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Samman fatt ning

· Vän ers borgs kommun tar vat tenp ro ver i 18 punk ter var av fem i sam band
med Troll hät tans stad i Hull sjö om rå det. Se dan star ten 1976 har 16 punk ter
av slu tats el ler över gått i an nan regi.

· Prov tag ning ar na har huvud sa kli gen va rit in rik ta de på över vak ning av nä rings -
äm nen som fos for och kvä ve. På se na re tid har prov tag ning av tung me tal ler
till kom mit.

· I de fyra mest fos for be las ta de prov punk ter na på Dal boslät ten har fos for hal -
ter na min skat med minst 40 %.

· Fos for hal ter na har gått ner i 13 av de 18 punk ter na som fort fa ran de prov tas. 
Tre punk ter lig ger kon stant och två har ökat.

· Kvä ve hal ter na har gått ner i 14 av de 18 punk ter na som fort fa ran de prov tas.

· Pro ver na i Hull sjö sys te met ger mer dis pa ra ta re sul tat. De två till op pen till
Hull sjön vi sar ned åt gå en de fos for halt me dan Hull sjön och ett bi flö de som
till för vat ten till Stall back aån ned ströms Hull sjön har upp åt gå en de halt un -
der den 25-åri ga pe rio den. Un der de se nas te fem åren har hal ten va rit på
sam ma nivå som un der de för sta fem åren.

· Me tall hal ter na är höga till ex tremt höga jäm fört med bak grunds hal ter i
slätt lands åar.
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In led ning

Vän ers borg har se dan 1976 prov ta git sjöar och vat ten drag i kom mu nen. Det har
va rit sex sjöar och 28 vat ten drag. Idag be står pro gram met av 18 punk ter var av sex 
är sjöar. 

I Hull sjö sys te met tas prov i fyra vat ten drags punk ter och en sjö. Det ta pro gram
genom förs i sam ar be te med Troll hät tans kom mun.

Upp dra get

Me li ca er höll upp dra get att samman stäl la re sul ta tet från prov tag ning ar na, att
ska pa under lag för ett GIS-skikt med prov tag nings punk ter na på och att före slå
för änd ring ar i prov tag nings pro gram met.

Ar be tet har möj lig gjorts med hjälp av LOVA-stöd.

Syf tet med ut vär de ring en är att ska pa ett bät tre under lag för t.ex. åt gär der och
stöd för be döm ning. En an nan del av ar be tet har va rit att syn lig gö ra och till gäng -
lig gö ra re sul ta tet från prov tag ning ar na ge nom GIS och kart ma te ri al. En över syn
av kon trollp ro gram mens ut form ning har ock så in gått.  
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Vän ers borgs ge og ra fi

Vän ers borgs kom mun har sitt stör sta land del i Dalsland där Dal boslät tens jord -
bruks mark ka rak tä ri se ra land ska pet. I nord väst går kom mu nen in i de mag ra
berg som rå de na kring Krop pe fjäll. I sö dra Bo huslän är land ska pet inte lika jord -
bruks do mi ne rat och här lig ger kom mu nens fles ta sjöar. I sö der upp le ver man den
sto ra kon tras ten mel lan de mag ra om rå de na uppe på Hal le och Hun ne berg och
den rika jord bruks slät ten runt Hull sjön. En stor del av kom mu nens yta ut görs av
Vän erns vat ten där Vän ers näs stick er ut mot nor dost.
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Prov tag nings pro gram met

Vän ers borgs prov tag nings prog ram har på gått se dan 1976. Un der ti den har någ ra
punk ter lagts ner. I dags lä get prov tas 18 punk ter. De fles ta ned lag da punk ter na
lig ger på Dal boslät ten. Tre punk ter vid Nord kro ken prov togs bara un der någ ra få
år. Prov tag ning en i och kring Hull sjön har ett eget prov tag nings prog ram som sa m -
ord nas med Troll hät tans stad.

Vat ten dra gen vid Hull sjön prov tas sex gång er om året me dan and ra vat ten drag
be söks fyra gång er. I Hull sjön tas prov fyra gång er per år och de and ra sjöar na
prov tas två gång er om året.

6



An nan prov tag ning

Dal berg så-Holm såns vat ten vårds för bund genom för prov tag ning på sex punk ter
inom kom mu nen och i tre punk ter ned ströms Vän ers borgs kommun i Dal berg s -
ån. En av des sa punk ter, R1 vid ut lop pet,  in går i den na tio nel la över vak ning en av
vat ten. I den na tio nel la över vak ning en in går även Al sjön uppe på Hun ne berg.
Des sa två punk ter tas med som jäm förel se till kom mu nens prov tag ning.

Göta älvs vat ten vårds för bund har två sta tio ner med kon ti nu er lig prov tag ning
inom kom mu nen, Skräck lan och Gäd de bäck. Där mäts Kon duk ti vi tet, Färg tal,
Sy re mätt nad i %, Sy re halt i mg/l, Tur bi di tet, Tem pe ra tur, pH och Re dox-po ten -
ti al. De tar ock så prov på tre stäl len i Stall back aån; ST1 Gärd hem sån, ST2 Stall -
back aån, väg 1015 och ST3 Kå reb ro bäck en. 
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Kar ta över Dal berg så-Holm såns vat ten vårds för bunds prov tag ning ar inom kom mu nen och när mast norr om, grö na punk -
ter, R1–R6 och S1–S3.



Nä rings äm nen

Huvud fo kus för kom mu nens prov tag ning har va rit över göd ning. Det som mätts
mest är där för to talk vä ve och to tal fos for. Me del vär det av alla ana ly ser som gjorts
se dan pro gram mets start 1976 lig ger till grund för de di ag ram som vi sas ned an.
Alla mä tre sul tat vi sas i di a gram form i genom gång en per sta tion. Här ned an vi sar
en pil tren den i vär de na på de oli ka sta tio ner na.

To tal fos for

Man ser tyd ligt att Hull sjön, Hull sjöns ut lopp och bi flö det till Stall back aån mär -
ker ut sig. Hull sjön be skrivs i en bilaga. 

Andra vatten med höga fos for hal ter åter finns uppe på Dal boslät ten. Där är
land ska pet tyd ligt jord bruks do mi ne rat och med gla ci a la fin le ror. Det som är
gläd jan de är att de fyra av de ak ti va prov punk ter na där uppe upp vi sar en stark
ned åt gå en de trend i to tal fos for halt. Me del vär det i ID1 Däl pan, Mo ryr låg un der
pe rio den 1981–1985 på 275 µg P/l och un der pe rio den 2015–2019 på 157 µg P/l
en knapp halv e ring.
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Me del vär de av kom mu nens alla to tal fos for mät ning ar. Dal berg såns ut lopp och Al sjön på Hun -
ne berg är med som jäm förel se. De in går i SLUs re fe rens mät ning ar.



Bland vat ten med låg fos for halt mär ker Lil lån och Bol lungs jön ut sig. De lig ger
inte långt över den nä rings fat ti ga Al sjön på Hun ne berg. Att Lil lån lig ger lågt be ror 
på att det i huvud sak är Vän er vat ten som pas se rar här. Vän er vatt net sät ter ock så
prä gel på Vass bot ten, mer prä gel än vad den mer nä ring ri ka Ed sä ters bäck en gör.
Att Bol lungs jön har låg fos for halt be ror på att en stor del av av rin nings om rå det ut -
görs av de fat ti ga berg som rå de na i Krop pe fjäll. Vi ser ock så att sjöar na över lag har
myck et läg re fos for halt än vat ten dra gen. Ett un dan tag ut görs av Hull sjön. I Hull -
sjö sys te met finns ock så de enda upp åt gå en de tren der na. 

To talk vä ve

Hull sjön mär ker ut sig även i to talk vä ve hal ter. Däl pan lig ger ock så högt, lik som
Ed sä ters bäck en. Den se na re har rim li ga fos for hal ter så för hål lan det mel lan kvä ve
och fos for är här myck et stör re än i de and ra vatt nen, över 40 jäm fört med åar na
på Dal boslät ten där kvo ten lig ger runt 15. Kvo ten är ännu hög re i Lil lån och i Al -
sjön men här be ror det på att fos for hal ter na är så låga. Or sa ken till de höga kvä ve -
hal ter na i Ed sä ters bäck en skul le kun na sö kas i av fall san lägg ning en och dag vatt net 
från vä gar na.

Fyra vat ten har sti gan de tren der. Från sett Hull sjön så är det om rå den som do -
mi ne ras av skogs mark. Re fe rens sjön, Al sjön, har sjun kan de tren der. Bol lungs jön
har ändå myck et låga hal ter, läg re än Al sjön.
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Me del vär de av kom mu nens alla to tal kvävemät ning ar. Dal berg såns ut lopp och Al sjön på Hun -
ne berg är med som jäm förel se. De in går i SLUs re fe rens mät ning ar.



Me tal ler

Alla pro ver var ofil tre ra de i des sa un der sök ning ar utom Ha ke rud säl ven, Löv näs,
ID 5. De har jäm förts med ofil tre ra de pro ver i SLUs el ler Na tur vårds ver kets ta -
bel ler (i det ta fal let för min dre vat ten drag).

Fil tre ra de och ofil tre ra de pro ver

Vid ana lys av ofil tre ra de pro ver lö ses alla löst bund na me tal ler ut och man får ett
to tal vär de. Vid fil tre ring tar man bort de me tal ler som är bund na vid par tik lar, or -
ga nis ka el ler oor ga nis ka. Det är främst de or ga niskt bund na me tal ler na som mäts
som par ti kel bund na me tal ler. Me tal ler in gå en de i mi ne ra ler lö ses inte ut. Vi har
18 pro ver från Hak ryd säl ven där vi kan se hur stor an del av me tal len som är löst.
Om man nö jer sig med att tit ta på för hål lan det mel lan me del vär den så ser man en
gra di ent från 29 % löst för alu mi nium och bly till 95 % löst av stron tium. Om
den na skill nad bara gäl ler här är inte un der sökt.

I an a ly spa ke tet fö re kom mer fle ra me tal ler som är inte med i Na tur vårds ver kets
klas si fi ce ring för me tal ler av in tres se för ”sär skil da fö ro re nan de äm nen” (om nu
an nat än nor ma la bak grunds vär den skul le fö re kom ma, t.ex. in du stri el la ut släpp,
osv.). Under lag för jäm förel se finns inte för Alu mi nium, Ba rium och Stron tium i
re le vant lit te ra tur. Des sa mät tes inte hel ler i SLUs pro gram för Hun ne berg.

Ko bolt, Kop par, Krom, Nick el och Zink är vik ti ga spå räm nen för bio ta och om
man vill gå vid a re, bör förd ju pan de tes ter gö ras på or ga nisk bun den het, bio till -
gäng lig het, m.m.

10

An del löst och par ti kel bund na me tal ler i 18 prov från Hak erud säl ven.



Me tall hal ter

I ta bel len ned an samman ställs be döm ning ar na av de prov tag na me tall hal ter na.
Vis sa byg ger bara på en ana lys me dan and ra byg ger på upp mot tju go pro ver.
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Me tall hal ter vid prov tag ning ar na i sju prov punk ter jäm förda med bak grunds hal ter i slätt -
lands åar. 



Öv ri ga äm nen

pH

pH-vär det i kom mu nens vat ten lig ger på en bra nivå för li vet i vatt net. De två vär -
de na som lig ger un der 6 är för Al sjön, som lig ger i Gräs torp och Stär ke bo där pro -
ver na togs på 1990-ta let. Hull sjön av vi ker åt det höga hål let. Det är den höga bio -
lo gis ka pro duk tio nen som ger den na ef fekt.

Al ka li ni tet

Al ka li ni te ten är ett mått på mäng den kar bo na tjo ner i vatt net. Des sa buf frar vatt -
net mot för sur ning. Al ka li ni te ten va ri e rar en hel del men är po si tiv i alla mät ta
sjöar utom i Al sjön på Hun ne berg. Ing en mät punkt vi sar teck en på för sur ning och 
ge nom att sva vel ned fal let fort satt min skar så kom mer inte för sur ning att vara nå -
got pro blem utom på de mag ra mar ker na uppe på Hal le och Hun ne berg. Hull -
sjön ut mär ker sig med en myck et hög al ka li ni tet vil ket i sig inte är nå got pro blem.

Kon duk ti vi te ten

Led nings för må ga, el ler kon duk ti vi tet är ett mått på an ta let jo ner i vatt net. Högt
vär de vi sar att vatt net kom mer från ett av rin nings om rå de med lät tvit tra de ler jor -
dar.
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För slag till förändrat kon troll pro gram

Som ett re sul tat av den na ge nom gång är att kon trollpr to gram met skul le kun na
läg gas om. Vi fö reslår där för fö ljan de för änd ring ar för stationer:

· Lägg ner ID6 Lil lån och ID3 Stigs ber get. I Lil lån mäts i huvud sak vat ten kva -
li te ten i Vän ern och det görs ock så av Göta Älvs vat ten vårds för bund. ID3
Stigs ber get be va kar ett skog som rå de med re la tivt låg nä rings be last ning och
sta bil si tu a tion.

· Lägg ner ID18 Bol lungs jön och star ta en punkt i ut lop pet i stäl let. Ko or di na -
ten 6494061, 158773 i Swe ref 99 12.00. Att ta pro vet i sjön ger här inget
mer vär de jäm fört med ett ut lopp sprov. 

· Lägg ner ID15 Ryrs jön. Ryrs jön har re la tivt låga och sjun kan de vär den.

· Lägg till punkt i Skot te ne. Ko or di na ten 6471094, 157106 i Swe ref 99
12.00. Den na er sät ter till en del Ryrs jön men ger fram för allt in for ma tion
om re nings ef fek ten i ID16 Gund le bo sjön.

· Prov punk ten för Vass bot ten flyt tas sö de rut till ko or di na ten 6470684,
167920 i Swe ref 99 12.00. Det ta för att få en punkt som bät tre re p re sen te -
rar för hål lan de na i den sö dra mer göd da vi ken av Vass bot ten.

Vi fö reslår ock så fö ljan de för änd ring i pro gram met för sjöar:

· Vin ter prov tag ning ge nom is av slu tas nor malt. Syf tet var att mäta för hål lan -
de na ef ter en läng re stag na tion spe riod un der is men kli mat fö rän dring ar na
har ta git bort des sa pe rio der. Skul le en läng re islägg nings pe riod, mer än två
må na der, in träf fa kan pro ver tas.

· Prov tas i sjöar nas bot ten vat ten (en me ter över bot ten) i Gund le bo sjön och
Bo te reds sjön. Där ana ly se ras syr gas, to tal fos for, to talk vä ve och ammonium.

För änd ring ar för prov tag nings pro gram met för Hull sjön finns i Bi la ga 1. Hull sjöns
vat tenp rov tag ning ut vär de ring 1995–2020.
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Käl lor

Na tur vårds ver kets Be döm nings grun der för sjöar och vat ten drag, Rap port
4920, 1999, Bi la ga A till hand boken 2007:4, Ta bell 16.1. Upp skat ta de
bak grunds hal ter för me tal ler i Sve ri ge.

SLU Bak grunds hal ter av me tal ler i Svens ka in lands- och kus tvat ten, Rap port
2009:12

https://mi ljo da ta.slu.se/mvm/ SLU mi ljö da ta, Dal berg sån och Al sjön

Be döm nings grun der för mi ljö kva li tet – Sjöar och vat ten drag. Na tur vårds ver ket 
rap port 4913.
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Bi la ga 1. Hull sjöns vat tenp rov tag ning

ut vär de ring 1995–2020

Bi la ga till

Vän ers borgs vat tenp rov tag ning ut vär de ring 1976–2020

2020-11-25

Ste fan By dén

Zso fia Gan rot



Samman fatt ning

· Vän ers borgs kom mun och Troll hät tans stad tar vat tenp ro ver i 5 punk ter var -
av en i sön i Hull sjö om rå det sedan star ten 1995 har 16 punk ter.

· Prov tag ning ar na har huvud sa kli gen va rit in rik ta de på över vak ning av nä rings -
äm nen som fos for och kvä ve. I Hull sjön är ana ly ser na mer om fat tan de.

· Pro ver na ger dis pa ra ta re sul tat. De två till op pen till Hull sjön vi sar ned åt gå -
en de fos for halt me dan Hull sjön och ett bi flö de som till för vat ten till Stall -
back aån ned ströms Hull sjön. 

· Hullsjön har upp åt gå en de halt av to tal fos for un der den 25-åri ga pe rio den.
Un der de se nas te fem åren har hal ten va rit på sam ma nivå som un der de
för sta fem åren.

· Kå reb ro bäck en har hög re an del fos fat av to tal fos forn än Gärd hems bäck en.

· Vi de fles ta till fäl le na var vatt net i Hull sjön över mät tad med syre. Vid någ ra 
till fäl len var det låg syrg shalt.
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In led ning

Vän ers borg har se dan 1976 prov ta git sjöar och vat ten drag i kom mu nen. Det har
va rit sex sjöar och 28 vat ten drag. Idag be står pro gram met av 18 punk ter var av sex 
är sjöar. 

I Hull sjö sys te met tas prov i fyra vat ten drags punk ter och en sjö. Det ta pro gram
genom förs i sam ar be te med Troll hät tans kom mun.

Upp dra get

Me li ca er höll upp dra get att samman stäl la re sul ta tet från prov tag ning ar na, att
ska pa under lag för ett GIS-skikt med prov tag nings punk ter na på och att före slå
för änd ring ar i prov tag nings pro gram met.

Ar be tet har möj lig gjorts med hjälp av LOVA-stöd.

Syf tet med ut vär de ring en är att ska pa ett bät tre under lag för t.ex. åt gär der och
stöd för be döm ning. En an nan del av ar be tet har va rit att syn lig gö ra och till gäng -
lig gö ra re sul ta tet från prov tag ning ar na ge nom GIS och kart ma te ri al. En över syn
av kon trollp ro gram mens ut form ning har ock så in gått.  

Hull sjön med om giv ning ar

Hull sjön lig ger på grän sen mel lan Vän ers borgs kom mun och Troll hät tans stad.
Den lig ger på en ler slätt och är bara upp emot me tern djup. Den får vat ten från
sö der via Gärd hems bäck en och från ös ter ge nom Kå reb ro bäck en. Ut lop pet går
till Stall back aån och vid a re till Göta älv i nord väst. 
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Prov tag ning i Hullsjöområdet

1995 star ta de prov tag ning ar i Hull sjö om rå det. Det är en punkt i sjön, två i till flö -
den, en i ut lop pet och en i ett bi flö de till Stall back aån ned ströms. 2007 ut ö ka des
an a ly spro gram met i Hull sjön. 

10 Bi flö de Stall back aån

11 Hull sjöns ut lopp

12 Gärd hems bäck en

13 Kå reb ro bäck en

14 Hull sjön

ST2 Stall back aån, Göta älvs vat ten vårds för bund

Göta älvs vat ten vårds för bund re do vi sar tre punk ter i Stall back aån, ST1, ST2 och
ST3. ST1 och ST3 är data från de pro ver som tas i 12 Gärd hems bäck en och 13  
Kå reb ro bäck en.
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Hull sjön

Hull sjön kän ne teck nas av ex tre ma hal ter av nä rings äm nen. Me del vär det för to -
tal fos for un der pe rio den från 1990 till 2020 lig ger på 409 µg/l. Tren den un der pe -
rio den har va rit sti gan de men ser man på me del vär det un der fe mår spe rio der så
ser vi en ned gång un der den se nas te pe rio den. Ser man på tren den un der den na
femårspe riod så går den var ken upp el ler ner. 

Av de fem prov punk ter na i sys te met så lig ger sjön på klart högst halt, mer än
dub belt så hög som i de två vik ti gas te till op pen. Den höga hal ten i sjön åter speg lar 
sig i ut lop pet. 

Det är höga hal ter i in lop pen till Hull sjön men efter som hal ten är hög re i ut lop -
pet kan man miss tän ka att Hull sjöns se di ment fung e rar som en käl la. Om man
stu de rar arealför lus ten för de lom rå de na ser man att den stör sta areal för lus ten
kom mer från Hull sjön och dess nä rom rå de. Are al för lus ten är i fi gu ren ned an be -
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Me del vär de av to tal fos for hal ter i Hull sjön un der fe mår spe rio der.

Are al för lus ter i me del tal för de se nas te tret tio åren be räk na de ut i från me del halt av to tal fos for
och me del flö de un der pe rio den.



räk nad ut i från me del halt och me del flö de un der pe rio den. Den na be räk ning ger
en år lig ut trans port på 1 198 kg i Gärd hem sån och 3 214 kg i Hull sjöns ut lopp.
Fos for för lus ter be räk na de på det ta sätt kan vara under skat ta de då fos fo rut trans -
port är starkt be ro en de av vat ten flö dets stor lek. Tro li gen är fe let i sam ma  stor -
leks klass för de oli ka de lom rå de na och där med skul le för hål lan de na mel lan om rå -
de na kun na stäm ma. I nor ma la fall fung e rar sjöar som re nings ma ga sin för fos for
så då skul le Hull sjön exkl. Kå reb ro bäck en fått en läg re are al för lust än de and ra
om rå de na. Kvar håll ning en av fos for i en sjö är be ro en de på sjöns om sätt nings tid
och då Hull sjön är grund så blir om sätt nings ti den kort, un der två må na der. Då lig -
ger nor malt kvar håll ning en av fos for på runt 10–20 %.  Att Hull sjön fun ge rar som
en fos for käl la styrks ock så av det för hål lan de att Hull sjön cen tralt har hög re hal -
ter än de två huvud in flö de na.

Fosforformer

Käl lan till fos for bi dra get till ett vat ten är i huvud sak are al för lus ter från jord -
bruks mark och skogs mark. En skil da av lopp ger ock så bi drag. En ligt SMHIs käll -
för del ning är bi dra get från en skil da av lopp li ten. Ett li tet frå ge teck en kan sät tas
ut i från att an de len fos fat fos for av to tal fos forn är be tyd ligt stör re i Kå reb ro bäck -
en än i Gärd hem sån. En skil da av lopp har nor malt en stör re an del fos fat fos for av
to tal fos forn. Det kan an ty da att det fin na stör re an del en skil da av lopp i den na del
av Hull sjöns av rin nings om rå de.

I själ va Hull sjön lig ger an de len fos fat på 21 % på vår vin tern och på 28 % i juli,
den må na den med högst me del av fos fa tan del.

I fi gu ren på näs ta sida vi sas ut veck ling en för to tal fos for och fos fat se dan 2007.
Det var då man bör ja de mäta fos fat fos for i sjön. Se dan dess har det va rit en ned åt -
gå en de trend både för to tal fos for och fos fat. To tal fos forn har sjun kit snab ba re vil -
ket lett till att an de len fos fat har ökat.
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Me del vär de av to tal fos for, fos fat fos for och fil tre rat to tal fos for i Kå reb ro bäck en och  Gärd -
hems ån.



22

Ut veck ling en för fos fat fos for hal ter, to tal fos for hal ter och an de len fos fat av to tal fos for i Hull -
sjön. Ob ser ve ra att des sa kur vor gäl ler från 2007. 



Kvä ve

Kvä ve fö re kom mer i fle ra for mer i vat ten. De som mäts är am mo nium (NH4), ni -
trat och ni trit (NO3 och NO2) samt to talk vä ve. I stort sett är den del av to talk vä -
vet som inte är am mo nium el ler ni trat och ni trit or ga niskt bun det kvä ve, i le van de 
el ler döda väx ter, djur och bak te ri er. Kvä vet går runt i en cy kel där or ga niskt ma -
te ri al bryts ner och am mo nium fri sätts. När det finns till gång till syre ox i de ras
am mo nium till ni trat. Både am mo nium och ni trat tas se dan upp av väx ter.

En ligt di a gram men ovan så är det stor skill nad på mäng den to talk vä ve och fö re -
komst for men un der året. Att det är lite or ga niskt kvä ve un der vin tern be ror inte
på brist av till gäng ligt kvä ve utan på ljus brist. Det är tro ligt att det fri görs lika
myck et el ler mer oor ga niskt kvä ve un der som ma ren men att det tas upp av växt -
lig he ten.

Vid ett till fäl le tang e ra des grän svär det för am mo nium me dan riktvär det 40
µg/l över stegs 38 gång er och under stegs vid 16 till fäl len.
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För del ning mel lan kvä ve for mer vid de fyra prov tag nings till fäl le na un der året i Hull sjön. Sta -
plar na för som mar prov tag ning ar na är ka pa de vid 5 000 µg/l.



Syr gas i Hull sjön

Syr gas för hål lan det är kopp lat till den bio lo gis ka ak ti vi te ten. När so len ly ser och
det väx er i sjön pro du ce ras syr gas i vatt net och det blir mer än 100 % syr gas mätt -
nad. Efter som pro ver na tas på dag tid rå der det of tast lju sa för hål lan den. Un der
läng re pe rio der med syr gas fria bott nar kan ke miskt bun den fos for på bott nar na
lö sas upp och gå upp i sjön. Då så da na för hål lan den är ovan li ga så be ror an tag li gen
fos for släppet från bott nar na på fis kars och and ra or ga nis mers ro tan de i bott nar na
och den upp slam ning det ta or sa kar.

Vid de till fäl len som har haft lägst syr gashalt har det va rit is på sjön. Då vat ten -
vo ly men är li ten så förb ru kas syr ga sen snabbt av ned bryt ning en av den sto ra
mängd or ga niskt ma te ri al som pro du ce ras i sjön.

Fos for i se di men ten

En hel del av det fos for som till förs en sjö fast läggs i se di men ten. I vis sa sjöar upp
till 70–80 % men här i Hull sjön be tyd ligt min dre, kan ske 10–20 %. En stor del,
främst i de övre lag ren, är or ga niskt bun det me dan fos forn dju pa re i se di men ten
mi ne ra li se ras. Ge nom en se di ment un der sök ning kan man un der söka to tal mäng -
den fos for i se di men ten och i vil ken form den lig ger. Man kan dela upp den som; 
NH4Cl-rP (löst bun den fos for), BD-rP (järn bun den fos for), NaOH-rP (alu mi -
nium bun den fos for), NaOH-nrP (or ga niskt bun den fos for), HCl-rP (kal cium -
bun den fos for) och re si du al fos for (huvud sa kli gen organiska fosforformer).

Det går att bin da fos forn hår da re till se di men ten ge nom att till sät ta alu mi nium 
till sjön. Det skul le giss nings vis be hö vas en till sats på 500–1 000 ton. Det ta är en
eng ångs in sats som inte min skar den sto ra till för seln av fos for till sjön via in kom -
man de vat ten. En be döm ning om det kan upp stå gif tigt Al(OH)4 bör gö ras då
pH-vär det i Hull sjön kan bli högt. Som högst har 9,6 upp mätts me dan det un der
de se nas te tio åren va rit ett vär de om 9,3 som högst. Tren den för pH-vär det har
va rit sjun kan de un der tret tioår spe rio den en sänk ning med 0,4 en he ter. 

24

Upp mät ta syr gashal ter i Hull sjön 1991–2020 ord na de ef ter upp mätt halt. Vatt net kan lösa
mel lan 8 och 14 mg O2/l. Mest syr gas lö ses när vatt net är kal last och 8 mg O2/l är löslig he -
ten vid 25 °C. 



Or ga niskt ma te ri al

Den ke mis ka sy re förb ruk ning en an vänds som ett mått på hur myck et or ga niskt
ma te ri al det finns i vatt net. En ligt trend lin jen i di a gram met ned an har sy re förb -
ruk ning en min skat un der mät pe rio den. Vi su ellt kan man ana en bran ta re lut ning
un der de se nas te 15 åren. Det ta stärks av mät ning en av TOC vil ken in fördes
2007. TOC be ty der To talt Orga niskt Kol och är en mo der na re an a lys me tod.
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pH-vär det i Hull sjön har sjun kit un der mät pe rio den och har de se nas te 15 åren inte över sti git
9,5.

Mängd or ga niskt ma te ri al i Hull sjön mätt som CODMn, ke misk syr gas förb ruk ning.



Stall back aåns ut lopp

Den na punkt tas av Göta älvs vat ten vårds för bund och data från 1991 och fram åt
har ut vär de rats. Vi ser att både to tal fos for och to talk vä ve har en ned åt gå en de
trend men att ni vå er na är myck et höga.
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To tal fos for mätt av Göta älvs vat ten vårds för bund i Stall back aån, ut lopps punk ten ST2
1981–2018.

To talkväve mätt av Göta älvs vat ten vårds för bund i Stall back aån, ut lopps punk ten ST2
1981–2018.



Fort satt prov tag ning

Se nast an a ly spro gram met för Hull sjön re vi de ra des var 2006. Då hade prov tag -
ning en löpt i 15 år. Syf tet med den na ut vär de ring var bland an nat att göra en över -
syn av prov tag nings pro gram met.

Det finns ett vär de i långa se ri er och där för fö reslås inga sto ra för änd ring ar i
pro gram met. Punk ten ID10 Bi flö de Stall back aån kan slo pas då vat ten flö det ofta
är lågt vil ket le der till osä ker het i prov tag ning en. 

Prov tag nings fre kven sen med sex prov om året i vat ten dra gen bör ock så hål las
fast vid. Möj li gen skul le pro ver na i sjön kun na dras ner till två på som ma ren.

Bland var i abler na som mäts i Hull sjön skul le man kun na av skaf fa al ka li ni tet,
ab sor bans, tur bi di tet, färg och sul fat. Al ka li ni tet är en va ri ab el som är kopp la d till
för sur nings proble ma tik och där för oin tres sant här. Sul fat skul le kun na in di ke ra
ox i de ring av sul fi dri ka se di ment men det be rör i prin cip bara land höj nings om rå -
den i norr land. Ab sor bans, färg och tur bi di tet mä ter mängd skrufs i vatt net och
skul le i den na sjö i huvud sak visa på hur myck et sol som kom mit ner i vatt net och
gett alg till växt. Al ter na tivt om det va rit en re jäl blåst. Svå ra va ri ab ler att ut vär de -
ra i det ta fall och de kan där för utgå.

Prov tag nings kam panj

Ska man min ska be last ning en på Hull sjön kan en kun skap om var ifrån det stör sta
bi dra get kom mer vara be hjäl pligt. En prov tag nings kam panj med tolv ex tra punk -
ter som prov tas vid sex till fäl len, april, maj, au gus ti, sep tem ber, ok to ber och no -
vem ber kan vara till räck ligt. Ana lys görs av fos fat fos for, to tal fos for, to talk vä ve.
An a lys kost na den kan be räk nas till 30 000:- och prov tag ning en till 15 000:-. Prov -
tag ning en kan vid vis sa till fäl len sa mord nas med öv rig prov tag ning runt Hull sjön
då alla des sa punk ter pas se ras. Punk ter na på kar tan ned an är pla ce ra de så att de
lätt nås från väg. Kam pan jen skul le kun na kom plet te ras med punk ter som lig ger
be svär li ga re till.
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Möj lig pla ce ring av tolv ex tra punk ter för en prov tag nings kam panj runt Hull sjön.



Käl lor

Na tur vårds ver kets Be döm nings grun der för sjöar och vat ten drag, Rap port
4920, 1999, Bi la ga A till hand boken 2007:4, Ta bell 16.1. Upp skat ta de
bak grunds hal ter för me tal ler i Sve ri ge.

SLU Bak grunds hal ter av me tal ler i Svens ka in lands- och kus tvat ten, Rap port
2009:12

https://mi ljo da ta.slu.se/mvm/ SLU mi ljö da ta, Dal berg sån och Al sjön

Be döm nings grun der för mi ljö kva li tet – Sjöar och vat ten drag. Na tur vårds ver ket 
rap port 4913.

28



Bi la ga 2. Vass bot tens vat tenp rov tag ning

ut vär de ring 1995–2020

Bi la ga till

Vän ers borgs vat tenp rov tag ning ut vär de ring 1976–2020

2020-11-25

Ste fan By dén

Zso fia Gan rot



In led ning 

Vass bot ten var fram till att för sta slus sen  vid Karls grav bygg des1752  en av snörd
vik av Vän ern. Vat ten till för seln sked de ge nom Ed sä ters bäck en, från stran dom rå -
de na, ne der börd på sjön och från Bo te reds sjön. Se dan rann vatt net ut i Vän ern
nor rut för bi Vän ers borg. 

Vat ten flö den

Me del flö det ut från delom rå det är strax över 0,5 m³/s. Det ta flö de mots va rar en
sluss ning per 4,5 tim me. Med ett upp skat tat an tal sluss ning ar om minst 4 000 så
blir me del flö det ge nom slus sar na  ca 1 m³/s.  För utom ut flö det ge nom slus sar na
finns ett om flö de för bi slus sen som tro li gen är hög re än me del flö det från om rå -
det. Det be ty der att idag kom mer två tred je de lar av vatt net som pas se rar Karls
grav från Vän ern. Vid höga flö den kan vat ten fort fa ran de rin na nor rut. Hög sta
flö det var je år är ca 7,5 m³/s vil ket är upp åt fyra gång er hög re än flö det ut via Karl s 
grav. 

Oli ka vat ten

Vatt nets ur sprung får stor be ty del se för vat ten kva li te ten i Vass bot ten. I nor ra de -
len av Vass bot ten och i huvud bas säng en präg las vat ten kva li te ten främst av Vän -
erns vat ten, med låg halt av nä ring. I den sö dra vi ken be stäms kva li te ten mest av
Ed sä ters bäck en och en min dre bäck från sö der. Des sa är tyd ligt nä rings ri ka.

 Provpunkten lig ger i den sö dra vi kens ut lopp och vatt net bor de vara mest på -
ver kat av Ed sä ters bäck en men på ver kan kan ski lja sig vid oli ka ti der av året. Det
är främst på som ma ren som det nä rings ri ka vatt net på ver kar minst.
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Vat ten stånd i Vän ern ef ter att vat ten do men för Vän ern träd de i kraft 1938.



Om rå dets ka rak tär

Jord bruks mar k lig ger till stör sta del runt Ed sä ters bäck en men en del lig ger i sy d -
ost. Tä tort och hård gjor da ytor lig ger i huvud sak i nä rom rå det till Vass bot ten,
runt Bå berg och i Öxnered. Sjöy tan ut görs i stort sett av Vass bot ten.

Vat ten kva li tet

I prov punk ten Vass bot ten lig ger me del vär det av to tal fos for gan ska lågt, på 20
µg/l. Det är obe tyd ligt över me del vär det i Lil lån och Bol lungs jön vil ka lig ger på 14 
re spek ti ve 15 µg/l. Hal ter na runt Hull sjön och på Dal boslät ten är tio gång er så
höga. Att hal ten i Ed sä ter bäck en på 58 µg/l inte hö jer hal ten mer här vi sar på att
Vän er vatt nets på ver kan sträck er sig ända hit ner. För to talt kvä vet är skill na den
ännu hög re Ed sä ter bäck ens me del vär de är 3,4 gång er hög re är Vass bot tens. De
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Fos for hal ter na i Ed sä ters bäck en. Tren den är sjun kan de.

Fos for hal ter upp mät ta i Vass bot ten. Lin jen vi sar tren den som var ken är ökan de el ler sjun kan -
de.



nä rings äm nen som till förs via Ed sä ters bäcken och and ra små bäck ar i sö der har sin 
på ver kan bara på Vas sän da vi ken. Lik a fullt har de en viss på ver kan.

För sur ning är inga pro blem i des sa vat ten. Me tal ler mäts inte i Vass bot ten. I
Ed sä ters bäck en lig ger stro tium på dubbla hal ten gent emot öv ri ga vat ten i Vän ers -
borg och öv ri ga me tal ler lig ger på nor ma la vär den.

Vat ten stånds va ri a tio ner

Vass bot ten fö ljer vat ten stån det i Vän ern. Vän ern reg le ras av en vat ten dom från
1937. Vat ten do men led de till att vat ten stånds va ri a tio nen min ska de. I di a gram -
met ned an ser man ock så att var i taio ner na min ska de från 1980-ta let, spe ci ellt om 
man tän ker bort den höga ni vån 2020. Den ni vån hade över sti gits någ ra gång er på
1900-ta let före reg le ring en. 

Vat ten stån det i sig kan ha på ver kan på växt lig he ten längs strän der na. Vis sa ar ter
tål inte att röt ter na dränks un der läng re tid. Men den stör sta på ver kan har vat ten -
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To talk vä ve hal ter i Vass bot ten. Tren den är sjun kan de.

To talk vä ve hal ter i Edsätersbäcken. Tren den är sjun kan de.
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Mo dern flyg bild med strand lin je från 1962 års eko no mis ka kar ta in lagd i rött. Blått streck
mar ke rar av gräns ning en av ve ge ta tio nen på den kar tan. Strand lin jen har för skju tits ös te rut
på den vä stra stran den me dan ytan med öp pet vat ten har ökat. Man kan se en "blå bård" i
sy dost. En så dan upp står när be tes djur får gå ner mot vatt net och det är ett om rå de som upp -
skat tas av va dar fåg lar. Här är den blå bår den ett re sul tat av bete och vasslåt ter som sker i
Vas sän da vi ken.



stånds fö rän dring en i sam band med kraf tig ned is ning. När isen rör sig kan den på -
ver ka ve ge ta tio nen längs stran den. Isens kraf ter kan lät ta re ta tag i en gräs svål än i
kraf ti ga träd rötter.

Ve ge ta tio nens för änd ring

Vid en jäm förel se med 1962/63 års eko no mis ka kar ta ser man att den vä stra
strand lin jen har för skju tits ut i sjön. Även i sö der syns mot sva ran de trend me dan
Ed sä ters bäck ens ut lopp har vid gat sig med mera öp pet vat ten idag. Man ser ock så 
att vat ten väx ter na hade stör re ut bred ning 1962 än idag, vas sar na har allt så dra git
sig till ba ka el ler be käm pats effektivt.

Igen väx ning av Vän erns strän der är ett stort pro blem på många stäl len. Det är
främst små träd, bus kar och ris som ökar. Som or sak fram förs änd ring ar i vat ten -
stån det, främst brist på hög vat ten. En stor bi dra gan de or sak är ock så det min ska -
de be te stryck et. Dels hin drar be tan de djur sly från att eteble ra sig och dels höll
män nis kan ef ter busk och sly för att för bätt ra be tet.

Nå gon be sikt ning i fält av si tu a tio nen runt Vass bot tens sö dra ände har inte
gjorts. 

Igenslam ning

Att vi kar med ut lopp av vat ten drag slam mar igen är en ofrån kom lig pro cess. Vatt -
nets flö de ge nom land ska pet drar all tid med sig ma te ri al. Pro ces sens stor lek på -
ver kas dock av oss män ni skor. Det är sto ra som små verk sam he ter som till sam -
mans kan öka slam trans por ten. Det är plöj ning av åk rar, ut rät ning av vat ten drag,
dubb däck som sli ter på as falt, bygg verk sam het m.m. Man kan flyt ta igenslam -
ning en till an lag da dam mar i vat ten dra get om man vill min ska igenslam ning en i
sjön. 

Slut sats

Si tu a tio nen i Vass bot ten hål ler långs amt på att för bät tras ge nom att till för seln av
nä ring min skar. Dock är till för seln fort fa ran de hög och fle ra åt gär der kan sät tas
in. Det är åt gär der inom jord bruk och häst går dar som kan min ska nä rings läck a get
och det är an läg gning av våt mar ker som kan hin dra ut flö det. Dam mar kan ock så
min ska trans por ten av par tik lar som slam mar igen vi ken. 

Att på ver ka vat ten stån det är svårt då vat ten do men i så fall mås te gö ras om.
Den me ka nis ka kraft som is rö rel sen kan åstad kom ma vid vat ten stånd sän dring ar
kom mer inte hel ler att kun na vara lika vik tig i fram ti den då upp värm ning en av vår 
pla net kom mer att min ska is mäng der na.

Den främ sta åt gär den som går att ut föra är att ha be tes djur på strän der na och
sam ti digt röja de bus kar och ris som ändå lyck as växa upp.
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Bi la ga 3. Be skriv ning av provtagningsstationer

Bi la ga till

Vän ers borgs vat tenp rov tag ning ut vär de ring 1976–2020

2020-11-25

Ste fan By dén

Zso fia Gan rot

Prov tag nings punk ten i Ha ke rud säl ven vid Löv näs.



Däl pan Mo ryr, ID1
Däl pan är ett bi flö de till Dal berg sån och har sin huvud rikt ning mot nor dost. Den
når Dal berg sån i Mel le ruds kom mun. En min dre del av det be skriv na av rin nings -
om rå det på 47 km² lig ger i Mel le rud men prov tag nings punk ten lig ger strax in nan
Däl pan pas se rar kom mung rän sen. Sta tio nen är prov ta gen se dan 1976. Om rå det
är glest be fol kat.
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Om rå dets ka rak tär

Av rin nings om rå det har en myck et stor an del jord bruks mark, hela 54 %. An de len
jord bruks mark är störst i de len ned ströms prov tag nings punk ten så an de len upp -
ström lig ger runt 50 %. Om rå det har inga sjöar me dan an de len myr- och våt mark
är en tion del. 

Om rå det do mi ne ras av sor te ra de jord ar ter och en tred je del är mel lan le ra, lika
myck et som torv, berg och tun na jord la ger. Myr mar ker na lig ger i syd och sy dost
me dan de berg do mi ne ra de de lar na lig ger i väs ter.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4578 Myn nar i Kro kån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4578 Myn nar i Kro kån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Med tan ke på den sto ra an de len jord bruks mark så blir ock så jord bru ket helt do -
mi ne ran de käl la till både fos for och kvä ve i vat ten dra get. Skog och hyg ge lik som
myr mark har stör re an del av kvä ve läck a get än det för fos for då luft de po si tio nen
av kvä ve gör sig gäl lan de där. 
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4578 Myn nar i Kro kån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4578 Myn nar i Kro kån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na pend lar runt 200 µg/l och upp vi sar en ned åt gå en de trend. Även
to talk vä vet vi sar en ned åt gå en de trend och kan på sikt kom ma un der 2 000 µg/l.
Både fos for och kvä ve lig ger på höga vär den.

Me tal ler

Prov tag nings se ri en in ne hål ler 13 st pro ver tag na un der 8 år, var av för sta  och de
sis ta 2 tag na bara på vår en. Res ten tag na både vår och höst.

Tit tar man på hela pe rio dens ana ly ser, så är tren den var ken min skan de el ler
ökan de. En prov tag ning är myck et ut stick an de (2017-11-28). Det ta prov är ut -
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stick an de med höga till ex tremt höga vär den för alla data (in klu si ve  tot-P och
tot-N). Det ta gör att även me del vär det på alla an a lys re sul tat höjts. Mest tyd ligt
slår det ige nom för me tal la na ly ser, då vär de na är mel lan 2 och 5 ggr hög re än för
res ten av pro ver na i se ri en. För en rät tvi sa re ut vär de ring bor de man kan ske bort se 
från 2017-11-28 pro vre sul tat. I nedan beskrivningar är detta värde inräknat.

Efter som  Däl pan Mo ryr av rin nings om rå de är glest be fol kat och do mi ne ras av
jord bruk, har des sa me tall hal ters höga hal ter en tro lig or sak i ero sion av mark, i
land ska pet som här do mi ne ras av lera. In ver kan av lätt sura sjöar och vat ten drag
bi drar också i ökad urkalning.

Ar se nik

Me del vär de ca 0,74 µg/l 

Höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 2017).

Hög ock så jäm fört med ana lys i Dal berg sån, som är 0,53 µg/l 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

Me del vär de ca 1,8 µg/l 

Myck et höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 
2017).

Bly hal ten i Dal berg sån är dock dub belt så hög (3,88 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

Me del vär de ca 0,04  µg/l

Myck et höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 
2017).

Kad mium hal ten i Dal berg sån är 0,03 µg/l

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Tro lig or sak är läck a ge från jord bru ket (Cd från så väl konst göd sel som na tur lig
göd sel). En del ler jor dar sär skilt i Mel lan sve ri ge har lite hög re hal ter Cd även na -
tur ligt.

Ko bolt

Me del vär de ca 0,8  µg/l

Även det ta är högt.

Dub belt så högt som hos gran nen i Dal ber sån (0,37 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Ko bolt är ett s.k. spå räm ne för bio ta.

Kop par

Me del vär de ca 2,25  µg/l

Det ta är myck et högt (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 2017).
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Lika högt, om ännu mer hos gran nen i Dal ber sån (3,69 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Dock bak grunds halt med grän svär de satt på 0,2–2 µg/l för sö dra Sve ri ge.

Var ifrån kom mer kop par i det ta land skap.

Krom

Me del vär de ca 1,43  µg/l

Även det ta är lite högt (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 2017).

Hos gran nen i Dal ber sån (1,09 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

Me del vär de ca 1,4  µg/l

Även det ta är lite högt (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 2017).

Jäm för bar data hos gran nen i Dal ber sån (1,07 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Zink

Me del vär de ca 10  µg/l

Det ta är högt vär de (även bort sett från det myck et ut stick an de pro vet hös ten
2017).

Hos gran nen i Dal ber sån är lika högt (10,57 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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Däl pan Sun dal-Ryrs gam la kyr ka, ID2
Den na punkt lig ger upp ströms ID1 vid av rin nings om rå dets enda kyr ka. Upp -
ströms lig ger min dre än hälf ten av Dälpans to ta la av rin nings om rå de. 
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Om rå dets ka rak tär

I den na del av av rin nings om rå det lig ger all myr- och våt mark och en stor del av
hed mar ken lik som skog. Det gör att jord bruks mar ken inte är lika do mi ne ran de
här uppe vil ket gör di a gram met ned an lite miss vi san de.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4578 Myn nar i Kro kån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4578 Myn nar i Kro kån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Då an de len jord bruk är min dre här så blir ock så käll för del ning en min dre jord -
bruks do mi ne rat än i di a gram men ned an.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4578 Myn nar i Kro kån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4578 Myn nar i Kro kån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Me del vär det för både fos for hal ter na och kvä ve hal ter na lig ger här läg re än i punk -
ten ned ströms men vär de na är ändå höga. Både fos for och kvä ve har en ned åt gå -
en de trend och den är star kast för fos for.

Me tal ler

An a lys re sul ta ten på alla pro ver är myck et lika ID1. Det ta in di ke rar att det inte är
en punkt käl la som ger de höga hal ter na. 

Prov tag nings se ri en in ne hål ler 12 st pro ver tag na un der 7 år, var av för sta och
sis ta tag na bara på vår en. Res ten tag na både vår och höst.
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Tren den för me tall hal ter na var ken min skar el ler ökar un der pe rio den. En prov -
tag ning där e mot är ut stick an de (2017-11-28), pre cis som hos ID 1-se ri en!  Det ta 
gör även att me del vär de på alla an a lys re sul tat höjts. Mest tyd ligt är det ta vid ge -
nom gång av me tal la na ly ser, då vär de na är mel lan 2–3 ggr hög re än för res ten av
pro ver na i se ri en. Men i nedan beskrivningar är detta värde inräknat.

För ID 2är  jäm fö rel se vär den från Dal berg sån med.

Ar se nik

Me del vär de ca 0,75 µg/l 

Höga hal ter, ock så jäm fört med ana lys i Dal berg sån en bit läng re ner, som är 0,53
µg/l 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

Me del vär de ca 1,6 µg/l 

Myck et höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 
2017).

Bly hal ten i Dal berg sån är dock dub belt så hög (3,88 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

Me del vär de ca 0,038  µg/l

Myck et höga hal ter i alla pro ver

Kad mium hal ten i Dal berg sån är 0,03 µg/l

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Ko bolt

Me del vär de ca 0,81  µg/l

Även det ta är högt.

Dub belt så hög än hos gran nen i Dal ber sån (0,37 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Kop par

Me del vär de ca 1,7  µg/l

Det ta är myck et högt (även bort sett från det ut stick an de pro vet hös ten 2017).

Lika högt, om ännu mer hos gran nen i Dal ber sån (3,69 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Dock bak grunds halt med grän svär de satt på 0,2–2 µg/l för sö dra Sve ri ge.

Krom

Me del vär de ca 1,1  µg/l

Hos gran nen i Dal ber sån (1,09 µg/l)
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Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

Me del vär de ca 1,2 µg/l

Även det ta är lite hög.

Jäm för bar data hos gran nen i Dal ber sån (1,07 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Zink

Me del vär de ca 7,8  µg/l

Det ta är högt vär de (även bort sett från det dubbla i pro vet hös ten 2017 på det ta).

Hos gran nen i Dal ber sån är lika högt (10,57 µg/l)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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Bjur hems bäck en, ID3
Bjur hems bäck en är ett min dre vat ten drag som rin ner di rekt till Dal bo sjön. Prov -
punk ten lig ger upp ströms det enda om rå det med samman häng an de be byg gel se.
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Om rå dets ka rak tär

Cirk lar na nedan gäl ler för kust sträck an mel lan Dal boån och Vän ers borg. Lik som
res ten av det ta om rå de så do mi ne ras Bjur hems bäck ens av rin nings om rå de av
skogs mark. An de len jord bruks mark kan vara nå got min dre än de 22 % som gäl ler
för hela om rå det. En stor del av om rå det har tun na jord ar el ler kalt berg.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4357 Rin ner till Vän ern - Dal bo -
sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4357 Rin ner till Vän ern - Dal bo sjön en -
ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Trots att om rå det har min dre an del jord bruk än Dal boslät ten så do mi ne rar jord -
bru ket som käl la både till kvä ve och fos for. Ska man be döma mät ning ar na i ån så
kom mer de en skil da av lop pens an del att vara min dre än i cirk lar na då prov tag -
nings punk ten lig ger upp ströms det enda stör re bo stads om rå det.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4357 Rin ner till Vän ern - Dal bo sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4357 Rin ner till Vän ern - Dal bo sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har le gat utan nå gon upp- el ler ned gå en de trend. Kvä ve hal ter na
har va rit lätt upp åt gå en de. Både fos for och kvä ve lig ger på ni vå er som är hälf ten
av dem på Dal boslät ten. Me del vär det var för fos for 77 µg/l och för kvä ve 1 239
µg/l. 

Me tal ler

Prov tag nings plat sen ID 3 prov togs en gång, i no vem ber 2013.
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Ar se nik

Me del vär de  0,52  µg/l 

Högt 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

Me del vär de 1,3 µg/l 

Myck et högt vär de

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

Me del vär de  0,08 µg/l

Ex tremt högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Tro li gen från jord bruk el ler läck an de jord mån (silt, m.m.)

Ko bolt

Me del vär de  0,73  µg/l

Även det ta är högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Kop par

Me del vär de  1,5  µg/l

Det ta är högt (enl. NVV) el ler OK (enl. Vär den sö dra Sve ri ge :-))

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Dock bak grunds halt med grän svär de satt på 0,2 – 2 µg/l för sö dra Sve ri ge.

Krom

Me del vär de 0,94  µg/l

Helt OK vär de, Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

Me del vär de 0,85 µg/l

Även det ta är lite högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Zink

Me del vär de 17  µg/l

Myck et högt vär de.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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Eke näs Ris, ID4
Ris bäck ens av rin nings om rå de är 32,6 km² stort och myn nar i Dal boån ned ströms
Frän de fors. Vat ten dra gens huvud rikt ning är mot norr med två huvud flö den på
var sin sida av Eke näs mos se. Två bi flö den rin ner ner från nor dost. Prov punk ten
ID4 lig ger nära om rå dets ut lopp me dan ID21 lig ger i bi flö det som går ös ter om
Eke näs mos se.
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Om rå dets ka rak tär

Det finns näs tan lika myck et jord bruks mark som skogs mark, 35 re spek ti ve 40 %.
Nu me ra finns inga sjöar i om rå det men näs tan 15 % ut görs av myr- och våt mar ker. 
Hälf ten av jord ar ter na är sor te ra de och bara 7,5 % är mo rän. Det finn 21 % var av
kalt berg el ler tun na jord ar och torv.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4427 Myn nar i Dalbergsån en ligt 
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Med så stor an del jord bruks mark så blir jord bru ket klart do mi ne ran de för läck a -
get av både fos for och kvä ve. Bi dra get är nå got stör re för fos for än för kvä ve där
luft de po si tion och dik ning ar gör att myr mar ken släp per en del. För fos for bi drar
myr mar ken bara med bak grunds be last ning en me dan kvä ve läck a get är för höjt
med 25 %.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har en stör re ned åt gå en de trend än kvävehalterna. Både fos for och 
kvä ve lig ger dock på höga vär den. Un der 1990-ta let upp mät tes fos for hal ter över
500 µg/l vid fem till fäl len och på de se nas te tju go åren har bara ett mätvär de nått
upp till 300. Även om des sa ex trem vär den tas bort så kan man se läg re hal ter av
fos for det ta de cen nium än un der det för ra.

Me tal ler

Prov tag nings plat sen prov togs en gång, i april 2013. Pro vet var ofil tre rat. 
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Jäm förts med ofil tre ra de pro ver i SLUs el ler Na tur vårds ver kets ta bel ler ( för
min dre vat ten drag).

Hal ter na var myck et höga vid den na prov tag ning.

Ar se nik

Me del vär de  1,1  µg/l 

Myck et högt 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

Me del vär de 2,5 µg/l 

Myck et högt vär de

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

Me del vär de  0,032 µg/l

Högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Ko bolt

Me del vär de  1,7  µg/l

Även det ta är  myck et högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Kop par

Me del vär de  3,6  µg/l

Det ta är myck et högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l, grän svär de för sö dra Sve ri ge på 0,2 –
2 µg/l

Krom

Me del vär de 6  µg/l

Jät te högt!

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

Me del vär de 2,7 µg/l

Även det ta är myck et hög.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l
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Zink

Me del vär de 15  µg/l

Myck et högt vär de .

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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Ha ke rud säl ven, ID5
Ha ke rud säl ven lig ger i kom mu nens nord vä stra hörn, på Dal boslät tens över gång
till dalslands ber gen.Skogs mar ken do mi ne rar men jord bruks mar ken ut gör 37 %
vil ket är be tyd ligt mer än ge nom snit tet i Sve ri ge. Av rin nings om rå det är flackt
 för utom längst i norr. Dä ri frång år flö des rikt ning en i stort sett rakt sö de rut till ut -
lop pet i Ö Häs te fjor den. Om rå det är glest be fol kat.

I av rin nings om rå det lig ger ock så de ned lag da prov tag nings punk ter na ID25
Hak rud och ID26 År bol.
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Om rå dets ka rak tär

Efter som vä gar na i huvud sak går ge nom jord bruks mar ken blir in tryck et av åker -
mar ken tyd lig även om skogs mar ken är do mi ne ran de med 47 %. Skogs mar ken
har huvud sakli gen låg bo ni tet då en fjär de del av ytan be står av kalt berg el ler tunn
jord. An de len torv är ock så stor, en åt ton del av ytan. Att om rå det le gat un der
havs ytan vi sas på att sor te ra de jord ar ter ut gör hälf ten av om rå det.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4305 In lop pet i Sto ra Häs te fjor -
den en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4305 In lop pet i Sto ra Häs te fjor den en -
ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

En stor an del jord bruks mark gör jord bru ket klart do mi ne ran de för läck a get av
både fos for och kvä ve. Läck a get är för höjt 5,4 gång er för kvä ve och 6,2 gång er för
fos for jäm fört med bak grunds be last ning en. De en skil da av lop pen bi drar med 1,3
% av kvä vet och 1,7 % av fos forn.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4305 In lop pet i Sto ra Häs te fjor den en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4305 In lop pet i Sto ra Häs te fjor den en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na hade en ned åt gå en de trend fram till för någ ra år se dan då någ ra
höga vär den gjor de att den långs ik ti ga tren den blev lig gan de på en jämn nivå. Där -
e mot har to talk vä vet vi sat en ned åt gå en de trend. Både fos for och kvä ve lig ger
dock på höga vär den.

Me tal ler

Prov tag nings se ri en in ne hål ler 22 st pro ver tag na un der 8 år, mel lan vår en 2013
och vår en 2020. Från och med 2016 har 2 st pro ver ta gits både vår och höst. Det
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är 2 må na ders mel lan tid mel lan vår ens  pro ver (febr och april) samt hös tens pro -
ver (sept och nov).

Ana ly ser gjor des på båda fil tre ra de och ofil tre ra de pro ver. De fil tre ra de pro -
ver na var 18 st, från och med 2016.

Tren den un der hela pe rio den är var ken min skan de el ler ökan de. En prov tag -
nings se rie un der des sa år där e mot är ut stick an de (sep tem ber pro ver na för 2016,
2017, 2018 och 2019). Des sa prov är för alla data (in klu si ve  tot-P, men inte
tot-N)  ut stick an de med höga till ex tremt höga vär den. Det ta gör att även me del -
vär de på alla an a lys re sul tat höjts. Mest tyd ligt är det ta vid ge nom gång av me tal la -
na ly ser på ofil tre rat prov, då vär de na är mel lan 2–5 ggr hög re än för res ten av pro -
ver na i se ri en. Ibland fö ljer de fil tre ra de pro ven den na trend, ibland inte (se kom -
men tar vid re spek ti ve me tall). För en rät tvi sa re ut vär de ring bor de man kan ske
bort se från des sa sep tem ber-pro vre sul tat.  I be skriv ning ar nedan är dessa värden
inräknade både för ofiltrerade och filtrerade analysresultat.

De ofil tre ra de har jäm förts med ofil tre ra de pro ver i SLUs el ler Na tur vårds ver -
kets ta bel ler (i det ta fal let för min dre vat ten drag). De fil tre rat har jäm förts med
fil tre ra de pro vers bak grunds vär den för södra Sverige

Ar se nik – ofil tre rat

Me del vär de ca 1,03 µg/l 

Höga hal ter i alla pro ver (med pro ver na i sep tem ber då 4-10 ggr hög re hal ter hög -
re).

Na tur vårds ver kets bak grund halt  är 0,06 µg/l 

Ar se nik  – fil tre rat

Me del vär de ca 0,66 µg/l

grän svär de sö dra Sve ri ge 10 µg/l 

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,6 µg/l 

Alla pro ver från sep tem ber 2016-17-18-19 är ex tremt höga för Ar se nik (både
filtr. och ofiltr.)

Bly – ofil tre rat 

Me del vär de ca 1,7 µg/l 

Höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från de ut stick an de sep tem ber pro ver).

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Bly – fil tre rat 

Me del vär de ca 0,51 µg/l 

grän svär de sö dra Sve ri ge  10 µg/l

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,016 µg/l.

Både fil tre ra de och ofil tre ra de pro ver hade höga hal ter. Sep tem ber pro ver na ut -
mär ker sig igen här.
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Kad mium – ofil tre rat 

Me del vär de ca 0,035  µg/l

Höga hal ter i alla pro ver.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Kad mium – fil tre rat 

Me del vär de 0,022  µg/l 

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,35 µg/l

Både fil tre ra de och ofil tre ra de pro ver hade höga hal ter. Sep tem ber pro ver na ut -
mär ker sig INTE här (var ken fil tre ra de el ler ofil tre ra de pro ver).

Ko bolt – ofil tre rat 

Me del vär de ca 0,95  µg/l

Även det ta är hög.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Sep tem ber pro ver na jät te hö ga för ofil tre ra de pro ver.

Ko bolt – fil tre rat 

Me del vär de 0,29

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,0019 µg/l

Sep tem ber pro ver na inte hög re här än de and ra fil tre rat.

Kop par – ofil tre rat

Me del vär de ca 2,5 µg/l

Det ta är myck et högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

grän svär de för sö dra Sve ri ge satt på 50 µg/l

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,38 µg/l

Kop par – fil tre rat 

Me del vär de ca 1,8 µg/l

grän svär de för sö dra Sve ri ge satt på 200–2000 µg/l

Här är sep tem ber pro ver na 4-5 ggr hög re än and ra, både för fil tre rat och ofil tre -
rat.

Krom – ofil tre rat

Me del vär de ca 1,41  µg/l

Även det ta är högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Sep tem ber pro ver na 2–3 ggr hög re här.
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Krom – fil tre rat

Me del vär de ca 0,45  µg/l

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 0,8 µg/l

fil tre ra de sep tem ber pro ver var inte hög re än and ra.

Nick el – ofil tre rat

Me del vär de ca 1,75  µg/l

Även det ta är hög 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Sep tem ber pro ver na 2–3 ggr hög re här ock så

Nick el – fil tre rat

Me del vär de ca 1,07

grän svär de för sö dra Sve ri ge satt på 20 µg/l 

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 2,7 µg/l

fil tre ra de sep tem ber pro ver var inte hög re än and ra.

Zink – ofil tre rat

Me del vär de ca 11,5  µg/l

Det ta är högt vär de 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l

Sep tem ber pro ver na 2-3 ggr hög re här ock så

Zink – fil tre rat

Me del vär de ca 5,07 µg/l

bak grunds halt sö dra Sve ri ge 5,7 µg/l

fil tre ra de sep tem ber pro ver var inte hög re än andra.
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Lil lån, ID6
Lil lån går som en li ten pa ral lell till Göta älv mel lan Vän ers borg och Var gön och
flö det är gan ska li tet. Inom av rin nings om rå det förs dag vat ten från Öst ra vä gen till 
Lil lån upp ströms prov punk ten. Ned ströms kom mer en del dag vat ten från vil la -
om rå dena Ma ri e da loch Kas sa re tor pet.

Om rå dets ka rak tär

Det finns ing en upp del ning av det ta lil la av rin nings om rå de men det do mi ne ras av
skog. Inget ak tivt jord bruk finns upp ströms prov punk ten om man bort ser från att 
allt jord bruk i Vän erns av rin nings om rå de till en del in går. Huvud de len av flö det
kom mer från Vän ern och har här rätt så låga hal ter av både kvä ve och fos for.
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Vat ten kva li tet

Efter som vatt net i huvud sak kom mer från Vän ern så är hal ter na av nä rings äm nen
låga i vatt net. Tren der na är ned åt gå en de både för kvä ve och fos for. Någ ra ex trem -
vär den skul le kun na bero på brädd ning från en av lopp spum sta tion.
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Ed sä ter bäck en, ID7
Ed sä ter bäck en är det stör sta till flö det till Vass bot ten och rin ner in från syd väst.
Av rin nings om rå det är en jord bruks be to nad dal gång som på se na re år fått till skott
av tra fi kap pa rat med mo tor vä gar, ett lo gis tik/in du striom rå de och en  avfalls an -
lägg ning. 
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Om rå dets ka rak tär

Efter som di a gram men ned an gäl ler för hela Vass bot tens av rin nings om rå de blir de 
lita miss vi san de. Ed sä ters bäck ens de lom rå de ut gör den stör sta an de len men den
in ne hål ler näs tan ing en vat ten yta el ler tä tort. Det mes ta av jord bruks mar ken lig -
ger här vil ket ökar an de len jord bruk. De hår dast tra fi ke ra de vä gy tor na finns ock så 
i den na del. An de len sor te ra de jord ar ut gör runt hälf ten i den na del av om rå det.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 64931 Utlop pet av Vass bot ten
en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Här står jord bru ket för det mes ta av till för seln av fos for och kvä ve dock inte lika
do mi ne ran de som på Dal boslät ten. Jäm fört med cirk lar na ned an får bi dra gen
från sjö- och vat ten drag räk nas bort lik som en del av ur bant inkl. dag vat ten. Där e -
mot kom mer näs tan allt bi drag från en skil da av lopp till Ed sä ter bäck en. 

70

Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Mät se ri en är inte lika lång som för många and ra sta tio ner och var i a tio ner na i vär -
de na är sto ra vil ket är van ligt i jord bruk såar med låga flö den som mar tid. En viss
ned gå en de trend kan ses, främst för fos for. Mät sta tio nen är den som har näst
högst för hål lan de mel lan to talk vä ve och to tal fos for. Det ta skul le kun na bero på
an de len dag vat ten.
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Me tal ler

Prov tag nings se ri en in ne hål ler 24 st pro ver tag na un der 6 år, var av för sta året vid 3
till fäl len, 2018 vid 3 till fäl len, samt i år vid 2 till fäl len på vår en. Res ten av till fäl -
len var för de la de med 2 pro ver vår och 2 pro ver höst. Alla pro ver var ofil tre ra de. 

Tren den un der hela pe rio den är var ken min skan de el ler ökan de. En prov tag -
ning där e mot är ut stick an de (2020-02-26) med ex tre ma hal ter av me tal ler. Här
finns en no te ring som sä ger: ”myck et hög vat ten fö ring”.  Det ta ex tre ma prov gör
att även me del vär det på alla an a lys re sul tat höjts. Mest tyd ligt är det ta vid ge nom -
gång av me tal la na ly ser, då vär den är mel lan 2 - 8 ggr hög re än för res ten av pro ver -
na i se ri en. Men i be skriv ning ar na nedan är detta utstickande värde inräknat.

Ar se nik

Me del vär de ca 0,63 µg/l 

Höga hal ter ( dess utom pro vet i febr 2020 är 4 ggr hög re)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

Me del vär de ca 0,95 µg/l 

Myck et höga hal ter i alla pro ver (även bort sett från det ut stick an de pro vet i febr
2020).

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

Me del vär de ca 0,043  µg/l

Myck et höga hal ter i alla pro ver (OBS, febr 2020 är ca 4 ggr, men and ra pro ver var 
upp till -8 ggr hög re)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Ko bolt

Me del vär de ca 0,55  µg/l

Även det ta är myck et hög (dock här är febr 2020 inte så hög)

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Kop par

Me del vär de ca 3,35  µg/l

Det ta är myck et hög (även bort sett från det ut stick an de pro vet i febr 2020).

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Krom

Me del vär de ca 3,23  µg/l

Myck et högt (här är 2 vär den som drar upp det, en från sept 2019 och den fr febr
2020. då var Cr vär de na 6-10 ggr hög re. Vid båda fal len an märk tes hög/mkt hög
vat ten fö ring vid prov tag nings till fäl let)
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Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

Me del vär de ca 1,75 µg/l

Även det ta är lite hög.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

Zink

Me del vär de ca 14,5  µg/l

Det ta är högt vär de (även bort sett från det tre dubbla i pro vet febr 2020 på det -
ta).

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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Kvarn bäck en ID8, ID9 och ID20
De tre punk ter na mät tes en tid för att vara en re fe rens in för even tu ell ex ploa te -
ring vid Nord kro ken. Kvarn bäck en av vatt nar stör re de len av Hal le berg med hall -
sjön i cen trum på ber get. Halv vägs mel lan ber get och Vän ern an sluter det min dre
bi flö det Brän ne ri bäck en som även det har sitt ur sprung uppe på Hal le berg. Bäck -
en tang e rar som mar stu ge om rå det i Nord kro ken in nan den når Vän ern.

Om rå dets ka rak tär

De len av av rin nings om rå det som ut görs av Hal le berg be står av skogs- och myr -
mark av fat tig ka rak tär. ned an för ber get kan tas bäck en av jord bruks mark och
tom ter, en myck et ri ka re mark. Prov tag nings punk ter na lig ger en bit upp ströms
den mes ta nä ring still fö ran de mar ken.

Vat ten kva li tet

Vat ten kva li te ten i det ta om rå de är inte genom gång en. prov tag ning en är av slu tad.

74



Bi flö de Stall back aån, ID10
Det ta är en av fem mät punk ter i Stall back aån/Hull sjöns vat ten sys tem, det med
nä rings på ver ka de sys te met i kom mu nen. Sys te met de las med Troll hät tans kom -
mun lik som över vak ning en. Det ta bi flö de till förs Stall back aån ned ströms Hull -
sjön och kom mer sö de ri från, med de lar av troll hät tans stads be byg gel se och åker -
mar ken ös ter om den na som ur sprung.

Om rå dets ka rak tär

Vi har inga data på mar kan vänd ning och jord arts för del ning för det ta av rin nings -
om rå de men kar tan sä ger vi su ellt att om rå det till två tred je de lar be står av jord -
bruks mark och att res ten av ytan de las mel lan tom ter, tra fi ky tor och stads na tur.
Jordar ten be står i huvud sak av gla ci al lera med ett in slag av berg och tun na jord ar,
främst i de be bygg da vä stra de lar na.
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Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na vi sar en upp åt gå en de trend även om man räk nar bort ex trem vär -
det vid en prov tag ning 16/6 2020. Ex tre men be rod de på svår prov tag ning i myck -
et låg vat ten fö ring. Kvä ve hal ter na vi sar en ned åt gå en de trend men både fos for-
och kvä ve hal ter na är myck et höga. 
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Hull sjöns ut lopp, ID11
Hull sjön av rin ner mot nord väst ge nom Stall back aån ut till Göta älv. Prov punk ten
lig ger på kom mung rän sen och mer par ten av själ va sjön och om rå den ös ter om
den na hör till Vän ers borgs kom mun. Längst i ös ter kom mer en del som till hör
Troll hät tan dit även Gärd hems bäck ens av rin nings om rå de hör.
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Om rå dets ka rak tär

I des sa cir kel di ag ram är Gär hems bäck ens av rin nings om rå de inte med och där -
med hör mer par ten till Vän ers borg. När mast sjön är jord bruks mar ken näs tan
obru ten, skogs mar ken och hed mar ken lig ger på Hun ne berg och i ös ter där det
kala ber get når ytan. De sor te ra de jord ar na, främst le ror, lig ger på slät ten när mast 
sjön och mo rä nen åter finns uppe på Hun ne berg.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4054 Ut lop pet av Hullsjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Jord bru ket do mi ne rar som käl la till nä rings äm ne na och som van ligt mer tyd ligt
för fos for än för kvä ve. Efter som kvä ve ock så är en luft fö ro re ning blir Sjö- och
vat ten drag en käl la och stör re andel kvä ve än kom mer från skogs mark.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har en ned åt gå en de trend från en myck et hög nivå. Även to talk vä -
vet visar en ned åt gå en de trend. Både fos for och kvä ve lig ger dock på höga vär den,
me del vär det för to talk vä vet är det hög sta bland mät punk ter na och me del vär det
för to tal fos for är bara hög re i Hullsjön.
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Gärd hems bäck en, ID12
Gärd hems bäck en rin ner ner i Hull sjön från syd väst. Av rin nings om rå det sträck er
sig för bi Gärd hem och Ve lan da näs tan ner till Sjö lan da. Prov punk ten lig ger av
prak tis ka skäl en bit från ut lop pet i Hull sjön. Vän ers borgs del av av rin nings om rå -
det lig ger helt ned ströms prov punk ten.
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Om rå dets ka rak tär

Om rå det do mi ne ras starkt av jord bruk och ing en sjö finns. Hed mark och öv rig
mark åter finns främst på torv mar ken i syd väst och på om rå de na med kalt berg
och tun na jord ar. Mer än hälf ten av jord ar na är sor te ra de med mel lan le ra som
störst an del. 
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 3997 In lop pet i Hull sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 3997 In lop pet i Hull sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

87 pro cent av kvä vet och 93 pro cent av fos forn be räk nas kom ma från jord bruks -
mar ken och av det ta ut gör en fem te del na tur lig bak grunds be last ning. Från skogs -
mar ken ut gör all fos for och två tred je de lar av kvä vet bak grunds be last ning.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
3997 In lop pet i Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
3997 In lop pet i Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Både fos for hal ter na och kvä ve hal ter na upp vi sar en re la tivt stark ned åt gå en de
trend. Hal ter na är myck et höga men me del vär de na är ändå de läg sta inom Stall -
back aån.
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Kå reb ro bäck en, ID13
Pro vet tas strax in nan ett bi flö de från norr lö per in in nan bäck en går un der väg 42.
Vatt net kom mer då från Hun ne bergs sö dra ras bran ter och slät ten ned an för. Den
bör jar i Troll hät tans kom mun och går se dan ut på jord bruks slät ten i Vän ers borgs
kom mun. 

Om rå dets ka rak tär

Om rå det har li ten del fat ti ga mar ker uppe på Hunn eberg och på kalt berg i ös ter.
Mer par ten ut görs dock av rikt slätt land. Nå gon ex akt upp del nign för det ta om rå -
de har vi inte.
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Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har en lätt ned åt gå en de trend me dan to talk vä vet vi sar en star ka re
ned åt gå en de trend. Både fos for och kvä ve lig ger dock på höga vär den, läg re än i
Hull sjön men nå got hög re än i Gärd hems bäck en.
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Hull sjön, ID14
Hull sjön är ett få gel pa ra dis som länge lock at skå da re från Troll hät tan och Vän ers -
borg. Sjön lig ger i en sän ka i en flack ter räng. De två stör re in flö de na kom mer
Gärd hems bäck en och Kå reb ro bäck en. Ut flö det sker mot nord väst i Stall back a -
ån.
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Om rå dets ka rak tär

I des sa cir kel di ag ram är Gär hems bäck ens av rin nings om rå de inte med och där -
med hör mer par ten till Vän ers borg. När mast sjön är jord bruks mar ken näs tan
obru ten, skogs mar ken och hed mar ken lig ger på Hun ne berg och i ös ter där det
kala ber get når ytan. De sor te ra de jord ar na, främst le ror, lig ger på slät ten när mast 
sjön och mo rä nen åter finns uppe på Hun ne berg.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Jord bru ket do mi ne rar som käl la till nä rings äm ne na och som van ligt mer tyd ligt
för fos for än för kvä ve. Efter som kvä ve ock så är en luft fö ro re ning blir Sjö- och
vat ten drag en käl la och stör re an del kvä ve än kom mer från skogs mark.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4054 Ut lop pet av Hull sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Till skill nad från till flö de na så upp vi sar Hull sjön en upp gå en de trend både för fos -
for och kvä vet. Me del vär det för to tal fos for är här högst i kom mu nens prov punk -
ter. Det ta är ock så den punkt med lägst för hål lan de mel lan kvä ve och fos for.
Viktskvo ten är 8,0 vil ket är obe tyd ligt över 7 där vatt net väx lar mel lan att vara
be grän sad av fos for som här och att vara be grän sad av kvä ve.  

90



Ryrs jön, ID15
Ryrs jön lig ger i sam ma av rin nings om rå de som Gund le bo sjön, ett sys tem som av -
rin ner åt väs ter till Bä ve ån. Ryrs jön har ett li tet av rin nings om rå de på 3,7 km²,
min dre än en tion del av hela. Ryrs jön av rin ner mot norr till den vä stra de len av
Gund le bo sjön.
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Om rå dets ka rak tär

Cirk lar na ned an gäl ler hela det sto ra av rin nings om rå det. Ryrs jöns del har min dre
än hälf ten så stor an del jord bruk som hela om rå det. Myr- och våt mar ker ut gör
stör re an del än jord bruks mar ken. An de len mo rän är som i hela kom mu nen låg
me dan tunn jord och kalt berg blir do mi ne ran de. I den na del av hela av rin nings -
om rå det är an de len sor te ra de jordar läg re. De är på des sa som jord bruks mar ken
lig ger.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4170 Myn nar i Bäveån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Efter som an de len jord bruks mark är läg re i den na del av hela om rå det så blir jord -
bru kets bi drag till kvä ve- och fos for be last ning en min dre. Möj li gen kan en skil da
av lopp här ut gö ra en mer mar kant nä rings äm nes käl la.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har en gläd jan de ned åt gå en de trend me dan kvä ve hal ter na går åt
mot satt håll. Både fos for och kvä ve lig ger här på re la tivt låga vär den, 21 re spek ti -
ve 734 µg/l. 
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Gund le bo sjön, ID16
Gund le bo sjön lig ger i kom mu nens vä stra del och av rin nings om rå det är ett av de
få som av rin ner mot väs ter, i det ta fall till Bä ve ån. Ge nom av rin nings om rå det skär 
mo tor vä gen till Ud de val la och järn vä gen åt sam ma håll. Även Ryrs jön har en mät -
punkt i sam ma om rå de.
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Om rå dets ka rak tär

Det är en stor skill nad på av rin nings om rå dets vä stra och öst ra del. I ös ter är jord -
bruks mar ken do mi ne ran de me dan det i väs ter näs tan en bart finns skog och myr -
mark. Gund la sjön är ut dra gen i öst-väst lig rikt ning och be last ni ngen från jord -
bruks mar ken kom mer till sjön i upp ströms si dan. An de len lera är min dre här än i
de fles ta om rå de na i kom mu nen. Tor van de len är re la tivt stor lik som berg och
tunn jord.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Trots att jord bruks mar ken bara står för 21 pro cent av yta bi drar den med tre fjär -
de de lar av nä rings be last ning en. En skil da av lopp märks lite mer än ge ne rellt i
kom mu nen men står ändå bara för 4 pro cent av fos for till för seln. En tred je del av
nä ringe kom mer från bak grunds be last ning en.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4170 Myn nar i Bä ve ån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Både fos for hal ter na och kvä ve hal ter na vi sar på en ned åt gå en de trend. Hal ter na är 
be tyd ligt läg re än i kom mu nens fles ta om rå den men ändå dub belt så höga som i
Ryrs jön.
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Bo te reds jön, ID17
Bo te reds sjön är en lång smal sjö som rin ner ut till Vass bot ten. En fjär de del av det i
di a gram men ned an be skriv na av rin nings om rå det lig ger ned ströms Bo te reds sjön,
bl.a. Öx ne reds sjön. E45 går ge nom om rå det men av vatt nas i huvud sak inte till
Bo te reds sjön.
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Om rå dets ka rak tär

Jord bruk san de len i hela av rin nings om rå det är 15 pro cent. Inom Bo te reds sjöns
del lig ger jord bruks mar ken i den vä stra de len, upp ströms de len. Det be ty der att
den till för da nä ring en till sjön kan re nas bort till en del un der vatt nets fär d ge nom
sjön. All tä tort lig ger i ned ströms de len me dan torv mar ken lig ger i norr vid Sko -
ma ka re mos sen. An de len lera är li ten för kom mu nen.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 65211 Myn nar i Vass bot ten en ligt 
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 65211 Myn nar i Vass bot ten en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Jord bru ket står, i hela av rin nings om rå det, för 65 pro cent av fos forn och hälf ten
av kvä vet som till förs om rå det. Re ten tio nen, själv re ning en, i om rå det är stor så
att drygt hälf ten av fos forn och knappt hälf ten av kvä vet re nas bort i sjöar na. Bi -
dra get från Ur bant inkl. dag vat ten till förs ned ströms sjön. Det är be byg gel sen i
Öx ne red och Låck e red som bi drar.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
65211 Myn nar i Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
65211 Myn nar i Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Både fos for hal ter na och kvä ve hal ter na vi sar en ned gå en de trend, tyd li gast för
kvä ve. Hal ter na är re la tivt låga, knappt dub belt så höga som i Bol lungs jön.
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Bol lungs sjön, ID18
Bol lungs jön lig ger i kom mu nens nord vä stra del, där Dal boslät ten över går i
Dalslands berg trak ter. Av rin nings om rå det räk nas ner till Bro bäck ens in lopp i Rå -
da ne sjön. Där i från rin ner vatt net i Bo da ne äl ven till Häs te fjor den.

103



Om rå dets ka rak tär

Om rå det är starkt do mi ne rat av skogs mark och halva ytan ut görs av tunn jord och
kalt berg. Sjöan de len är 6 pro cent vil ket är ovan ligt myck et för kom mu nen. Den
lil la an de len av ler jor dar bi drar till att an de len jord bruks mark är min dre än van ligt 
i kom mu nen.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 65210 Myn nar i Bodanesjön en -
ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 65210 Myn nar i Bo da ne sjön en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Som enda om rå de som över va kas i kom mu nen står skogs mar ken för stör re an del
av nä ring still för seln än jord bru ket. Re nings ef fek ten i sjön är stor så en fem te del
av näringsämnena läm nar inte om rå det.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
65210 Myn nar i Bo da ne sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
65210 Myn nar i Bo da ne sjön en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na har en mar kant ned åt gå en de trend me dan kvä ve hal ter na går upp -
åt. Hal ter na är de läg sta som mäts upp i kom mu nen från sett Lil låns Vänersvatten.
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Vass bot ten, ID19
Att ta vä gen ge nom Vass bot ten är ett sätt att som vat ten läm na Vän ern. Den na ti -
di ga re av snör da vik har nu me ra ett ut flö de ge nom slus sar na i Karls grav. I öv rigt
kom mer det vat ten ge nom Ed sä ters bäck en och från Bo te reds sjön. Prov punk ten
lig ger i den sö dra vi ken och vatt net bor de vara mest på ver kat av Ed sä ters bäck en
men fos for hal ter na mot sä ger detta.
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Om rå dets ka rak tär

I cir kel di a gram men ned an be skrivs både Ed sä ters bäck en och Vass bot tens nä rom -
rå de. Jord bruks mar ken lig ger till stör sta del i Ed sä ters bäck en men en del lig ger i
sy dost. Tä tort och hård gjor da ytor lig ger i huvud sak i nä rom rå det till Vass bot ten.
Sjöy tan ut görs i stort sett av Vass bot ten.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 64931 Ut lop pet av Vassbotten
en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Jord bru ket do mi ne rar som van ligt men inte så myck et som van ligt i kom mu nen.
Ett bi drag som i de fles ta om rå de na va rit myck et li tet är det från Ur bant inkl. dag -
vat ten. En hel del kvä ve lan dar ock så som luft fö ro re ning på sjöy tan. Till om rå det
kom mer det ock så vat ten från om rå det runt Bo te reds sjön och från Vän ern.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
64931 Ut lop pet av Vass bot ten en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Fos for hal ter na lig ger i prin cip på en kon stant nivå me dan kvä ve hal ter na lätt går
ner. Vass bot ten har hög re fos for hal ter men läg re kvä ve hal ter än Lil lån.

110



Eke näs Sö dra Tve ten, ID21
Ris bäck ens av rin nings om rå de är 32,6 km² stort och myn nar i Dal boån ned ströms
Frän de fors. Vat ten dra gens huvud rikt ning är mot norr med två huvud flö den på
var sin sida av Eke näs mos se. Två bi flö den rin ner ner från nor dost. Prov punk ten 
ID21 lig ger i bi flö det som går ös ter om Eke näs mos se me dan ID4 lig ger nära om -
rå dets ut lopp.
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Om rå dets ka rak tär

I hela avrinningsområdet finns näs tan lika myck et jord bruks mark som skogs -
mark, 35 re spek ti ve 40 %. Nu me ra finns inga sjöar i om rå det men näs tan 15 % ut -
görs av myr- och våt mar ker. Hälf ten av jord ar ter na är sor te ra de och bara 7,5 % är
mo rän. Det finns 21 % var av kalt berg el ler tun na jord ar och torv. Det är rim ligt
att an de len jord bruks mark är stör re upp ströms ID21.
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Mar kan vänd ning för av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4427 Myn nar i Dalbergsån en ligt 
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Jord ar ter inom av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr 4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt
https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Käll för del ning

Med så stor an del jord bruks mark så blir jord bru ket klart do mi ne ran de för läck a -
get av både fos for och kvä ve. Bi dra get är nå got stör re för fos for än för kvä ve där
luft de po si tion och dik ning ar gör att myr mar ken släp per en del. För fos for bi drar
myr mar ken bara med bak grunds be last ning en me dan kvä ve läck a get är för höjt
med 25 %.
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Käll för del ning för brut to till för seln av to talfosfor till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/

Käll för del ning för brut to till för seln av to talk vä ve till av rin nings om rå det på kar tan ovan, nr
4427 Myn nar i Dal berg sån en ligt https://vat ten webb.smhi.se/mo de la rea/



Vat ten kva li tet

Både to tal fos for och to talk vä ve vi sar en starkt ned åt gå en de trend. Trots att det
upp levs som om det är stör re jord bruk san del här så är hal ter na läg re än i ID4 ned -
ströms. En osä ker fak tor i samman hang et är hur stor del av Eke näs mos se som av -
vatt nas åt det ta håll. Av rin ning en från myr mar ken har myck et låg nä rings halt.

Me tal ler

Prov tag nings plat sen ID 21 prov togs en gång, i april 2013, tro li gen sam ti digt med
ID 4 som är ca 2 km ifrån.
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Pro vet var ofil tre rat. 

Re sul ta tet har jäm förts med ofil tre ra de pro ver i SLUs el ler Na tur vårds ver kets
ta bel ler (för min dre vattendrag).

Ar se nik

An a ly svär de  1,3  µg/l 

Myck et högt 

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,06 µg/l 

Bly

An a ly svär de 2,8 µg/l 

Myck et högt vär de

Na tur vårds ver kets bak grunds halt är 0,02 µg/l 

Kad mium

An a ly svär de  0,036 µg/l

Högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,002 µg/l

Ko bolt

An a ly svär de  1,9  µg/l

Även det ta är  myck et högt.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,003 µg/l

Kop par

An a ly svär de  3,5  µg/l

Det ta är myck et högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l

grän svär de för sö dra Sve ri ge på 0,2 – 2 mg/l (200-2000 µg/l ? skall man tol ka som
den na mä ten het i ko lon nen?)

Krom

An a ly svär de 2,7  µg/l

Högt

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,1 µg/l

Nick el

An a ly svär de 2,7 µg/l

Även det ta är myck et hög.

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 0,3 µg/l
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Zink

An a ly svär de 15  µg/l

Myck et högt vär de .

Na tur vårds ver kets bak grund halt är 1 µg/l
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