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Bakgrund

Den här sammanställningen bygger på en analys av Säveåns avrinningsområde med avseende på be-
lastningen av näringsämnen och möjliga vandringshinder i systemet. Resultatet av analysen ledde till 
framtagning av fem stycken fokusområden som presenteras i var sin rapport i den här sammanstäl-
lningen. De fem fokusområden är följande: Lerån, Svartån, Lobäcken Mellbyån samt Mörlandaån. 

Varje fokusområde är uppbygd på samma sätt där först områdets karaktär beskrivs med underlag över
markanvändning och jordarter. Fosforns och kvävets källfördelning och bakgrundsbelastning beskrivs 
och visas i olika fördelningsdiagram. Underlag och data för dessa kommer från SMHIs vattenwebb – 
Modelldata per område.
Nästa avsnitt i delrapporterna bygger på uppgifter från VISS (Vatteninformation Sverige) och börjar 
med den beslutade miljökvalitetsnormen och motiveringar till de olika kvalitetskraven. Detta följs av 
den övergripande statusklassningen som gäller just nu i förvaltningscykel 3 och bygger vidare med 
statusklassningar för de olika kvalitetsfaktorerna.
Nästa kapitel består av en sammanställning av påverkanskällor som pekar ut de områden som påver-
kar statusklassningen. De sista två avsnitten handlar om förbättringsbehoven och åtgärdsförslagen. 
Förbättringsbehovens fokus ligger på minskning av näringsämnen som behöver åstadkommas för att 
uppnå god status i respektive vattenförekomst. Åtgärdsförslagen är möjliga åtgärder över både minsk-
ning av näringsämnen såväl åtgärder för att möjliggöra vandring av bland annat fisk i avrinningsområ-
dena.

Sammanfattning

Här nedan kommer en sammanfattning av vattenförekomster i Säveåns avrinningsområde som fått 
statusklassningen måttlig ekologisk status. Sammanställningen låg till grund för de fem fokusområden.
Data i tabellen kommer från VISS, Förvaltningscyckel 3 och hämtades 2022-02-04.
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Alla fem delavrinningsområden hamnar på en sammanvägd ekologisk status med måttlig status. Även 
den biologiska kvalitetsfaktorn för fisk hamnade på måttlig status för alla områden. Endast Mellbyån – 
mynningen i Anten till källområdena har god status med avseende på påväxt – kiselalger. Vita rutor 
betyder att det inte finns data för dessa. Måttlig status för näringsämnen anges för alla utom Mellbyån 
som har otillfredsställande status. För försurnings finns endast uppgift på Svartån och den får god 
status. Konnektiviteten ges dålig status för alla förutom Lerån som får otillfrdsställande status. Alla 
områden hamnar i klassen med otillfredsställande status för svämplanets struktur och funktion. De 
övriga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ligger mellan måttlig och otillfredsställande för alla 
delavrinningsområdena. Se sammanställningen för dessa parameter.

Beskrivning av åtgärdskatergorier

I delrapporterna finns en kort sammanställning över möjliga åtgärder som kan genomföras för att upp-
nå god status i vattenförekomsterna. Listan är tagen från VISS och är bara förslag på åtgärder, det är 
inga problem att använda sig av andra åtgärder för att uppnå god status istället. Här nedan kommer en 
beskrivning av åtgärderna ifrån VISS.

Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, exempelvis
runt en dräneringsbrunn. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs en erosionslinje i
erosionsriskklass 1, 2 eller 3 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Anpassad skyddszon - medelhög erosionsrisk
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, exempelvis
runt en dräneringsbrunn, eller vid vattendrag eller diken. Erosionsklass medel innebär att skyddszo-
nen är anlagd längs en erosionslinje i erosionsriskklass 4 eller 5 enligt Jordbruksverkets erosionsrisk-
kartor. Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som transporteras med ytavrinning fång-
as upp. Därmed minskar också transporten av växtskyddsmedel, som ofta är partikelbundet. Åtgärden 
skyddszoner ingår i den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel.

Anpassad skyddszon - låg erosionsrisk
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, exempelvis
runt en dräneringsbrunn, eller vid vattendrag eller diken. Erosionsklass låg innebär att skyddszonen är
anlagd längs en erosionslinje i erosionsriskklass 6 eller 7 enligt Jordbruks-verkets erosionsriskkartor. 
Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som transporteras med ytavrinning fångas upp. 
Därmed minskar också transporten av växtskyddsmedel, som ofta är partikelbundet. Åtgärden skydds-
zoner ingår i den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel.

Biotopvård i vattendrag
Vattendraget är påverkat av mänskliga aktiviteter på ett sätt som är negativt för fiskbestånden.  Biotop-
vård i vatten innefattar en rad åtgärder exempelvis återutläggning av stenblock och lekgrus, uppluck-
ring av lekbottnar, borttagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetationsrensning, utläggning av
död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att återföra vattendraget till en mer ur-
sprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge t.ex. återmeandring) med mera.

Dagvattenåtgärder
Generella utsläppsreduktioner från dagvatten i tätorter i Sverige baserat på storleken av området som 
behöver åtgärdas och utgörs vanligen av dammar eller våtmarker som anläggs på eller i anslutning till 
tätortsmark för att minska utsläpp av näringsämnen och miljögifter.
Varje område som har behov av dagvattenrening är unikt (nederbörd, topografi, reningskrav, belast-
ning) men för att kunna göra bedömningar per vattenförekomst utan underlag om specifika förutsät-
tningar har följande antagits:

• De åtgärdskategorier som det går att utgå ifrån vid genomförande är någon eller några av följ-
ande: Våt damm (dagvattendamm), våtmark, gräsdike, översilningsyta, avsättningsmagasin, 
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biofilter, brunnsfilter, filtermagasin, makadamdike, oljeavskiljare, skelettjord, skärmbassäng, 
svackdike och/eller underjordiskt makadammagasin.

• De vanligaste dagvattenåtgärderna är: Våt damm, gräsdike, svackdike och oljeavskiljare. För 
beräkningar av denna åtgärdskategori väljs våt damm som antas vara den vanligast i Sverige.

• I tät stadsbebyggelse dimensioneras den våta dammens storlek som 1:50 (dvs. för 50 ha tätort 
görs en våt damm av storleken 1 ha) och för ett villaområde 1:300. Som generellt antagande för
denna åtgärdskategori används 1:100 - dvs. för 100 hektar tätort så anläggs 1 ha våt damm.

Fiskväg/utrivning av vandringshinder
Möjliggöra upp- och nedströmspassage avser alla åtgärder som syftar till att möjliggöra vandring av 
vattenlevande organismer förbi ett hinder och används lämpligen i planeringsstadiet i de fall man inte 
vet vilken åtgärd som kan bli aktuell. Det kan röra sig om att anlägga olika typer av fiskvägar som om-
löp och fisktrappor eller att riva ut dammar.

Lokalt anpassad kantzon
Kantzonen kan definieras som övergångsområdet mellan det terrestra och det akvatiska ekosystemet. 
En naturlig och vegetationsbeklädd kantzon kan ha en positiv effekt på många av de ekologiska funk-
tionerna hos ett akvatiskt ekosystem. Att återställa kantzonen i jordbrukslandskapet till ett naturligt 
tillstånd är dock en kostsam åtgärd, som dels tar produktiv jordbruksmark i anspråk, och dels riskerar 
att försämra markavvattningen.
En lokalt anpassad kantzon (LAK) är en kompromiss mellan jordbrukets och det akvatiska ekosyste-
mets behov. Restaureringen av kantzonen är då mindre omfattande, och återställer den bara delvis till 
ett naturligt tillstånd. En LAK anpassas till de lokala förutsättningarna, som exempelvis topografi och 
dränering och kan tillåtas variera i bredd och vegetation. En LAK har en viss positiv påverkan på det 
akvatiska ekosystemet. Vattnets närområde får ett marktäcke med mer naturlig vegetation, det skapas 
möjlighet till utbyte av material och organismer mellan vattnet och strandzonen, den har en stabilise-
rande effekt, och man får en viss filtrerande funktion vid ytavrinning. Åtgärden förutsätts heller inte 
påverka markavvattningen negativt, och vattendraget ska kunna rensas och underhållas för att bibe-
hålla en god dränering.
Åtgärden LAK har en delvis positiv påverkan på parametrarna Vattendragets närområde, Vattendrags-
fårans kanter, samt Konnektivitet i sidled till närområde och Svämplan i vattendrag. Det är dock osä-
kert om åtgärden kan anses återställa kantzonen till ett tillstånd som inte avviker väsentligt från refe-
rensvärdet. I så fall har åtgärden ingen egentlig inverkan på klassningen av vattendragets ekologiska 
status, även om vattendragets ekologiska tillstånd i praktiken har förbättrats.

Ekologiskt funktionell kantzon skogsbruk
Åtgärden syftar till att förhindra eller begränsa skadlig inverkan på angränsande miljöer vid skötsel av 
skog och skall utföras i enlighet med Skogsvårdslagstiftningen. Åtgärdens utformning behöver variera 
beroende på förutsättningarna på plats och arters känslighet och behov. Ibland bör det lämnas breda, 
helt orörda kantzoner. I andra fall kan det vara lämpligt att träd plockhuggs i kantzonen medan det i 
andra fall kan vara lämpligt att avverka ända fram till vattnet för att möjliggöra utveckling av en mer 
funktionell kantzon i det framtida beståndet.
Åtgärden ska införas i all produktiv skogsmark i vattenförekomstens närområde. För att motverka 
negativa effekter på vattenkvaliteten ska markberedning som orsakar skador inte ske i skyddszoner 
mot sjöar, vattendrag och våtmarker i enlighet med Skogvårdslagstiftningen.
Hänsyn vid dikning
På skogsmark är hänsyn vid dikning en åtgärd som syftar till att minska transporten av finpartiklar, 
humus, näringsämnen och kvicksilver till vattenförekomsterna. Åtgärden innefattar främst hänsyn vid 
skyddsdikning och rensning av diken men även nyanlagda diken och vägdiken bör beaktas för åtgär-
den.
Skyddsdikning och rensning av diken ska utföras i enlighet med skogsvårdslagstiftningen, det vill säga 
”Skyddsdikning och rensning av diken ska avslutas innan de når sjöar och vattendrag eller åtgärder 
vidtas så att skadlig slamtransport förhindras.” Åtgärden kan till exempel innebära att man lämnar 
översilningszon mot vatten vid rensning av befintliga diken och vid eventuell nydikning.
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God miljöhänsyn vid kvävegödsling
God miljöhänsyn vid kvävegödsling är en åtgärd som syftar till att förhindra eller begränsa skadlig in-
verkan på vattenmiljöer vid kvävegödsling av skog och skall utföras i enlighet med Skogsvårdslag-
stiftningen. Åtgärden innebär, framförallt, begränsningar i mängd kvävegödsel samt till att endast 
gödsla de marker som inte är känsliga eller där vattenmiljöer ej påverkas. Åtgärden innebär även att 
gödsling ej skall utföras under vissa väderleksförhållanden. 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage
Möjliggöra upp- och nedströmspassage avser alla åtgärder som syftar till att möjliggöra vandring av 
vattenlevande organismer förbi ett hinder och används lämpligen i planeringsstadiet i de fall man inte 
vet vilken åtgärd som kan bli aktuell. Det kan röra sig om att anlägga olika typer av fiskvägar som om-
löp och fisktrappor eller att riva ut dammar.

Omläggning/byte av vägtrumma
Omläggning/byte av vägtrumma som utgör vandringshinder för fisk med flera arter i syfte att skapa 
fria vandringsvägar.

Skyddszon - låg erosionsrisk
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen och oskördad skyddszon längs ett permanent vattenföran-
de vattendrag eller dike. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs ett vattendrag i 
erosionsriskklass 6 eller 7 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Skyddszon - medel erosionsrisk
Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen och oskördad skyddszon längs ett permanent vattenföran-
de vattendrag eller dike. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs ett vattendrag i 
erosionsriskklass 4 eller 5 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Tillstånd för vattenuttag
Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för vattenuttag. 
Enligt Vattenmyndigheternas återrapportering 2018 saknar 56 procent av de allmänna vattentäkterna 
tillstånd till vattenuttag. Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken, vilket enligt huvudregeln kräver tillstånd. Kommunerna ansvarar för att ansöka om till-
stånd för vattenuttag för allmänna dricksvattentäkter. 

Tvåstegsdiken
Tvåstegsdiken kan anläggas i diken och kanaler med svag lutning. De diken och vattendrag som avses 
utgör ofta en del av ett markavvattningsföretag. Syftet med tvåstegsdiket är att åstadkomma minskad 
belastning på miljön av kväve och fosfor och med synergieffekter som ökad biologisk mångfald samt 
ökad möjlighet att lokalt hantera översvämningar. 

Våtmarker
Våtmarker med huvudsyftet att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till 
sjöar, vattendrag och hav.
Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp
Investering av fastighetsägare i mer hållbara enskilda avlopp. Utbyggnad av det kommunala avlopps-
systemet för att ansluta fastigheter.

Rådgivning till jordbruksverksamhet
Jordbruket påverkar vattnet genom utsläpp av näringsämnen och växtskyddsmedel samt fysisk påver-
kan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt. Rådgivning till verksamheter som bidrar till 
dessa problem är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Rådgivning är ett 
viktigt verktyg för att de av vattenmyndigheterna prioriterade åtgärderna för att minska närings-
läckage (strukturkalkning, våtmarker, skyddszoner, anpassade skyddszoner, fånggrödor, vårbearbet-
ning och precisionsgödsling) ska kunna genomföras på rätt plats med hänsyn till de lokala förhållande-
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na. Rådgivning kan också syfta till att genomföra åtgärder som förbättrar dräneringen (underhåll av 
diken och dräneringssystem), samt genomförandet av övriga åtgärder som kan minska näringsläckaget
från jordbruk (exempelvis tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, direktsådd eller anläggning av grundvatten-
bildande våtmarker). 

Tillsyn på jordbruksverksamhet
Vattenförekomsten är i risk för att inte uppnå god ekologisk status m.a.p. övergödning. Läckage från 
jordbruksmark har bedömts bidra till påverkan på vattenförekomsten. Tillsyn på jordbruksverksamhet
är viktigt för att säkerställa att gällande lagar och föreskrifter efterföljs för att minska jordbrukets på-
verkan på vatten. Hantering och förvaring av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid 
spridning av gödsel och växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där 
tillsyn kan bidra till att minska påverkan från jordbruket. 

Nästa steg

Nästa steg efter denna sammanställning är nu att gå vidare i fokusområdena, hitta konkreta åtgärder 
och deras placering i avrinningsområdena så att ”God status” kan uppnås inom tidsramarna för de 
uppsatta miljökvalitetsnormerna.

I det fortsatta arbeta är det mycket viktigt att markägare, jordbrukare, föreningar, vattenrådet och 
andra intressenter tillsammans kommer att vara med i processen. Det är även viktigt att allmänheten 
och det offentliga har en samsyn över Säveåns situation, potential och värdet. Det är därför bra att 
politiken ingår i en sådan samverkan och även får information om Säveåns avrinningsområde. 
Utåtriktade insatser som till exempel vattendragsvandringar och dialogmöten kan leda till ökat 
förståelse för de olika framtida insatser.

Säveåns vattenråd, studiebesök Mellbyån 2020-10-12 (Foto tagen från Säveån vattenråds hemsida )
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Områdets karaktär

Svartån är ett biflöde till Säveån med ett avrinningsområde på 47 km² och en längd på 16 km. Ån 
börjar i sjön Lången i Vårgårda kommun, rinner genom Iglasjön och Tåsjön för att sedan bilda själva 
Svartån. Svartån når Säveån strax väster om Vårgårda centralort vid gården Vårvik.

Avrinningsområdet domineras av skogsmark (53%) i de högre belägna områdena samt jordbruksmark
(29%) längs med ån och de lägre områdena. Övrig markanvändning utgörs till 7% av myr- och våtmar-
ker samt hed- och övrigt mark (7%). Jordarten torv samt tunn jord och kalt berg utgör tillsammans  
48%. Sandiga jordar (15%) finns  i Svartåns nedre delar strax innan ån rinner ihop med Säveån. Morän
med 12% hittas mest nära områdena med kalt berg och framför allt kring sjöarna Lången och Tåsjön.  
Lerorna (15%) fördelas bland lättlera (9%), mellanlera (2%), styv lera (1%) samt silt (3%) och finns 
mest i Svartåns nedre delarna och mellan mossorna Store mosse, Vässingemosse och Holamossen .

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för Svartåns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Källfördelning

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (720 kg/år) och kväve (28 ton/år) i vatten-
draget. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 51 kg/år och skog&hygge med 122 kg/år. 
Kvävebidraget från skog och hygge är 7 ton. Bakgrundsbelastningen för fosfor är 340 kg/år och för 
kväve 11 ton/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och kväve inom Svartåns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Beslutad miljökvalitetsnorm

Texten som följer här nedan bygger på databasen VISS (Vatteninformations system Sverige). Klassnin-
gen och åtgärdsförslagen har status från mars 2022 i förvaltningscykel 3. Texterna fokuserar endast på 
näringsämnen, fisk och konnektivitet i vattendrag.

Kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status 2039

Motivering till kvalitetskravet

Näringsämnen från diffusa källor - enskilda avlopp (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor – urban markanvändning (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status då det finns betydande påverkan på 
kvalitetsfaktorn näringsämnen från urban markanvändning. Utsläppsbehandlande åtgärder ska 
genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås. Vattenförekomsten får en tidsfrist 
till 2027 med skälet tekniskt omöjligt att nå god status tidigare. Vattenförekomstens återhämtning tar 
lång tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet om en god ekologisk 
status till 2027

Näringsämnen från diffusa källor - jordbruk (tidsfrist till 2033)
På grund av påverkan från jordbruk uppnås ej god status avseende näringsämnen och/eller biologiska
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av nä-
ringsämnen från jordbruksmark kvarstår stora övergödningsproblem för Sveriges sjöar, vattendrag 
och kust. 
Det är osäkert om åtgärder kommer att kunna genomföras i tillräcklig omfattning till år 2027. Vatten-
myndigheterna har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras till 2027 respektive 
2033. Vilka åtgärder och vilken prioritet som föreslås framgår av de möjliga åtgärder som presenteras 
i VISS avseende jordbruk. 
Den tid som behövs för att genomföra åtgärder tillsammans med efterföljande återhämtning för eko-
systemet innebär att det i många fall inte kommer att vara möjligt att uppnå god status för relevanta 
kvalitetsfaktorer förrän efter 2027. Vattenförekomsten har därför undantag med tidsfrist till 2033 på 
grund av naturliga förhållanden.

Fisk – Förändring av hydrologisk regim - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 

Fisk – Förändring av morfologiskt tillstånd - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 
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Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - annat (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status för konnektivitet på grund av en eller flera typer av påver-
kan, som framgår av påverkansbedömningen. Åtgärder ska genomföras för att minska påverkan så att 
god status kan uppnås. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så 
snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist till 2027 gäller för konnektivitet med skälet att det inte är 
tekniskt möjligt att nå god status tidigare. 

Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – för vattenkraft (tidsfrist till 
2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Konnektivitet i vattendrag  – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar  - annat 
(tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status för konnektivitet på grund av en eller flera typer av påver-
kan, som framgår av påverkansbedömningen. Åtgärder ska genomföras för att minska påverkan så att 
god status kan uppnås. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så 
snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist till 2027 gäller för konnektivitet med skälet att det inte är 
tekniskt möjligt att nå god status tidigare. 

Konnektivitet i vattendrag  – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar  - för 
vattenkraft (tidsfrist till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Barriärerna fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. I statusklassificeringen används data från 
den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status. Efter den inledande sammanvägda ekologiska statusen ta den här 
sammanställningen endast hänsyn till fisk, näringsämnen och hydromorfologi.
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Ekologisk status: ◼ Måttlig

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och hydromorfolo-
gisk påverkan. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och fisk är utslagsgivande för bedömningen. Kvali-
tetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet 
och för att stora delar av vattenförekomsten dessutom saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande 
växter och djur. Vattendragets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbestån-
den eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Se vidare bedömningarna av kvali-
tetsfaktorerna fisk, konnektivitet, morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. Vattenförekomsten är 
även påverkad av försurning i sin övre del vilket åtgärdas genom kalkning. Status för kvalitetetsfaktorn
försurning visar att kalkningen fungerar.  

Ekologisk status – Biologiska kvalitetsfaktorer

Fisk: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på 
grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn 
konnektivitet. Stora delar av vattenförekomsten saknar dessutom naturliga livsmiljöer för vattenlevan-
de växter och djur, samt att vattendragets flöden är påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbe-
stånden eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Bedömningen baseras på kvali-
tetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk 
kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan. 

Ekologisk status – Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen: ◼ Måttlig

Medelvärde för totalfosfor är 49 µg/l och har beräknats på 24 provtagningar mellan 2013 till 2016. 
Referensvärdet har beräknats enligt bedömningsgrund utan jordbruksviktning. Den ekologiska kvoten 
ligger på 0,43.

Ekologisk status – Hydromorfologi

Konnektivitet i vattendrag: ◼ Dålig

Kvalitetsfaktorn är bedömd till dålig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 
vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den under-
liggande parametern för längsgående konnektivitet. 

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag: ◼ Dålig

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet. Det finns vandrings-
hinder nedströms i vattensystemet som hindrar fiskar att vandra hit. I själva vattenförekomsten finns 
vandringshinder men med okänd passerbarhet. 

Hydrologisk regim i vattendrag: ◼ Dålig

Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim är bedömd till dålig status eftersom parametern specifik flödes-
energi avviker från referensförhållandet med mer än 75 %. Den specifika flödesenergin är utslagsgi-
vande i bedömningen av kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra cykeln och 
detta beror på ändringar i övervakningen. 
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Specifik flödesenergi i vattendrag: ◼ Dålig

Parametern bedöms till dålig status, eftersom mycket stora delar av växter och djurs naturliga livs-
miljöer har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Mer än 75 % av ytvattenförekomstens 
specifika flödeseffekt avviker från referensförhållandet. Människan har rätat ut slingrande vattendrag 
exempelvis vid markavvattning. Då ökar lutningen och vattnets hastighet. Bredare och djupare vatten-
drag minskar vattenhastigheten, något som sker vid rensningar, fördjupningar och muddringar. Vid ut-
fyllnader av vattendraget för exempelvis bebyggelse och vägar minskar vattnets hastighet. 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av vattenförekomsten 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, ero-
sionskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som 
gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett 
genomsnitt av statusen för samtliga klassificerade underliggande parametrar. 

Vattendragsfårans form: ◼ Dålig

Parametern bedöms till dålig status. Växter och djurs naturliga livsmiljöer har försvunnit eftersom 
mycket stora delar av vattendragets form har förändrats. Fördjupningar, kanalisering, rensningar, sten-
skoningar och muddringar är exempel på mänskliga verksamheter som gör att vattenfårans bredd och 
djup förändras. I mer än 75 % av vattenförekomstens längd avviker vattenfårans form väsentligt från 
referensförhållandet. 

Vattendragsfårans kanter: ◼ Dålig

Parametern bedöms till dålig status, eftersom mycket stora delar av vattendragets kanter saknar na-
turliga livsmiljöer för växter och djur. Stenskoning, erosionskydd, muddring och jordvallar i strand-
kanten är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. I 
mer än 75 % av vattenförekomstens längd är vattenfårans kanter väsentligt förändrat från referens-
förhållandet. 

Vattendragets närområde: ◼ Otillfredsställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.8 Vattendragets närom-
råde eller 7.5 Närområdet runt sjöar. Närområdet utgörs till 39 % av anlagda ytor och/eller aktivt bru-
kad mark. Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och frukt-
odling (ej betes- och slåttervall). Med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploate-
ringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.
Statusklassificeringen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedöm-
ning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekoms-
tens närområde. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Svämplanets strukturer och funktion: ◼ Otillfresställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.9 Svämplanets struk-
turer och funktion i vattendrag eller 7.6 Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. Svämplanet 
utgörs till 39 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. Med aktivt brukad mark menas påver-
kan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej betes- och slåttervall) och med anlagda 
ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg 
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eller järnväg.
Statusklassningen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning 
har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens 
svämplan. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Påverkanskällor

Diffusa källor - Urban markanvändning: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor - Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor – Enskilda avlopp: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5). 

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade 
vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet. 

Förbättringsbehov

Detta förbättringsbehov representerar den minskning av den lokala bruttobelastningen av fosfor och 
kväve som behövs för att vattenförekomsten, eller nedströms belägna vattenförekomster, ska kunna 
uppnå god status med avseende på näringsämnen. Förbättringsbehoven är optimerade över hela av-
rinningsområdet för att få störst möjlig effekt från minsta möjliga belastningsminskning.

Det framräknade förbättringsbehovet är: 173 kg-P/år och 1310 kg-N/år.

Vattenmyndigheterna har preliminärt bedömt att det av detta förbättringsbehov är möjligt att genom-
föra åtgärder som motsvarar minst 148 kg-P per år. Vattenmyndigheterna kommer att komplettera 
informationen med en bedömning av hur stor del kväve av förbättringsbehovet som kan täckas av de 
åtgärder som identifierats som möjliga. 

Fosfor Kväve
Jordbruk 110 kg 1250 kg
Små avlopp   29 kg      60 kg 
Dagvatten      9 kg

Observera att förbättringsbehovet endast avser den externa belastningen, åtgärder mot eventuell 
intern belastning kan tillkomma. 
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Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3

• Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 12 kg/år 
• Anpassad skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 24 kg/år 
• Biotopvård i vattendrag i Svartån
• Ekologiskt funktionell kantzon skogsbruk
• Förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering - Vårgårda, Östadkulle, minskning 

totalfosfor 4,8 kg/år och totalkväve 21 kg/år
• God miljöhänsyn vid kvävegödsling
• Hänsyn vid dikning
• Lokalt anpassad kantzon i Svartån
• Omläggning/byte av vägtrumma - Säveån från mynningen i Mjörn till Alingsås centrum / 

Forsåns tillflöde
• Rådgivning till jordbruksverksamhet
• Tillsyn på jordbruksverksamhet
• Våtmark för förbättrad vattenkvalitet, minskning totalfosfor 64 kg/år och totalkväve 770 kg/år
• Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp - LERUM kommun. 30 stycken
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Områdets karaktär

Lerån är ett biflöde till Säveån med ett avrinningsområde på 14,5 km² och en längd på 7 km. Ån börjar 
i norr strax nedanför Gråbo i Kyrkmossen och når Säveån strax öster om Lerums centrum vid slutet av 
Bäckenäsvägen.

Avrinningsområdet domineras av skogsmark (44%) i de högre belägna områdena samt jordbruksmark
(28%) längs med ån och de lägre områdena. Övrig markanvändning utgörs av hed- och övrigt mark 
(12%) och tätort med 12%. Jordarten tunn jord och kalt berg med 37% dominerar avrinningsområdet 
och finns över hela området. Lerorna med 28% fördelas bland lättlera (9%), mellanlera (8%), styv lera 
(3%) samt silt (8%) och finns längs hela ån från ursprunget tills den rinner in i Säveån. 13 % av områ-
det består av finjord.

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för Leråns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Källfördelning

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (530 kg/år) och kväve (4700 kg/år) i vatten-
draget. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 51 kg/år och skog&hygge med 2000 kg/år 
kväve. Bakgrundsbelastningen för fosfor är 150 kg/år och för kväve 1500 kg/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och kväve inom Leråns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Beslutad miljökvalitetsnorm

Texten som följer här nedan bygger på databasen VISS (Vatteninformations system Sverige). Klassnin-
gen och åtgärdsförslagen har status från februari 2022 i förvaltningscykel 3. Texterna fokuserar endast
på näringsämnen, fisk och konnektivitet i vattendrag.

Kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status 2039

Motivering till kvalitetskravet

Näringsämnen från diffusa källor - enskilda avlopp (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor – urban markanvändning (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status då det finns betydande påverkan på 
kvalitetsfaktorn näringsämnen från urban markanvändning. Utsläppsbehandlande åtgärder ska 
genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås. Vattenförekomsten får en tidsfrist 
till 2027 med skälet tekniskt omöjligt att nå god status tidigare. Vattenförekomstens återhämtning tar 
lång tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet om en god ekologisk 
status till 2027

Näringsämnen från diffusa källor - jordbruk (tidsfrist till 2027)
På grund av påverkan från jordbruk uppnås ej god status avseende näringsämnen och/eller biologiska 
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Åtgärder har genomförts men det krävs ytterligare tid för 
vattenmiljön att återhämta sig och för att åtgärderna ska nå full effekt. Vattenförekomsten har därför 
undantag med tidsfrist till 2027 på grund av naturliga förhållanden.

Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar (tidsfrist till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Konnektivitet i vattendrag  – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar (tidsfrist 
till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Barriärerna fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
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2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. I statusklassificeringen används data från 
den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status. Efter den inledande sammanvägda ekologiska statusen ta den här 
sammanställningen endast hänsyn till fisk, näringsämnen och hydromorfologi.

Ekologisk status: ◼ Måttlig

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och vandringshin-
der. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen påväxt-kiselalger samt fisk är utslagsgivande för bedömningen. 
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensys-
temet, se vidare bedömningarna av kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. Såväl påväxt-kiselalger 
som den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som måttlig status vilket visar på 
övergödningspåverkan. 

Ekologisk status – Biologiska kvalitetsfaktorer

Fisk: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på 
grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn 
konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med 
nuvarande hydromorfologisk påverkan.

Ekologisk status – Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen: ◼ Måttlig

Medelvärde för totalfosfor är 61 µg/l och har beräknats på 4 provtagningar under 2018. Referensvärde
har beräknats enligt bedömningsgrunder med jordbruksviktning. Status har gått från otillfredsställan-
de till måttlig jämfört med cykel 2 men nu finns bättre underlagsdata för bedömningen. Bedömningen 
är osäker då klassningsosäkerheten med avseende på klassgränsen god/måttlig är högre än 20%. 

Ekologisk status – Hydromorfologi

Konnektivitet i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den
underliggande parametern för längsgående konnektivitet. 

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattenförekomsten. Längre nedstöms i 
vattensystemet finns flera vandringshinder för fiskar som människan har byggt. Det finns inga egna 
kända vandringshinder i vattenförekomsten. Bedömningen har ändrat klass sen förra klassningen och 
ändringen beror på ett bättre underlag jämfört med tidigare. 
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Hydrologisk regim i vattendrag: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim är bedömd till måttlig status eftersom parametern specifik flödes-
energi avviker från referensförhållandet med mellan 15 % till 35 %. Den specifika flödesenergin är 
utslagsgivande i bedömningen av kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra cykeln 
och detta beror på ändringar i övervakningen. 

Specifik flödesenergi i vattendrag: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status, eftersom stora delar av växter och djurs naturliga livsmiljöer 
har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Mer än 15 % men högst 35% av ytvattenföre-
komstens specifika flödeseffekt avviker från referensförhållandet. Människan har rätat ut slingrande 
vattendrag exempelvis vid markavvattning. Då ökar lutningen och vattnets hastighet. Bredare och 
djupare vattendrag minskar vattenhastigheten, något som sker vid rensningar, fördjupningar och 
muddringar. Vid utfyllnader av vattendraget för exempelvis bebyggelse och vägar minskar vattnets 
hastighet. 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn bedöms till måttlig status, eftersom vattenförekomsten delvis saknar naturliga livs-
miljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, erosionskydd, utfyllnader, 
rensning och muddring i vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för 
växter och djur försvinner. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett genomsnitt av statusen 
för samtliga klassificerade underliggande parametrar. 

Vattendragsfårans form: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status. Växter och djurs naturliga livsmiljöer har delvis försvunnit 
eftersom delar av vattendragets form har förändrats. Fördjupningar, kanalisering, rensningar, stensko-
ningar och muddringar är exempel på mänskliga verksamheter som gör att vattenfårans bredd och 
djup förändras. I mer än 15 % men högst 35 % av vattenförekomstens längd avviker vattenfårans form 
väsentligt från referensförhållandet. 

Vattendragsfårans kanter: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status, eftersom delar av vattendragets kanter delvis saknar naturliga 
livsmiljöer för växter och djur. Stenskoning, erosionskydd, muddring och jordvallar i strandkanten är 
exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. I mer än 
15 % men högst 35 % av vattenförekomstens längd är vattenfårans kanter väsentligt förändrat från 
referensförhållandet. 

Vattendragets närområde: ◼ Måttlig

Vattenförekomstens status är bedömd till måttlig för parametern Vattendragets närområde. Närområ-
det utgörs till 30 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. Med aktivt brukad mark menas 
påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej betes- och slåttervall). Med anlagda 
ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg 
eller järnväg.
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Svämplanets strukturer och funktion: ◼ Otillfresställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern Svämplanets strukturer 
och funktion i vattendrag eller. Svämplanet utgörs till 47 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad 
mark. Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling 
(ej betes- och slåttervall) och med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploaterin-
gar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.

Påverkanskällor

Diffusa källor - Urban markanvändning: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor - Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor – Enskilda avlopp: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5). 

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade 
vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet. 

Förbättringsbehov

Detta förbättringsbehov representerar den minskning av den lokala bruttobelastningen av fosfor och 
kväve som behövs för att vattenförekomsten, eller nedströms belägna vattenförekomster, ska kunna 
uppnå god status med avseende på näringsämnen. Förbättringsbehoven är optimerade över hela av-
rinningsområdet för att få störst möjlig effekt från minsta möjliga belastningsminskning.

Det framräknade förbättringsbehovet är: 111 kg-P/år och 480 kg-N/år.

Vattenmyndigheterna har preliminärt bedömt att det av detta förbättringsbehov är möjligt att genom-
föra åtgärder som motsvarar per år:

Fosfor Kväve
Jordbruk 80 kg 240 kg
Urban markanvändning 130 kg 
Små avlopp 17 kg 110 kg 
Dagvatten 14 kg

Observera att förbättringsbehovet endast avser den externa belastningen, åtgärder mot eventuell 
intern belastning kan tillkomma. 

7



Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3

• Biotopvård i vattendrag i Lerån.
• Förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering - Gråbo, Lerum, minskning 

totalfosfor 14 kg/år och totalkväve 62 kg/år.
• Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Säveån, kraftverksdamm vid Jonsered.
• Rådgivning till jordbruksverksamhet.
• Tillsyn på jordbruksverksamhet.
• Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp - LERUM kommun. 90 stycken.
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Områdets karaktär

Lobäcken ingår i Säveåns avrinningsområde med en storlek på 17 km² och en längd på 8 km. Åns ena 
arm börjar strax söder om Mörlandaåns början i våtmarkerna norr om Tvärslätt medans den andra 
armen börjar mer i öster och våtmarkerna kring Sörskogen. Dessa armar möts en bit utanför Trålanda 
för att sedan fortsätta mot sydväst ner förbi Lo och rinner till slut ut i nordöstra delen av sjön Anten 
vid Loviken.

Avrinningsområdet domineras av skogsmark (56%) i de högre belägna områdena samt jordbruksmark
(33%) längs med ån och de lägre områdena. Övrig markanvändning utgörs av  hed- och övrigt mark 
(9%) samt myr- och våtmarker (1%). Jordarten tunn jord och kalt berg utgör 30% av avrinningsom-
rådet. 20% av området består av leror och silt (lättlera 13%, silt 3%, mellanlera 2% styv lera 2%) som 
framför allt finns längs med åns södra delar. Morän med 18% hittas i de östliga och nordliga delar och 
sandiga jordarter med 13% vid inloppet till Anten och längs åns södra sida. 10% av avrinningsområde 
utgörs av torv kring områdena där Lobäcken börjar kring Snickarebo- och Duveredsmossen.

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för Lobäckens avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Källfördelning

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (403 kg/år) och kväve (7,9 ton/år) i vatten-
draget. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 28 kg/år och skog&hygge med 56 kg/år. 
Kvävebidraget från skog och hygge är 2,7 ton. Bakgrundsbelastningen för fosfor är totalt 175 kg/år (för
jordbruket 107 kg/år) och för kväve totalt 4,3 ton/år, varav jodbruket 1,9 ton/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och kväve inom Lobäckens avrinningsområde
enligt https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Beslutad miljökvalitetsnorm

Texten som följer här nedan bygger på databasen VISS (Vatteninformations system Sverige). Klassnin-
gen och åtgärdsförslagen har status från mars 2022 i förvaltningscykel 3. Texterna fokuserar endast på 
näringsämnen, fisk och konnektivitet i vattendrag.

Kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status 2039

Motivering till kvalitetskravet

Näringsämnen från diffusa källor - enskilda avlopp (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor – enskilda avlopp (tidsfrist till 2033)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor - jordbruk (tidsfrist till 2033)
På grund av påverkan från jordbruk uppnås ej god status avseende näringsämnen och/eller biologiska
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av nä-
ringsämnen från jordbruksmark kvarstår stora övergödningsproblem för Sveriges sjöar, vattendrag 
och kust.
Det är osäkert om åtgärder kommer att kunna genomföras i tillräcklig omfattning till år 2027. Vatten-
myndigheterna har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras till 2027 respektive 
2033. Vilka åtgärder och vilken prioritet som föreslås framgår av de möjliga åtgärder som presenteras 
i VISS avseende jordbruk.
Den tid som behövs för att genomföra åtgärder tillsammans med efterföljande återhämtning för eko-
systemet innebär att det i många fall inte kommer att vara möjligt att uppnå god status för relevanta 
kvalitetsfaktorer förrän efter 2027. Vattenförekomsten har därför undantag med tidsfrist till 2033 på 
grund av naturliga förhållanden.

Fisk – Förändring av hydrologisk regim - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 

Fisk – Förändring av morfologiskt tillstånd - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 
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Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – för vattenkraft (tidsfrist till 
2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Konnektivitet i vattendrag  – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar  - för 
vattenkraft (tidsfrist till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Barriärerna fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. I statusklassificeringen används data från 
den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status. Efter den inledande sammanvägda ekologiska statusen ta den här 
sammanställningen endast hänsyn till fisk, näringsämnen och hydromorfologi.

Ekologisk status: ◼ Måttlig

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och hydromorfolo-
gisk påverkan. Kvalitetsfaktorerna fisk samt näringsämnen är utslagsgivande för bedömningen. Kvali-
tetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet 
och för att stora delar av vattenförekomsten dessutom saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande 
växter och djur. Vattendragets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbestån-
den eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Se vidare bedömningarna av kvali-
tetsfaktorerna fisk, konnektivitet, morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. Den fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som måttlig status vilket visar att vattenförekomsten har 
övergödningsproblem. 

Ekologisk status – Biologiska kvalitetsfaktorer

Fisk: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på 
grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn 
konnektivitet. Stora delar av vattenförekomsten saknar dessutom naturliga livsmiljöer för vattenlevan-

5



de växter och djur, samt att vattendragets flöden är påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbe-
stånden eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Bedömningen baseras på kvali-
tetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk 
kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan. Kvalitetsfaktorn 
har ändrat status jämfört med föregående förvaltningscykel, försämringen beror på ändrade metoder 
för bedömning av status. 

Ekologisk status – Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen: ◼ Måttlig

Medelvärde för totalfosfor är 47 µg/l och har beräknats på 30 provtagningar mellan 2013 till 2017. 
Referensvärde har beräknats enligt bedömningsgrunder med jordbruksviktning. Den ekologiska 
kvoten ligger på 0,45.

Ekologisk status – Hydromorfologi

Konnektivitet i vattendrag: ◼ Dålig

Kvalitetsfaktorn är bedömd till dålig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 
vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den under-
liggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra 
cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag: ◼ Dålig

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet. Längre nedströms i 
vattensystmet finns flera vandringshinder som hindrar fisk att vandra hit. I vattenförekomsten finns 
ett vandringshinder men med oklar passerbarhet.

Hydrologisk regim i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim är bedömd till dålig status eftersom parametern specifik flödes-
energi avviker från referensförhållandet med mer än 75 %. Den specifika flödesenergin är utslagsgi-
vande i bedömningen av kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra cykeln och 
detta beror på ändringar i övervakningen. 

Specifik flödesenergi i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av växter och djurs naturliga 
livsmiljöer har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Mer än 35 % men högst 75% av yt-
vattenförekomstens specifika flödeseffekt avviker från referensförhållandet. Människan har rätat ut 
slingrande vattendrag exempelvis vid markavvattning. Då ökar lutningen och vattnets hastighet. Bre-
dare och djupare vattendrag minskar vattenhastigheten, något som sker vid rensningar, fördjupningar 
och muddringar. Vid utfyllnader av vattendraget för exempelvis bebyggelse och vägar minskar vattnets 
hastighet. 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av vattenförekomsten 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, ero-
sionskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som 
gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett 
genomsnitt av statusen för samtliga klassificerade underliggande parametrar.
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Vattendragsfårans form: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status. Växter och djurs naturliga livsmiljöer har försvunnit 
eftersom stora delar av vattendragets form har förändrats. Fördjupningar, kanalisering, rensningar, 
stenskoningar och muddringar är exempel på mänskliga verksamheter som gör att vattenfårans bredd 
och djup förändras. I mer än 35 % men högst 75 % av vattenförekomstens längd avviker vattenfårans 
form väsentligt från referensförhållandet.

Vattendragsfårans kanter: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av vattendragets kanter saknar 
naturliga livsmiljöer för växter och djur. Stenskoning, erosionskydd, muddring och jordvallar i strand-
kanten är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. I 
mer än 35 % men högst 75 % av vattenförekomstens längd är vattenfårans kanter väsentligt förändrat 
från referensförhållandet. 

Vattendragets närområde: ◼ Otillfredsställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.8 Vattendragets närom-
råde eller 7.5 Närområdet runt sjöar. Närområdet utgörs till 48 % av anlagda ytor och/eller aktivt bru-
kad mark. Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och frukt-
odling (ej betes- och slåttervall). Med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploate-
ringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.
Statusklassificeringen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedöm-
ning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekoms-
tens närområde. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Svämplanets strukturer och funktion: ◼ Otillfresställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.9 Svämplanets struk-
turer och funktion i vattendrag eller 7.6 Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. Svämplanet 
utgörs till 37 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. Med aktivt brukad mark menas påver-
kan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej betes- och slåttervall) och med anlagda 
ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg 
eller järnväg.
Statusklassningen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning 
har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens 
svämplan. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Påverkanskällor

Diffusa källor - Jordbruk: ◼ Betydande påverkan

Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor – Enskilda avlopp: ◼ Betydande påverkan

Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5). 

7



Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar: ◼ Betydande påverkan

Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade 
vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet. 

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk: ◼ Betydande påverkan

Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status eftersom vattendragets vattenflöde är 
förändrat på ett sätt som påverkar vattenlevande växter och djur negativt.

Förändring av morfologiskt tillstånd - jordbruk: ◼ Betydande påverkan

Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status eftersom stora delar av vattendraget sak-
nar naturliga livsmiljöer för växter och djur. Människan har påverkat vattendraget genom exempelvis 
rensningar, kanalisering,muddringar, fördjupningar, strandskoning, uppodling, hårdgjorda ytor eller 
markavvattning.

Förbättringsbehov

Detta förbättringsbehov representerar den minskning av den lokala bruttobelastningen av fosfor och 
kväve som behövs för att vattenförekomsten, eller nedströms belägna vattenförekomster, ska kunna 
uppnå god status med avseende på näringsämnen. Förbättringsbehoven är optimerade över hela av-
rinningsområdet för att få störst möjlig effekt från minsta möjliga belastningsminskning.

Det framräknade förbättringsbehovet är: 49 kg-P/år och 100 kg-N/år.

Vattenmyndigheterna har preliminärt bedömt att det av detta förbättringsbehov är möjligt att genom-
föra åtgärder som motsvarar minst 41 kg-P per år. Vattenmyndigheterna kommer att komplettera 
informationen med en bedömning av hur stor del kväve av förbättringsbehovet som kan täckas av de 
åtgärder som identifierats som möjliga. 

Fosfor Kväve
Jordbruk 31 kg 100 kg
Små avlopp 10 kg

Observera att förbättringsbehovet endast avser den externa belastningen, åtgärder mot eventuell 
intern belastning kan tillkomma. 

Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3

• Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 27 kg/år 
• Anpassad skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 3 kg/år 
• Biotopvård i vattendrag i Lobäcken
• Lokalt anpassad kantzon i Lobäcken
• Rådgivning till jordbruksverksamhet
• Tillsyn på jordbruksverksamhet
• Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp - ALINGSÅS kommun. 50 stycken
• Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Lobäcken damm strax uppströms utloppet till Anten
• Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Mellbyån, Ålanda kvarn nedströms Anten
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Områdets karaktär

Mellbyån ingår i Säveåns avrinningsområde med 91 km² och en längd på 18 km. Ån börjar strax norr 
om Ränne mosse för att först rinna någon kilometer åt nordväst. Vid Gendalen byter Mellbyån riktning 
och avviker mot sydväst, rinner förbi  Stora Mellby, genom Sollebrunn för att till slut vid utkanten av 
Gräfsnäs mynna ut i sjön Anten.

Avrinningsområdet domineras av skogsmark (51%) i de högre belägna områdena samt jordbruksmark
(37 %) längs med ån och de lägre områdena. Övrig markanvändning utgörs till 9 % av hed- och övrigt 
mark samt 3 % fördelat enligt cirkeldiagrammet nedan. Jordarten tunn jord och kalt berg (33%) och 
lerorna (lättlera 18 %, mellanlera 5 %, silt 5 %, styv lera 2 %) med 30 % dominerar området. Morän 
med 9 % finns mest kring området mellan Bärlanda och Ränne mosse där ån har sitt ursprång. Sandiga
jordar och torv med respektive 7 % sträcker ut sig i ett ståk längs ån sydväst om Gendalen samt kring 
området Högmossen och Rännemosse.

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för hela Mellbyåns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Källfördelning – Mellbyån hela

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (2,5 ton/år) och kväve (51 ton/år) i vattendra-
get. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 145 kg/år, skog&hygge med 277 kg/år och av-
loppsreningsverket med 79 kg/år. Kvävebidraget från skog och hygge är 14 ton och  avloppsrenings-
verket bidrar med 6 ton. Bakgrundsbelastningen för fosfor är 890 kg/år och för kväve 23 ton/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och kväve inom hela Mellbyåns avrinningsområde
enligt https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Eftersom det i Mellbyåns avrinningsområde även ingår Mörlandaåns avrinningsområde kommer här 
nedan en redovisning av markanvändning, jordarter och källfördelning av Mellbyåns område ovanför 
Mörlandaåns inflöde i Mellbyån. Avrinningsområdet Mellbyån ovan Mörlandaån har en storlek på 47 
km² och utgör därmed ca hälften av hela Mellbyåns avrinningsområde. Mörlandaån är ett eget fokus-
område och redovisas i en egen sammanställning i raportten ”Fokusområde Mörlandaån”. På framsidan
av den här rapporten visas uppdelningen mellan dessa delavrinningsområden.

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för avrinningsområde Mellbyån ovan Mörlandaån enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Avrinningsområdet domineras av jorbruksmark (44 %) längs med ån och de lägre områdena samt 
skogsmark (42 %) i de högre belägna områdena. Övrig markanvändning utgörs till 10 % av hed- och 
övrigt mark samt 4 % fördelat enligt cirkeldiagrammet ovan. Lerorna (lättlera 21 %, silt 7 %, mellan-
lera 5 %, styv lera 2 %) dominerar området med 35 %.  Sandiga jordar (9 %)  sträcker ut sig i ett ståk 
längs ån sydväst om Gendalen. Även finjorden har en sörre andel i området med 8 %. Morän med 7 % 
finns mest kring området mellan Bärlanda och Ränne mosse där ån har sitt ursprång. samt torv med ca
5 % kring området Högmossen och Rännemosse.

Källfördelning – Mellbyån ovan Mörlandaån

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (1400 kg/år) och kväve (31 ton/år) i vattendra-
get. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 74 kg/år, skog&hygge med 116 kg/år och av-
loppsreningsverket med 79 kg/år. Kvävebidraget från skog och hygge är 5,6 ton och  avloppsrenings-
verket bidrar med 5,8 ton. Bakgrundsbelastningen för fosfor är 454 kg/år och för kväve 1,2 ton/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och kväve för avrinningsområde
Mellbyån ovan Mörlandaån enligt https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Beslutad miljökvalitetsnorm

Texten som följer här nedan bygger på databasen VISS (Vatteninformations system Sverige). Klassnin-
gen och åtgärdsförslagen har status från april 2022 i förvaltningscykel 3. Texterna fokuserar endast på 
näringsämnen, fisk och konnektivitet i vattendrag.

Kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status 2039

Motivering till kvalitetskravet

Näringsämnen från diffusa källor - enskilda avlopp (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor – urban markanvändning (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status då det finns betydande påverkan på 
kvalitetsfaktorn näringsämnen från urban markanvändning. Utsläppsbehandlande åtgärder ska 
genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås. Vattenförekomsten får en tidsfrist 
till 2027 med skälet tekniskt omöjligt att nå god status tidigare. Vattenförekomstens återhämtning tar 
lång tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet om en god ekologisk 
status till 2027

Näringsämnen från diffusa källor - jordbruk (tidsfrist till 2033)
På grund av påverkan från jordbruk uppnås ej god status avseende näringsämnen och/eller biologiska
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av nä-
ringsämnen från jordbruksmark kvarstår stora övergödningsproblem för Sveriges sjöar, vattendrag 
och kust. 
Det är osäkert om åtgärder kommer att kunna genomföras i tillräcklig omfattning till år 2027. Vatten-
myndigheterna har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras till 2027 respektive 
2033. Vilka åtgärder och vilken prioritet som föreslås framgår av de möjliga åtgärder som presenteras 
i VISS avseende jordbruk. 
Den tid som behövs för att genomföra åtgärder tillsammans med efterföljande återhämtning för eko-
systemet innebär att det i många fall inte kommer att vara möjligt att uppnå god status för relevanta 
kvalitetsfaktorer förrän efter 2027. Vattenförekomsten har därför undantag med tidsfrist till 2033 på 
grund av naturliga förhållanden.

Fisk – Förändring av hydrologisk regim - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 

Fisk – Förändring av morfologiskt tillstånd - jordbruk  (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist. 
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Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - annat (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status för konnektivitet på grund av en eller flera typer av påver-
kan, som framgår av påverkansbedömningen. Åtgärder ska genomföras för att minska påverkan så att 
god status kan uppnås. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så 
snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist till 2027 gäller för konnektivitet med skälet att det inte är 
tekniskt möjligt att nå god status tidigare. 

Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – för vattenkraft (tidsfrist till 
2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag - Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket (tidsfrist till 
2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist.

Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. I statusklassificeringen används data från 
den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status. Efter den inledande sammanvägda ekologiska statusen ta den här 
sammanställningen endast hänsyn till fisk, näringsämnen och hydromorfologi.

Ekologisk status: ◼ Måttlig

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och hydromorfolo-
gisk påverkan. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och fisk är utslagsgivande för bedömningen. Kvali-
tetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet 
och för att stora delar av vattenförekomsten dessutom saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande 
växter och djur. Vattendragets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbestån-
den eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Se vidare bedömningarna av kvali-
tetsfaktorerna fisk, konnektivitet, morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. Den fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som otillfredsställande status vilket visar att vattenförekoms-
ten har övergödningsproblem, vilket dock inte stöds av den biologiska kvalitetsfaktorn påväxt-kisel-
alger som visar god status.

Ekologisk status – Biologiska kvalitetsfaktorer

Fisk: ◼ Måttlig
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Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på 
grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn 
konnektivitet. Stora delar av vattenförekomsten saknar dessutom naturliga livsmiljöer för vattenlevan-
de växter och djur, samt att vattendragets flöden är påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbe-
stånden eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. Bedömningen baseras på kvali-
tetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk 
kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med nuvarande hydromorfologisk påverkan. 

Ekologisk status – Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen: ◼ Otillfredsställande

Medelvärde för totalfosfor är 68 µg/l och har beräknats på 60 provtagningar mellan 2013 till 2017. 
Referensvärde har beräknats enligt bedömningsgrunder med jordbruksviktning. . Den ekologiska 
kvoten ligger på 0,28.

Ekologisk status – Hydromorfologi

Konnektivitet i vattendrag: ◼ Dålig

Kvalitetsfaktorn är bedömd till dålig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 
vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den under-
liggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra 
cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag: ◼ Dålig

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet. Längre nedströms i 
vattensystemet finns vandringshinder som hindrar fisk och andra vattenlevande djur att ta sig hit. Det 
finns inga egna kända vandringshinder i vattenförekomsten. Bedömningen har ändrat klass sen förra 
klassningen och ändringen beror på ett bättre underlag jämfört med tidigare.

Hydrologisk regim i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim är bedömd till otillfredsställande status eftersom parametern 
specifik flödesenergi avviker från referensförhållandet med mellan 35 % till 75 %. Den specifika 
flödesenergin är utslagsgivande i bedömningen av kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass 
sedan förra cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Specifik flödesenergi i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av växter och djurs naturliga 
livsmiljöer har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Mer än 35 % men högst 75% av yt-
vattenförekomstens specifika flödeseffekt avviker från referensförhållandet. Människan har rätat ut 
slingrande vattendrag exempelvis vid markavvattning. Då ökar lutningen och vattnets hastighet. Bre-
dare och djupare vattendrag minskar vattenhastigheten, något som sker vid rensningar, fördjupningar 
och muddringar. Vid utfyllnader av vattendraget för exempelvis bebyggelse och vägar minskar vattnets 
hastighet. 
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Morfologiskt tillstånd i vattendrag: ◼ Otillfredsställande

Kvalitetsfaktorn bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av vattenförekomsten 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, ero-
sionskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som 
gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett 
genomsnitt av statusen för samtliga klassificerade underliggande parametrar. 

Vattendragsfårans form: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status. Växter och djurs naturliga livsmiljöer har försvunnit 
eftersom stora delar av vattendragets form har förändrats. Fördjupningar, kanalisering, rensningar, 
stenskoningar och muddringar är exempel på mänskliga verksamheter som gör att vattenfårans bredd 
och djup förändras. I mer än 35 % men högst 75 % av vattenförekomstens längd avviker vattenfårans 
form väsentligt från referensförhållandet. 

Vattendragsfårans kanter: ◼ Otillfredsställande

Parametern bedöms till otillfredsställande status, eftersom stora delar av vattendragets kanter saknar 
naturliga livsmiljöer för växter och djur. Stenskoning, erosionskydd, muddring och jordvallar i strand-
kanten är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. I 
mer än 35 % men högst 75 % av vattenförekomstens längd är vattenfårans kanter väsentligt förändrat 
från referensförhållandet.

Vattendragets närområde: ◼ Otillfredsställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.8 Vattendragets närom-
råde eller 7.5 Närområdet runt sjöar. Närområdet utgörs till 63 % av anlagda ytor och/eller aktivt bru-
kad mark. Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och frukt-
odling (ej betes- och slåttervall). Med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploate-
ringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.
Statusklassificeringen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedöm-
ning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekoms-
tens närområde. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Svämplanets strukturer och funktion: ◼ Otillfresställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.9 Svämplanets struk-
turer och funktion i vattendrag eller 7.6 Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. Svämplanet 
utgörs till 51 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. Med aktivt brukad mark menas påver-
kan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej betes- och slåttervall) och med anlagda 
ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg 
eller järnväg.
Statusklassningen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning 
har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens 
svämplan. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.
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Påverkanskällor

Diffusa källor - Urban markanvändning: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor - Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor – Enskilda avlopp: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5). 

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade 
vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet. 

Förändring av hydrologisk regim – Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status eftersom vattendragets vattenflöde är 
förändrat på ett sätt som påverkar vattenlevande växter och djur negativt.

Förändring av morfologiskt tillstånd – Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status eftersom stora delar av vattendraget sak-
nar naturliga livsmiljöer för växter och djur. Människan har påverkat vattendraget genom exempelvis 
rensningar, kanalisering,muddringar, fördjupningar, strandskoning, uppodling, hårdgjorda ytor eller 
markavvattning.

Förbättringsbehov

Detta förbättringsbehov representerar den minskning av den lokala bruttobelastningen av fosfor och 
kväve som behövs för att vattenförekomsten, eller nedströms belägna vattenförekomster, ska kunna 
uppnå god status med avseende på näringsämnen. Förbättringsbehoven är optimerade över hela av-
rinningsområdet för att få störst möjlig effekt från minsta möjliga belastningsminskning.

Det framräknade förbättringsbehovet är: 1119 kg-P/år och 1310 kg-N/år.

Vattenmyndigheterna har preliminärt bedömt att det av detta förbättringsbehov är möjligt att genom-
föra åtgärder som motsvarar minst 651 kg-P per år. Vattenmyndigheterna kommer att komplettera 
informationen med en bedömning av hur stor del kväve av förbättringsbehovet som kan täckas av de 
åtgärder som identifierats som möjliga. 

Fosfor Kväve
Jordbruk 463 kg 790 kg
Avloppsreningsverk 240 kg
Små avlopp 147 kg
Dagvatten    41 kg

Observera att förbättringsbehovet endast avser den externa belastningen, åtgärder mot eventuell 
intern belastning kan tillkomma.
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Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3

• Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 43 kg/år
• Anpassad skyddszon – låg erosionsrisk, minskning totalfosfor 9 kg/år
• Anpassad skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 94 kg/år 
• Biotopvård i vattendrag i Mellbyån – mynningen Anten till källområden
• Ekologiskt funktionell kantzon skogsbruk
• Förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering - Gräfsnäs, Sollebrunn, Stora 

Mellby, minskning totalfosfor 41 kg/år och totalkväve 180 kg/år
• Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Mellbyån, Ålanda kvarn nedströms Anten
• Rådgivning till jordbruksverksamhet
• Skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 4 kg/år
• Skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 12 kg/år
• Tillsyn på jordbruksverksamhet
• Våtmark för förbättrad vattenkvalitet, minskning totalfosfor 280 kg/år och totalkväve 4 ton/år
• Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp - ALINGSÅS kommun. 210 stycken
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Områdets karaktär

Mörlandaån är ett biflöde till Mellbyån som rinner in i sjön Anten. Mörlandaåns avrinningsområde är 
på 20,8 km² och ån har en längd på 9 km. Ån börjar i våtmarkerna strax söder om Magra och rinner 
sedan västerut för att ansluta till Mellbyån strax söder om Sollebrunn vid Bergsgården.

Avrinningsområdet domineras av skogsmark (59%) i de högre belägna och södra områdena samt jord-
bruksmark (30%) längs med ån och de lägre områdena. Övrig markanvändning utgörs av hed- och 
övrigt mark med 11%. Jordarten tunn jord och kalt berg med 40% dominerar avrinningsområdet och 
finns över hela området i de högre belägna områdena. Lerorna med 24% fördelas bland lättlera (14%),
mellanlera (4%) silt (4%) och styv lera (2%) och finns nästan längs hela ån från Magra tills den rinner 
in i Mellbyån. 10 % av området består av morän och 8% av torv.

Markanvändning Jordarter

Markanvändning och jordarter för Mörlandaåns avrinningsområde enligt
https://vattenwebb.smhi.se/ modelarea/

Källfördelning

Jordbruksmarken är den störrsta källan till både fosfor (447 kg/år) och kväve (8800 kg/år) i vatten-
draget. Gällande fosfor bidrar även enskilda avlopp med 51 kg/år samt skog&hygge med 74 kg/år. 
Kvävebidraget från skog&hygge är 3700 kg/år och enskilda avlopp bidrar med 361 kg kväve/år. 
Bakgrundsbelastningen för fosfor är 200 kg/år och för kväve 5300 kg/år.

Källfördelning fosfor Källfördelning kväve

Källfördelning för total nettotillförseln av totalfosfor och totalkväve inom Mörlandaåns
avrinningsområde enligt https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Beslutad miljökvalitetsnorm

Texten som följer här nedan bygger på databasen VISS (Vatteninformations system Sverige). Klassnin-
gen och åtgärdsförslagen har status från mars 2022 i förvaltningscykel 3. Texterna fokuserar endast på 
näringsämnen, fisk och konnektivitet i vattendrag.

Kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status 2039

Motivering till kvalitetskravet

Näringsämnen från diffusa källor - enskilda avlopp (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska kvalitetsfaktorer
kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras 
för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 
med skälet tekniskt omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas 
in så snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Näringsämnen från diffusa källor - jordbruk (tidsfrist till 2033)
På grund av påverkan från jordbruk uppnås ej god status avseende näringsämnen och/eller biologiska
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av nä-
ringsämnen från jordbruksmark kvarstår stora övergödningsproblem för Sveriges sjöar, vattendrag 
och kust.
Det är osäkert om åtgärder kommer att kunna genomföras i tillräcklig omfattning till år 2027. Vatten-
myndigheterna har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras till 2027 respektive 
2033. Vilka åtgärder och vilken prioritet som föreslås framgår av de möjliga åtgärder som presenteras 
i VISS avseende jordbruk. 
Den tid som behövs för att genomföra åtgärder tillsammans med efterföljande återhämtning för eko-
systemet innebär att det i många fall inte kommer att vara möjligt att uppnå god status för relevanta 
kvalitetsfaktorer förrän efter 2027. Vattenförekomsten har därför undantag med tidsfrist till 2033 på 
grund av naturliga förhållanden.

Fisk – förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket (tidsfrist till 2027)
Vattenförekomsten uppnår inte god status på grund av hydromorfologisk påverkan från jordbruk. Åt-
gärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan nås. Vattenförekomstens åter-
hämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet. Tidsfrist gäller 
till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare på grund av kunskaps-
brist.

Fisk – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar (tidsfrist till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn fisk. Förekommande barriärer fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 
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Konnektivitet i vattendrag  – förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar (tidsfrist 
till 2039)
Det finns en väsentlig påverkan på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Barriärerna fragmenterar vatten-
förekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god 
och åtgärder behöver därför vidtas.
Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter förses med moderna miljövillkor, 
d.v.s. ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Vattenförekomsten ingår i en prövnings-
grupp med utgångspunkt i den nationella prövningsplanen och ingår i omprövning 2028 (Regeringen, 
2020). Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd meddelats, tillsammans 
med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte kommer vara 
möjligt förrän senast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 

Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. I statusklassificeringen används data från 
den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, 
kemiska eller kvantitativa status. Efter den inledande sammanvägda ekologiska statusen ta den här 
sammanställningen endast hänsyn till fisk, näringsämnen och hydromorfologi.

Ekologisk status: ◼ Måttlig

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och vandringshin-
der. Kvalitetsfaktorerna påväxt-kisealger, fisk samt näringsämnen är utslagsgivande för bedömningen. 
Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensys-
temet, se vidare bedömningarna av kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. Den biologiska kvalitets-
faktorn påväxt-kiselalger klassas som måttlig status vilket indikerar övergödnmingspåverkan vilket 
också stöds av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen som bedöms som måttlig status.

Ekologisk status – Biologiska kvalitetsfaktorer

Fisk: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på 
grund av vandringshinder som har skapats av människan. Bedömningen baseras på kvalitetsfaktorn 
konnektivitet. En rimlighetsbedömning är gjord och fisk kan inte ha långsiktigt hållbara bestånd med 
nuvarande hydromorfologisk påverkan.

Ekologisk status – Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen: ◼ Måttlig

Medelvärde för totalfosfor är 49 µg/l och har beräknats på 10 provtagningar mellan 2013 till 2017. 
Referensvärde har beräknats enligt bedömningsgrunder med jordbruksviktning. Absorbansvärde från 
övervakningsstation saknas och har tagits från övervakningsstation nedströms i Mellbyån.

Ekologisk status – Hydromorfologi

Konnektivitet i vattendrag: ◼ Dålig

Kvalitetsfaktorn är bedömd till dålig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 
vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den under-
liggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra 
cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.
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Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i vattendrag: ◼ Dålig

Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet. Längre nedströms i 
vattensystemet finns vandringshinder som hindrar fisk och andra vattenlevande djur att ta sig hit. I 
vattenförekomsten finns ett vandringshinder men med oklar passerbarhet. Bedömningen har ändrat 
klass sen förra klassningen och ändringen beror på ett bättre underlag jämfört med tidigare.

Hydrologisk regim i vattendrag: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim är bedömd till måttlig status eftersom parametern specifik flödes-
energi avviker från referensförhållandet med mellan 15 % till 35 %. Den specifika flödesenergin är 
utslagsgivande i bedömningen av kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra cykeln 
och detta beror på ändringar i övervakningen. 

Specifik flödesenergi i vattendrag: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status, eftersom stora delar av växter och djurs naturliga livsmiljöer 
har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter. Mer än 15 % men högst 35% av ytvattenföre-
komstens specifika flödeseffekt avviker från referensförhållandet. Människan har rätat ut slingrande 
vattendrag exempelvis vid markavvattning. Då ökar lutningen och vattnets hastighet. Bredare och 
djupare vattendrag minskar vattenhastigheten, något som sker vid rensningar, fördjupningar och 
muddringar. Vid utfyllnader av vattendraget för exempelvis bebyggelse och vägar minskar vattnets 
hastighet. 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: ◼ Måttlig

Kvalitetsfaktorn bedöms till måttlig status, eftersom vattenförekomsten delvis saknar naturliga livs-
miljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad mark, hårdgjorda ytor, erosionskydd, utfyllnader, 
rensning och muddring i vattnet är exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för 
växter och djur försvinner. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd utgörs av ett genomsnitt av statusen 
för samtliga klassificerade underliggande parametrar.

Vattendragsfårans form: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status. Växter och djurs naturliga livsmiljöer har delvis försvunnit 
eftersom delar av vattendragets form har förändrats. Fördjupningar, kanalisering, rensningar, stensko-
ningar och muddringar är exempel på mänskliga verksamheter som gör att vattenfårans bredd och 
djup förändras. I mer än 15 % men högst 35 % av vattenförekomstens längd avviker vattenfårans form 
väsentligt från referensförhållandet. 

Vattendragsfårans kanter: ◼ Måttlig

Parametern bedöms till måttlig status, eftersom delar av vattendragets kanter delvis saknar naturliga 
livsmiljöer för växter och djur. Stenskoning, erosionskydd, muddring och jordvallar i strandkanten är 
exempel på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner. I mer än 
15 % men högst 35 % av vattenförekomstens längd är vattenfårans kanter väsentligt förändrat från 
referensförhållandet.

Vattendragets närområde: ◼ Otillfredsställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.8 Vattendragets närom-
råde eller 7.5 Närområdet runt sjöar. Närområdet utgörs till 45 % av anlagda ytor och/eller aktivt 
brukad mark.
Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej 
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betes- och slåttervall). Med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar av 
olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.
Statusklassificeringen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedöm-
ning har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekoms-
tens närområde. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna. 

Svämplanets strukturer och funktion: ◼ Otillfresställande

Vattenförekomstens status är bedömd till otillfredsställande för parametern 4.9 Svämplanets struk-
turer och funktion i vattendrag eller 7.6 Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. Svämplanet 
utgörs till 45 % av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark.
Med aktivt brukad mark menas påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej 
betes- och slåttervall) och med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med exploateringar 
av olika slag, t.ex. bebyggelse, hus, väg eller järnväg.
Statusklassningen följer Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:9. Data för bedömning 
har tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens 
svämplan. Den nationella geografiska analysen har utförts av vattenmyndigheterna.

Påverkanskällor

Diffusa källor - Jordbruk: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5).

Diffusa källor – Enskilda avlopp: ◼ Betydande påverkan
Betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) utgår från vattenmyndigheternas nationella analys 
genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning 
(belastningsdata från PLC6.5). 

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status. Ett eller flera av människan skapade 
vandringshinder i vattendraget hindrar fiskar att vandra naturligt i vattensystemet.

Förändring av morfologiskt tillstånd: ◼ Betydande påverkan
Vattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status eftersom stora delar av vattendraget 
saknar naturliga livsmiljöer för växter och djur. Människan har påverkat vattendraget genom exempel-
vis rensningar, kanalisering,muddringar, fördjupningar, strandskoning, uppodling, hårdgjorda ytor 
eller markavvattning.

Förbättringsbehov

Detta förbättringsbehov representerar den minskning av den lokala bruttobelastningen av fosfor och 
kväve som behövs för att vattenförekomsten, eller nedströms belägna vattenförekomster, ska kunna 
uppnå god status med avseende på näringsämnen. Förbättringsbehoven är optimerade över hela av-
rinningsområdet för att få störst möjlig effekt från minsta möjliga belastningsminskning.

Det framräknade förbättringsbehovet är: 184 kg-P/år och 160 kg-N/år.

Vattenmyndigheterna har preliminärt bedömt att det av detta förbättringsbehov är möjligt att genom-
föra åtgärder som motsvarar per år:

Fosfor Kväve
Jordbruk 107 kg 160 kg
Små avlopp 36 kg

Observera att förbättringsbehovet endast avser den externa belastningen, åtgärder mot eventuell 
intern belastning kan tillkomma.
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Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3

• Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 7,7 kg/år.
• Anpassad skyddszon - låg erosionsrisk, minskning totalfosfor 5,4 kg/år.
• Anpassad skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 12 kg/år.
• Lokalt anpassad kantzon i Mörlandaån.
• Möjliggöra upp- och nedströmspassage – Mellbyån, Ålanda kvarn nedströms Anten.
• Rådgivning till jordbruksverksamhet.
• Skyddszon - hög erosionsrisk, minskning totalfosfor 2 kg/år.
• Skyddszon – medel erosionsrisk, minskning totalfosfor 12 kg/år.
• Tillsyn på jordbruksverksamhet.
• Våtmark för förbättrad vattenkvalitet, minskning totalfosfor 64 kg/år och totalkväve 770 kg/år.
• Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp - Alingsås kommun. 70 stycken.
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