdering av undersökningen antogs att det på grund av eutrofieringen ej borde 
föreligga några hinder för ett livskraftigt öringbestånd. I rapporten från Medins Sjö- och 
Åbiologi tas utdikningarna, som gjorts i området upp, men dessa bedöms ej ha någon 
större inverkan på förutsättningarna för att ån skall hysa öring. Detta är förmodligen 
mycket svårbedömt men med tanke på den mycket omfattande utdikning som enligt 
Bloom, 1994 ägde rum från 60- talet ända in på 90- talet, kan man tycka att denna 
påverkan har underskattats. Eftersom dessa utdikningar bör ha bidragit till mer grumligt 
vatten. Enligt Medins Sjö- och Åbiologi, 1993 så är vattnet mycket grumligt vid 
provtagningslokalen, och då öringen är en rovfisk som är beroende av sin syn, kan ett 
ännu grumligare vatten försvåra bytesjakten, och detta borde missgynna arten. Enligt 
kommunekologen Jörgen Ohlsson har öringbeståndet i Visslaån sen många år varit 
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”fångad” i en del av ån mellan två kvarnar, som effektivt stoppat varje försök till 
spridning. Då öringen kan antas ha varit ganska fåtalig, kan de omfattande 
utdikningarna ha varit ”droppen som fått bägaren att rinna över” och slagit ut beståndet. 
Detta bekräftas ju också av att beståndet av flodpärlmussla saknar föryngring, den 
kräver ju en livskraftig öringstam för att reproducera sig. 
 
Dessutom måste man anta att utdikningarna har bidragit till ännu grumligare vatten, 
eftersom det under sådana omständigheter, rimligtvis borde resultera i att ännu större 
vattenmängder snabbare når recipienten, och under dessa förutsättningar hinner ån 
enligt Persson red, 1998 i ännu mindre grad än vanligt, att reducera näringsämnen 
genom exempelvis nitrifikation (se 4.3.3). 
 
Resultaten från provfiske i Vanderydsvattnet visade enligt Thorsson & Åberg, 1993 ej 
på någon förändring på grund av eutrofieringen. Man kan dock konstatera att gösen 
ökade kraftigt mellan 1981 och 1993.  Man kan endast spekulera i vad som skulle kunna 
vara orsaken till denna ökning. Konstateras kan dock att gösen trivs i lergrumligt vatten, 
och gynnas av de sämre siktförhållandena på grund av sin goda syn (Thorsson & Åberg, 
1993). Om man jämför Vanderydsvattnet med sjön Gravlången som också är en måttligt 
näringsrik sjö, så är andelen vitfisk i Gravlången stor i förhållande till andelen rovfisk 
vilket ju är det normala i en mesotrof sjö. Här skall tilläggas att i Gravlången har 
abborren minskat mellan 1981 och 1993 (Thorsson & Åberg, 1993), till skillnad mot 
gösen får abborren svårare att jaga när siktförhållandena försämras. Orsaken till detta 
antas vara förändringar orsakade av ökad eutrofiering. 
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8 Slutsatser 
 
Orsaken till att Visslaån innehåller högre halter näringsämnen än vad Vanderydsvattnet 
beror med ganska hög sannolikhet inte på en enda bidragande faktor. Utan det är nog 
snarare så att det är flera faktorer som är bidragande. De mest troliga faktorerna som har 
en betydande inverkan på halterna av näringsämnen är: 
 
Faktor 1: jordbruksmarken är mer utbredd inom Visslaåns avrinningsområde än vad det 
är inom Vanderydsvattnet avrinningsområde. Jordbruksmarkerna är den största källan 
till utsläpp av kväve och fosfor vilket leder till att läckaget till Visslaån är betydligt 
större än vad läckaget är till Vanderydsvattnet. 
 
Faktor 2: Vattnet som rinner i Visslaån kommer ifrån Vanderydsvattnet vilket medför 
att det vattnet redan innehåller en viss mängd näringsämnen. Samtidigt som det 
tillkommer näringsämnen ifrån Visslaåns avrinningsområde.  
 

Beträffande den biologiska mångfalden så har den knappast i någon högre grad 
påverkats av eutrofieringen i Vanderydsvattnet och Visslaån.  Däremot har förmodligen 
utdikningar i området påverkat den biologiska mångfalden genom att bidra till sämre 
vattenkvalitet pga. att vattnet har blivit grumligare. Detta kan i sin tur ha påverkat vissa 
arter som t ex. öringen och förekomsten av flodpärlmussla.   
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skogsmark
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jordbuksmark
16%

impediment
26%

skogsmark
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jordbuksmark
10%

impediment
20%

A Markanvändningsberäkningar 
 
För att kunna göra beräkningar på vilka källor inom avrinningsområdena som bidrar 
mest med kväve och fosfor till Vanderydsvattnet och Visslaån fordrades det att 
markanvändningen kartlades. Enligt vårt framtida Trollhättan-översiktsplan 2003 så 
bestod Vanderydsvattnets avrinningsområde av: 
 
 Markanvändning Procent Areal 

• Skogsmark  70% 6230ha   
• Jordbruksmark  10% 890ha 
• Impediment    20%   1780ha   

 
 
Från länsstyrelsens markanvändningsdatabas (MAD) erhölls en sammanställning av den 
totala markanvändningen inom både Vanderydsvattnets och Visslaåns avriningsområde: 
 

• Skogsmark   58% 
• Jordbruksmark  16% 
• Impediment   26% 

 
Areal för de enskilda markanvändnings andelarna både i Vanderydsvattnet och också i 
Visslaåns avrinningsområde.  
 
 Markanvändning Procent Areal   

• Skogsmark      58% 9164ha   
• Jordbruksmark         16% 2528ha  
• Impediment         26% 4108ha  

 
Areal 
Vanderydsvattnet   8900ha 
Visslaån 6900ha 
Totalt   15800ha 
 
Med detta som underlag räknades markanvändningen i Visslaån ut. 
 
Skogsmark i Vanderydsvattnet Skogsmark i Visslaån Total skogsmark 
0, 7 * 8900  +   X(Viss)                     =       9164ha 
6230ha +  X(Viss)                     = 9164ha 
   X(Viss)    = 2934ha =42, 5%  
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skogsmark
42%

jordbuksmark
24%

impediment
34%

Jordbruk i Vanderydsvattnet  Jordbruk i Visslaån  Total Jordbruk 
0, 1 * 8900  +   X(Viss)                     =       2528ha 
890ha +  X(Viss)                     = 2528ha 
   X(Viss)    = 1638ha =23, 7%  
                 
Impediment i Vanderydsvattnet Impediment i Visslaån Total Impediment 
0, 2 * 8900  +   X(Viss)                     =       4108ha 
1780ha +  X(Viss)                     = 4108ha 
   X(Viss)    = 2328ha =33, 7%  
 
Markanvändningen för Visslaåns avrinningsområde blir enligt beräkningar: 
 
 Markanvändning   Procent Areal   

• Skogsmark      42% 2934ha   
• Jordbruksmark         24% 1638ha  
• Impediment         34% 2328ha  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån 
 
 

Bilaga s.3 

B Avrinningsområden  
 

 

 



Vattenkvaliteten i Vanderydsvattnet och Visslaån 
 
 

Bilaga s.4 

C Djurenhet  
 

Med en djurenhet avses: 

 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)  
 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex 

månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret  
 3 övriga nöt, sex månader eller äldre  
 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas 

som suggor  
 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 

obetäckta gyltor)  
 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder  
 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 

avelshannar  
 100 kaniner  
 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns  
 200 unghöns upp till 16 veckors ålder  
 200 slaktkycklingar  
 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder  
 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en 

veckas ålder  
 10 får eller getter, sex månader eller äldre  
 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder  

 
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och 
urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som 
ger det lägsta antalet djur. (www.naturvardsverket.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


