
Övergödning



Vad innebär det att en sjö eller vattendrag inte har övergödningsproblem?

* Näringsämnen visar på God status

* Syrgas och siktdjup visar på God status

* Den biologi som påverkas av övergödning visar på God eller 
Hög status

Fisk
Alger
Bottendjur
Vattenväxter

Enligt vattendirektivet:



Referensvärde

Norm = 2 x 
referensvärde

Nuvarande halt

Glapp = behov av minskning

Totalfosforhalt µg/l
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Skalan - PLC5 områden istället för vattenförekomster!
Från 150 vattenförekomster (119 delavrinningsområden) till 8 PLC5-områden

Beting - övergödning



Stallbackaån

Gårdaån

Sköldsån

Lärjeån

Dålig status

Otillfredsställande 
status

Måttlig status

God status

Hög status

1. En samlad status för 
varje PLC5-område 
bestäms

2. Skillnad mellan halten för 
God status och halten 
motsvarande samlad 
statusen = nödvändig 
haltreduktionen (µg/l), 

3. Vattenflödet × haltreduktion = 
utsläppsreduktionen av fosfor (kg/år) 
för God status



Vänern

Göta älv 
108-106

0 kg/år

Stallbackaån

108-104 Slumpån övre108-105 Slumpån nedre

Gårdaån

108-103 Grönån

Sköldsån

Lärjeån

Göta älv 108-107
0 kg/år

Minskad belastning på havet om föreslagna åtgärder genomförs

2 410 - 4 018 kg/år

3 204 – 5 340 kg/år

3 668 - 6 113 kg/år

1 225 – 2 041 kg/år

984 – 1 640 kg/år

299 - 499 kg/år

548 - 913 kg/år

Totalfosfor: 7,6 ton/år; Totalkväve 106 ton/år

Åtgärdsbehov



11 449Återstående behov

829Förväntad effekt av 
genomförda åtgärder 
efter 2005

12 278 – 20 463 (16 370) *Summa
0God108-107 Göta älv
0God108-106 Göta älv
548 – 913 (731)MåttligLärjeån
299 – 499 (399)MåttligSköldsån
923 – 1 538 (1 231)Måttlig108-103 Grönån
1 225 – 2 041 (1 633)MåttligGårdaån
2 410 – 4 018 (3214)

Otillfredsställande108-105 Slumpån
nedre

3 668 – 6113 (4 891)
Otillfredsställande

108-104 Slumpån övre

3 203 – 5 340 (4 272)
Otillfredsställande

Stallbackaån

Reduktionsbehov (kg TotP/år)Samlad statusOmråde



Antropogen fosforbelastning i Göta älv

11%

15%

8%

60%

6%

Enskilda avlopp

Reningsverk

Industri

Jordbruk-antropogen

Dagvatten-antropogen



Åtgärdsförslag

9 155 – 25 932145 0007 730Summa 

--911Industri

5 164 – 14 861-1 259Enskilda avlopp

172 – 2 567-1 717Avloppsreningsverk, 
ARV

719 – 1 4394 40080400 haSkyddszoner

0 haVårbearbetning/fång
gröda

3 009 – 5 690141 0603 762470 haVåtmark

TotNTotP

Kostnad (tkr/år)Skattad effekt (kg/år)Skattad 
åtgärdspotentia
l

Sektor och åtgärd

68% av behovet



Grundl.Att prioritera sina väglednings- och tillsynsinsatser med avseende på frågor rörande 
övergödning till de områden inom respektive kommun där det finns ytvattenförekomster 
som bedöms vara i riskzonen för att inte uppfylla miljökvalitetsnormen god ekologisk 
ytvattenstatus på grund av övergödning. Insatserna behöver utformas så att samtliga 
enskilda avlopp har en hög skyddsnivå med avseende på utsläppen av kväve och fosfor.

Juridiskt/ 
Information

Kommunerna Enskilda 
avlopp

Grundl.Att se över och bedöma befintliga tillstånd för avloppsreningsverk som bedrivs med stöd 
av 9 kap MB, samt ta initiativ till omprövning av tillstånden i syfte att minska utsläppen 
av fosfor.

JuridisktLänsstyrelserna Avloppsrenin
gsverk, ARV

Kompl.Att med stöd av förordningen om miljöhänsyn i jordbruket, MB 12 kap, och i samarbete 
med Naturvårdsverket och Fiskeriverket, fastställa föreskrift som ställer krav på
funktionella skyddszoner intill övergödda vattenförekomster (vattendrag och diken) så att 
vattenmiljöerna intill vattenförekomsterna har ett permanent växtlighet med skog och 
gräs, så att läckaget från närzonen minskar och risken för erosion och ytavrinning minskar 
påtagligt.

JuridisktStatens 
Jordbruksverk

Kompl.Att genomföra en nationellt omfattande jordartskartering avseende åkermark, med syfte 
att ta fram kartunderlag som anger markens erosionskänslighet och risken för höga 
förluster av fosfor. Målsättningen med att ta fram detta kartunderlag är att möjliggöra mer 
riktade insatser till de områden i landet som förlorar mest fosfor genom ytavrinning och 
utlakning. Åtgärden behöver vara genomförd senast den 31 juli 2011.

JuridisktSGU

Kompl.Att prioritera sin rådgivning inom Greppa Näringen till jordbruksföretag som bedriver 
verksamhet inom områden med ytvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen för att 
inte uppfylla miljökvalitetsnormen god ekologisk ytvattenstatus på grund av övergödning

InformationLänsstyrelserna Skyddszoner

Kompl.Att ändra verkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om godkända grödor för att marken ska 
anses som höst- eller vinterbevuxen, så att höstsäd inte längre räknas som godkänd gröda. 
Ändringen behöver träda i kraft senast den 1 januari 2011.

JuridisktStatens 
Jordbruksverk

Kompl.Att prioritera sin rådgivning inom Greppa Näringen till jordbruksföretag som bedriver 
verksamhet inom områden med ytvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen för att 
inte uppfylla miljökvalitetsnormen god ekologisk ytvattenstatus på grund av övergödning, 

InformationLänsstyrelserna Fånggröda/ 
Vårbearbetni
ng

Kompl.Att prioritera och erbjuda aktivt våtmarksstöd till jordbruksföretag i områden med 
ytvattenförekomster som inte uppfyller eller bedöms vara i riskzonen för att inte uppfylla 
miljökvalitetsnormen god ekologisk ytvattenstatus på grund av övergödning. 

Information
/Ekonomisk
t

Länsstyrelserna Våtmark

Grundl./Kompl. 
åtg.

UppdragStyrmedelAnsvarig 
myndighet

Åtgärd 


