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Uppdraget
• Sammanställa resultat från synoptisk 

vattenkemisk provtagning år 2020

• Nygårdsbäcken, 
• Uttran/Tvååkers kanal, 
• Sandabäcken (Törlan), 
• Törlan, 
• Ramsjökanalen, 
• Vinån (Ätran), 
• Sannarpsån (Ätran) och 
• Boarpsbäcken (Suseån)

• 55 provpunkter

• 4 tillfällen (mars, maj, september och 
november) 

• Analys av totalfosfor, totalkväve och 
turbiditet (grumlighet)

• Syftet: Förbättra kunskapen om 
näringsbelastningen i 
avrinningsområdena 



Uppdraget

• Provtagningen har utförts av 
Falkenbergs kommun

• Analyserna har utförts av SYNLAB

• Sammanställning och rapportskrivning 
har utförts av SYNLAB



Uppdraget

• Provtagningen har utförts av 
Falkenbergs kommun

• Analyserna har utförts av SYNLAB

• Sammanställning och rapportskrivning 
har utförts av SYNLAB

Mål
• Överskådlig bild av näringssituationen 

inom respektive avrinningsområde.
• Resultaten skall kunna användas som 

underlag för prioritering av åtgärder. 



• Rapporten består i huvudsak av fyra resultatsidor för respektive avrinningsområde. 

Rapporten



• Rapporten består i huvudsak av fyra resultatsidor för respektive avrinningsområde. 
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Resultat och 
tillståndsbedömning

Rapporten



Statusklassning och 
GIS-karta

Rapporten



Transport, 
källfördelning och 
textkommentar

Rapporten



Bilaga 2 Diagram medelvärden och tillståndsklassning



Bilaga 3

Tillståndsklassning



Bilaga 4

Statusklassning fosfor



• Vattenföringen har stor betydelse för analysresultaten.

Generella slutsatser
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• Vattenföringen har stor betydelse för analysresultaten.

• Vattenföringen var mycket hög under våren och hösten 2020 
– mycket högre fosforhalter än normalt                             
(gäller framför allt Vinån, Sannarpsån och Boarpsbäcken). 

Generella slutsatser
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• Vattenföringen har stor betydelse för analysresultaten.

• Vattenföringen var mycket hög under våren och hösten 2020 
– mycket högre fosforhalter än normalt                             
(gäller framför allt Vinån, Sannarpsån och Boarpsbäcken).

• Erosionspåverkan var generellt sett mycket stor i området, 
vilket kan ge kraftigt förhöjda fosforhalter. Erosionspåverkan 
var störst i jordbruksdominerade områden.

Generella slutsatser



• Vattenföringen har stor betydelse för analysresultaten.

• Vattenföringen var mycket hög under våren och hösten 2020 
– mycket högre fosforhalter än normalt                             
(gäller framför allt Vinån, Sannarpsån och Boarpsbäcken).

• Erosionspåverkan var generellt sett mycket stor i området, 
vilket kan ge kraftigt förhöjda fosforhalter. Erosionspåverkan 
var störst i jordbruksdominerade områden.

• I skogslandskapet var statusen avseende fosfor ofta god eller 
till och med hög. Men i jordbrukslandskapet var statusen ofta 
måttlig eller sämre.

• Kvävebelastningen var också lägre i skogslandskapet än i de 
jordbruksdominerade områdena.

Generella slutsatser



• 2 provpunkter

• Fosforhalterna ökade tydligt nedströms i 
vattensystemet. 

• Högst halt vid mynningen i augusti 
(punktkälla/dagvatten/enskilda avlopp). 

• Vattnet var klarare än i många andra vattendrag 
i denna undersökning.

• Kvävehalterna minskade nedströms i 
vattensystemet. 

• Vid provpunkt 2 var kvävehalterna extremt höga 
och bland de högsta som uppmätts i denna 
undersökning.

Nygårdsbäcken - sammanfattning



• Vid provpunkt 2 bedömdes statusen avseende 
fosfor vara måttlig

• Nere vid mynningen var statusen 
otillfredsställande, men nära gränsen till dålig. 

• Åtgärdsbehov: Fosforhalterna behöver minska 
med ca 60 % för god status vid 
recipientpunkten. 

Nygårdsbäcken - sammanfattning



• 7 provpunkter

• Fosforhalterna ökade tydligt 
nedströms i vattensystemet. 

• I de övre provpunkterna 
(provpunkterna 5 och 6) var 
fosforhalterna förhållandevis 
låga. 

• De högsta halterna uppmättes i 
Fjölabrobäcken (3).

Uttran - sammanfattning

• Kvävehalterna ökade nedströms i vattensystemet. Högst halter i Fjölabrobäcken.

• Påverkan från Tvååkers reningsverk (mellan provpunkt 1 och 2) syntes framför allt i 
samband med låg vattenföring. Påverkan från reningsverket bedöms vara förhållandevis 
liten i förhållande till den diffusa påverkan. 



Uttran - sammanfattning
• God status avseende fosfor vid provpunkterna 5 och 6
• Vid övriga provpunkter var statusen måttlig, undantaget Fjölabrobäcken där statusen 

var otillfredsställande. 

• Åtgärdsbehov: Fosforhalterna behöver minska med ca 30 % för god status vid 
recipientpunkten. 



• 4 provpunkter

• Vid provpunkt 4 var fosforhalterna 
förhållandevis låga och lägst i denna 
undersökning. 

• Vid övriga provpunkter var fosforhalterna 
betydligt högre.

• Förhållandevis höga halter vid recipientpunkten 
i juni, juli och augusti, vilket kan indikera 
påverkan från punktkälla/dagvatten/enskilda 
avlopp.

• Mellan provpunkterna 4 och 3 ändrades 
vattnets karaktär avseende fosfor och 
grumlighet. 

• Vid provpunkt 4 var kvävehalterna mycket 
höga, men halterna ökade ner till provpunkt 3.

Sandabäcken - sammanfattning



• I den översta provpunkten (provpunkt 4) 
bedöms statusen för fosfor vara hög.

• Men i övriga provpunkter bedöms statusen vara 
otillfredsställande.

• Åtgärdsbehov: Fosforhalterna behöver minska 
med ca 50 % för god status vid 
recipientpunkten. 

Sandabäcken - sammanfattning



• 10 provpunkter inkl. Sandabäckens 
mynning i Törlan.

• Fosforhalterna var likvärdiga i hela                                                                               
vattensystemet, men halterna var 
något lägre i Sandabäcken. 

• De högsta halterna noterades i den 
översta provpunkten (8) samt i 
Smurtebäcken (2). 

• I Smurtebäcken var halterna 
förhållandevis höga även i samband 
med låg vattenföring, vilket kan 
indikera påverkan från 
punktkälla/enskilda avlopp.

Törlan - sammanfattning

• Kvävehalterna var likvärdiga i hela vattensystemet och bland de högsta som uppmätts i 
denna undersökning. 



Törlan - sammanfattning
• Vid provpunkterna 2 (Smurtebäcken) och 8 bedömdes statusen avseende fosfor vara dålig
• Vid övriga provpunkter var statusen otillfredsställande. 

• Åtgärdsbehov: Fosforhalterna behöver minska med ca 60 % för god status vid 
recipientpunkten. 



• 4 provpunkter. 

• Fosforhalterna var högst i 
Sågkanalen (2)  och övre delen av 
Ramsjökanalen (3). 

• Lägst halter i biflödet vid Torsholm
(4).

• Kvävehalterna var mycket höga i alla 
provpunkterna. Högst i övre delen av 
Ramsjökanalen. 

Ramsjökanalen - sammanfattning



Ramsjökanalen - sammanfattning
• Vid provpunkterna 2 och 3 bedömdes statusen avseende fosfor vara dålig
• Vid recipientpunkten var statusen otillfredsställande och i biflödet vid Torsholm måttlig. 

• Åtgärdsbehov: Fosforhalterna behöver minska med ca 50 % för god status vid 
recipientpunkten. 



• Den synoptiska provtagningen har gett värdefull information som ökat kunskapen 
om näringsbelastningen i avrinningsområdena.

• Vattenföringen har stor betydelse för analysresultaten.

• Fosforhalterna var i vissa fall mycket högre år 2020 jämfört med tidigare års resultat. 

• Erosionspåverkan var generellt sett mycket stor i området, vilket kan ge kraftigt 
förhöjda fosforhalter. Erosionspåverkan var störst i jordbruksdominerade områden.

• I skogslandskapet var statusen avseende fosfor ofta god eller till och med hög. Men i 
jordbrukslandskapet var statusen ofta måttlig eller sämre.

• Kvävebelastningen var också lägre i skogslandskapet än i de jordbruksdominerade 
områdena.

• Åtgärder bör prioriteras för att minska erosionen och belastningen av fosfor och 
kväve i samband med höga vattenflöden. 

Sammanfattning
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