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Sammanfattning
Hushållningssällskapet har sökt och fått EU-stöd för ett projekt som heter LIFE
Goodstream. Projektet syftar bland annat till att nå God ekologisk status i
Trönningeån. Trönningeån valdes på grund av dess relativt begränsade
avrinningsområde där åtgärder i projektet som ger positiva resultat sedan kan
användas i större skala. Trönningeåns nuvarande status är Måttlig ekologisk status
och klassningen är baserad på halten totalfosfor i ytvatten. För att nå God ekologisk
status behöver denna halt minska till 50 µg fosfor/l.
Enligt Hushållningssällskapet har tidigare undersökningar gett indikation på att
Trönningeåns innehåll av fosfor och kväve ökas då ån passerar samhället (Feuerbach,
2016). I detta examensarbete ska det försöka klarläggas om kväve- och fosforhalterna
varierar över tid på dygnet samt om halterna varierar över olika veckodagar.
Provtagning har skett på två punkter, före och efter Trönninge samhälle, under tre
fredagar samt tre söndagar. Under dessa sex provtagningstillfällen, fördelat över tre
olika veckor, har vattenprov tagits klockan 08.00, 13.00, 18.00 samt 23.00.
I denna studie kan inte en tydlig dygnsvariation i närsaltshalterna påvisas.
Det finns några möjliga utsläppskällor som skulle kunna ge upphov till en
dygnsvariation. Dessa är den avslutade deponin, Elia express samt enskilda avlopp.
Även dagvatten kan bidra till förhöjda halter men då i samband med nederbörd
(Czemiel Berndtsson, 2014). Jordbruket i området är troligtvis den största källan till
förhöjda kväve- och fosforhalter i Trönningeån och därför bör fortsatta
undersökningar riktas mot detta område.

Nyckelord: fosfor, kväve, Trönningeån, vattenprovtagning, Life Goodstream

Abstract

Hushållningssällskapet has sought and received EU support for a project called LIFE
Good Stream. The project aims in particular to achieve good ecological status in the
river Trönningeån. Trönningeån was chosen because of its relatively small catchment
area where actions in the project that gives positive results then can be used on a
larger scale. The current status of Trönningeån is moderate ecological status and
classification is based on the content of total phosphorus in surface water. In order to
achieve good ecological status this level needs to fall below 50 g phosphorus/l.
Previous studies have according to Hushållningssällskapet, given an indication that
Trönningeåns content of phosphorus and nitrogen is increased when passing through
the village of Trönninge (Feuerbach, 2016). The aim of this thesis is to clarify if
nitrogen and phosphorus concentrations vary with time of day and whether the levels
vary on different days of the week.
Sampling is done on two points, before and after Trönninge village, for three Fridays
and three Sundays. During these six sampling occasions, spread over three weeks,
water samples were taken at 08:00, 13:00, 18:00 and 23:00.
In this study no clear diurnal variations in nutrient concentrations have been detected.
There are some possible sources of emissions that could give rise to a diurnal
variation. These are a closed landfill, Elia Express and individual sewage disposal
systems. Even rainwater can contribute to elevated levels but then in conjunction with
precipitation (Czemiel Berndtsson, 2014). Agriculture in the area is probably the
largest source of elevated nitrogen and phosphorus in Trönningeån and therefore
further studies should be directed towards this area.
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Förord
Denna studie är ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad
inom Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet. Delar av studien, vattenprovtagning och
analys av näringsämnen för undersöka om det finns någon dygnsvariation i
Trönningeån, var på uppdrag av Hushållningssällskapet Halland.

Syftet med studien har varit att genom provtagning och analys försöka kartlägga om
kväve- och fosforhalterna varier över tid på dygnet och om halterna varierar över
olika veckodagar. Dessutom utifrån de analysresultat vi har inhämtat ge förslag till
fortsatta undersökningar inom Trönningeåns avrinningsområde.

Ett stort tack går till vår handledare Kristian Eno för hans stora tålamod och
engagemang, utan hans stöd hade denna studie inte lyckats. Ett stort tack går även till
Per-Magnus Ehde för hans enorma hjälp och handledning av analyserna i laboratoriet.

Vi vill även tacka John Strand, Peter Feuerbach och Lisa Feuerbach Wengel från
Hushållningssällskapet för de har varit hjälpsamma.

Till slut vill vi även tacka alla människor som har bidragit med information och
allmänna råd som har varit relevant för vår studie.
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Joel Herzwall & Slobodan Vojvodić

Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................................................. 1

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................. 1
1.2. Näringsämnena kväve och fosfor ....................................................................................... 2
1.2.1. Jordbruk .......................................................................................................................................... 3
1.2.2. Avlopp ............................................................................................................................................. 4
1.2.3. Dagvatten........................................................................................................................................ 5
1.3. Vattendirektivet, Ospar och Helcom ................................................................................. 6
1.4. Miljömålen ............................................................................................................................... 7
1.5. Hushållningssällskapet ......................................................................................................... 9
1.6. Trönningeån ............................................................................................................................ 9
1.7. LIFE Goodstream ................................................................................................................11
1.8. Syfte och frågeställning.......................................................................................................11
1.9. Avgränsningar ......................................................................................................................11

2. Material och metod ....................................................................................................... 12
2.1. Material för vattenprovtagning ........................................................................................12
2.2. Metod ......................................................................................................................................13
2.2.1. Metod för sökning av vetenskapliga artiklar och litteratur .......................................... 13
2.2.2. Vattenprovtagningsmetod ...................................................................................................... 14
2.2.3. Provtagningsplatser .................................................................................................................. 14
2.2.4. Metod för mätning av vattenståndet.................................................................................... 16
2.2.5. Metod för analys av näringsämnen i proven .................................................................... 17

3. Resultat ............................................................................................................................ 20
3.1. Analysresultat och analys av data ....................................................................................20
3.1.1. Dygnsvariation totalfosfor ..................................................................................................... 22
3.1.2. Dygnsvariation totalkväve ..................................................................................................... 24
3.2. Pågående och tidigare verksamheter ..............................................................................26
3.2.1. Pågående verksamheter ........................................................................................................... 26
3.2.2. Tidigare verksamheter ............................................................................................................. 28
3.3. Enskilda avlopp ....................................................................................................................28
3.4. Dagvatten ...............................................................................................................................29

4. Diskussion........................................................................................................................ 30
4.1. Resultatdiskussion ...............................................................................................................30
4.2. Felkällor .................................................................................................................................32
4.3. Etiska aspekter .....................................................................................................................33

5. Slutsats ............................................................................................................................. 34
6. Förslag på fortsatt arbete ............................................................................................ 35
7. Referenser ....................................................................................................................... 36
8. Bilagor .............................................................................................................................. 39

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Detta examensarbete startade genom att professor Stefan Weisner vid Högskolan i
Halmstad tipsade oss om att det fanns möjlighet att göra en del i ett projekt som
Hushållningssällskapet sökt och fått EU-stöd för. Projektet heter LIFE Goodstream.
Hushållningssällskapet är en medlemsbaserad organisation som arbetar med forskning
och utveckling. Syftet med arbetet är att stärka lantbruket och landsbygden. LIFE
Goodstream syftar bland annat till att nå God ekologisk status i Trönningeån.
Trönningeån valdes på grund av dess relativt begränsade avrinningsområde där
åtgärder i projektet som ger positiva resultat sedan kan användas i större skala.
Trönningeåns nuvarande status är Måttlig ekologisk status och klassningen är baserad
på halten totalfosfor i ytvatten. För att nå God ekologisk status behöver denna halt
minska till 50 µg fosfor/l. Halten är beräknad på 36 vattenprov tagna 2010-2012.
Medelvärdet är för denna period beräknat till 79,1±30,1 µg fosfor/l
(Vatteninformationssystem Sverige [VISS], 2016b).
Enligt Hushållningssällskapet har tidigare undersökningar gett indikation på att
Trönningeåns innehåll av fosfor och kväve ökas då ån passerar samhället (Feuerbach,
2016). En del av Trönningeån och ett av dess biflöden passerar genom nuvarande och
tidigare industritomter samt genom villatomter. I detta examensarbete ska det försöka
klarläggas om kväve- och fosforhalterna varierar över tid på dygnet samt om halterna
varierar över olika veckodagar. Provtagning skall ske på två punkter, före och efter
Trönninge samhälle, under tre fredagar samt tre söndagar. Under dessa sex
provtagningstillfällen, fördelat över tre olika veckor, ska vattenprov tas klockan
08.00, 13.00, 18.00 samt 23.00. Analys ska göras för totalkväve samt totalfosfor.
I detta examensarbete ingår många moment som direkt kan kopplas till våra studier
inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, bland annat miljövetenskap med
övergödningsproblematiken, metodik, kemi, miljöskyddsteknik, analysmetoder,
laborationer samt att kunna referera till vetenskapliga rapporter.
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1.2. Näringsämnena kväve och fosfor
Kväve (N) och fosfor (P) är näringsämnen som kan orsaka övergödning i
sötvattendrag och hav. Det anses vara främst fosfor som bidrar till övergödning i sjöar
och vattendrag, vilket även är anledningen till att enbart fosfor och inte kväve ingår i
Naturvårdsverkets statusklassning (Naturvårdsverket, 2012a) för vattendrag. För
havet anses kväve ha störst övergödande effekt (Fölster m.fl., 2012). Jordbruk,
industrier och avloppsreningsverk är de viktigaste källorna till förhöjda halter av
kväve och fosfor i vattnet. De högre halterna av dessa ämnen kan orsaka kraftigare
algtillväxt med syrebrist och minskad ljusinstrålning i vattnet som följd. Även
artsammansättning och mångfald i vattnet kan indirekt påverkas (Naturvårdsverket,
2016).

Fosfor är ett reaktivt och svårlösligt grundämne. Fosfor ingår som beståndsdel i
arvsmassan, cellens membran, proteiner samt i adenosintrifosfat (ATP) vilket används
som energibärare i djurceller (Feuerbach och Strand, 2010). Fosfor och kalcium
samverkar vid bildning av tänder och ben. I människan finns den största mängden
fosfor lagrad i skelettet (Livsmedelsverket, 2016). Innan fosfor började brytas som
mineral användes benmjöl från djur som fosfortillskott på åkrarna. Djurben krossades
i en benstamp för att innehållet av fosfor i form av fosforsyra skulle bli mer
lättillgängligt för växter. Det finns en del bevarade benstampar, bland annat Sveriges
äldsta bevarade benstamp i Edet, använd fram till 1940-talet (Riksantikvarieämbetet,
2016). Även guano (fågelspillning) användes som fosforkälla samt avföring från både
människor och djur (Cordell et al, 2009). Fosfor i mineralform är en ändlig resurs och
flera försök att beräkna när de fosforrika mineralerna är förbrukade har gjorts. En
artikel publicerad av British Sulphur Publishing kom fram till att det troligtvis finns
mer än 100 års utnyttjande kvar av fosforreserverna med ett spann på mellan 60-130
år (Steen, 1998). Då fosformineral är en ändlig resurs är det nödvändigt med ett
kretsloppstänk. Eftersom fosfor ofta är partikelbunden kan ansamling ske genom
sedimentation på botten av en våtmark. Dessa sediment kan efter en tid grävas bort ur
dammen och återanvändas på jordbruksmark (Feuerbach och Strand, 2010).
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Kväve ingår som beståndsdel i arvsmassan, proteiner och aminosyror. Det mesta av
jordens kväve finns i atmosfären som inert kvävgas (N2). Atmosfären innehåller cirka
78 % kvävgas. Luftens kväve är inte tillgängligt för växter direkt utan måste fixeras
som nitrat, vilket oftast sker genom bakterier. Övriga nitratkällor är handelsgödsel och
blixturladdningar. Förutom kvävgas och nitrat kan kväve även förekomma som bland
annat ammonium (NH4), nitrit (NO2) och lustgas (N2O). Bakterier kan omvandla en
kväveform till en annan genom nitrifikation och denitrifikation vilket kan utnyttjas
bland annat i våtmarker för att omvandla vattnets kväveinnehåll till kvävgas
(Feuerbach och Strand, 2010).

1.2.1. Jordbruk

Den enskilt största källan till kväve- och fosforutsläpp är jordbruk. För 2011 beräknas
50 % av kvävetillförseln till Kattegatt komma från jordbruksmark. Motsvarande siffra
för fosfor är 49 % (SMED, 2014). Det naturliga bakgrundsläckaget är dock högre för
jordbruk jämfört med övrig markanvändning och enbart genom att marken brukas
ökar läckaget av näringsämnen. Signifikanta nedåtgående trender av kväve- och
fosforhalterna kan ses för ett urval av små vattendrag i jordbruksdominerat landskap i
Syd- och Mellansverige, vilket verkar tyda på att åtgärder mot näringsläckage har gett
verkan. För Västerhavet var dessa nedåtgående trender tydligast. Hög anslutning till
det kostnadsfria rådgivningsprojektet Greppa näringen (Greppa, 2015) nämns som en
viktig anledning men även ändrat odlingssätt där vallodlingen ökat och vårgrödan
minskat (Fölster m.fl., 2012).

I Sverige är det främst tre jordar som ger problem med fosforläckage. Dessa är
lerjordar, siltjordar samt lätta jordar med silt och sand. I lerjordarna förs fosforn ut till
vattendragen genom dräneringsrör. Siltjordarna har en svag struktur och kan genom
ytavrinning ha höga förluster av fosfor bundet till jordpartiklar. I de lätta jordarna
med silt passerar fosforn genom matjord och alv för att sedan ledas bort i
dräneringsrör. Fosfor kan transporteras på markytan eller i marken både i löst och
partikulär form. Större delen av fosforn är kemiskt hårt bunden men kan också vara
absorberad i markpartiklar, adsorberad till partikelytor eller förekomma i löst form.
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Ofta är fosforn bunden till lerpartiklar. Fosfor kan även vara bunden i organisk form
eller som joner, adsorberade på markpartiklar. Den lösta formen, som finns i minst
andel, är lättillgänglig för växter. Fosfor kan reagera med jord som den passerar och
därmed förändras egenskaperna hos fosforn. Dessutom kan partikulärt fosfor
sedimentera i sjöar och vattendrag och efter reaktioner i sedimenten återigen bli
tillgängligt för levande organismer. Miljöeffekter av fosfor från jordbruksmark är
därför svårt att utvärdera (Ulén, 2005).

Av det i Sverige tillförda kvävet är det i genomsnitt en tredjedel som inte tas upp av
grödan (Naturvårdsverket, 2003). Sandjordar med låg förmåga att hålla vatten ger
störst förluster av kväve. Detta kväve kan, förutom att orsaka övergödning i recipient,
även ge förhöjda nitrathalter i grundvattnet. Kväveläckage från jordbruksmark till
grundvattnet sker främst via inströmningsområden i form av åsar av sand, sten och
grus samt i mindre omfattning för morän. Områden med skyddande lertäckning ovan
grundvattnet har mindre betydelse för grundvattenbildningen och anses därför inte
heller i större omfattning kunna transportera nitrat genom marken till grundvattnet
under leran (Gustafson, 1983).

1.2.2. Avlopp

Enskilda avlopp

Det finns cirka 700 000 enskilda avlopp i Sverige och dessa bidrar till fosfor- och
kväveutsläppen. För fosfor beräknas de enskilda avloppen stå för cirka 10-20 % av
det totala utsläppet. Motsvarande siffra för kväve är cirka 4 %. Cirka 130 000 av
dessa enskilda avlopp har endast slamavskiljning som reningsmetod och uppfyller
därför inte kravet i Miljöbalkens Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om “längre gående rening än slamavskiljning”. Mellan en till två
procent av dessa icke godkända avloppsanläggningar åtgärdas varje år vilket anses gå
för långsamt enligt en bedömning från Havs- och vattenmyndigheten.
Naturvårdsverket anser att en ökning av åtgärdstakten bör ske till minst fem procent
om året (Naturvårdsverket, 2012b). De enskilda avloppens utsläpp av fosfor beräknas
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till mellan 10 och 20 % av den totala andelen vilket är en stor andel av utsläppen
räknat per person jämfört med kommunala reningsverk. Detta beror på
otillfredsställande eller obefintlig rening (Naturvårdsverket, 2008).

1.2.3. Dagvatten

I ett urbant område leds nederbörd vanligtvis bort via ett rörsystem. Detta är ofta
nödvändigt för att förhindra översvämningar då hårdgjorda ytor som vägar,
parkeringsytor, tak och liknande inte tillåter vattnet att infiltreras i marken. Ibland
leds dagvattnet bort i samma rörsystem som avloppsvatten men det kan ge problem
med för höga flöden och orsaka bräddning eller förlorad funktion i
avloppsreningsverket. Avloppsvattnet passerar då, tillsammans med dagvattnet, helt
eller delvis orenat ut i recipienten. Ett separat ledningssystem kallas duplikatsystem
och leder ofta dagvattnet tillsammans med eventuella föroreningar från djur,
vegetation, fordon och övrig mänsklig aktivitet direkt till recipient. Infiltration av
dagvatten, även kallat lokalt omhändertagande av dagvatten, kan ge problem med
översvämningar (Persson, m.fl., 2005). Vid nederbörd fördelas vattnet på
evapotranspiration, infiltration och ytavrinning. Proportionerna mellan dessa varierar
beroende på ytan nederbörden hamnar på. Både infiltrerat vatten och vatten som
rinner av på ytan hittar sannolikt till en bäck, å eller flod men vattnet som rinner av på
ytan kommer dit mycket snabbare. I urban miljö blir dagvattensystemet, om det leds
direkt till närliggande recipient, detsamma som ytavrinning från en hårdgjord yta.
Vatten som rinner av på ytan gör att recipienten tar emot detta vatten under en kortare
tid och därför ökar risken för översvämningar. Detta ger en flödestopp som ökar med
graden av urbanisering där antalet hårdgjorda ytor är större. Den snabba transporten
ökar även risken för att föroreningar följer med vattenflödet ut i recipienten (Butler
och Davies, 2004). En svensk studie av detta dagvatten i samband med flödestoppar
utfördes i Trelleborg, publicerad 2014. Kvävehalterna var högst där trafikintensiteten
var störst men det är möjligt att resultatet påverkades av gödning från privata
trädgårdar. Kväve kan dessutom förekomma i stor mängd i nederbörd. Även för
totalfosfor fanns ett samband mellan högre halter och trafikintensitet. I studien
hittades även en korrelation mellan mängd suspenderat material och totalfosforhalten.
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Det anses ofta att material på vägytor kan vara fosforkällan i dagvatten men det är inte
ett väl utforskat område. Högst uppmätta värde för kväve var 3,3 mg/l och för fosfor
1,2 mg/l (1200 µg) (Czemiel Berndtsson, 2014).

1.3. Vattendirektivet, Ospar och Helcom
Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten, trädde i kraft år 2000 och har som
övergripande mål bland annat att alla vatten ska uppnå God ekologisk status år 2015.
Vatten får inte heller försämras med avseende på ekologisk status och övergödning
samt risken för översvämningar på grund av ökande nederbörd ska minskas
(Vattendirektivet, 2000/60/EG, 2016). Det finns ett undantag för övergödning med en
tidsfrist till 2021 med skälet att det är tekniskt omöjligt att åtgärda tidigare
(Vatteninformationssystem Sverige [VISS], 2016b). De svenska vattenmyndigheterna
samordnar arbetet med att förbättra och bevara vår vattenkvalité enligt
Vattendirektivet. Sverige har fem vattenmyndigheter, uppdelade i fem vattendistrikt.
Dessa är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön samt
Västerhavet (Vattenmyndigheterna, 2016). Sverige delar havsområde med flera andra
länder och det finns därför flera internationella samarbeten för en bättre vattenmiljö.
För Östersjön inklusive Kattegatt finns bland andra miljökonventionen
Helsingforskommissionen, Helcom. Konventionen gäller för hela Östersjöns
avrinningsområde och behandlar frågor som miljöfarliga ämnen, övergödning samt
skydd och bevarande av biologisk mångfald. Parter är Sverige, EU, Tyskland, Ryska
Federationen, Estland, Danmark, Finland, Lettland, Litauen och Polen (Helcom,
2016). Till skydd av Nordostatlantens marina miljö har en konvention arbetats fram
mellan EU, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.
Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt ingår och arbetet behandlar frågor som
övergödning, radioaktiva ämnen, farligt avfall, biologisk mångfald och havsbaserad
verksamhet (Ospar, 2016). Vad gäller kväve- och fosforhalterna i Sveriges sjöar och
vattendrag är bland annat Vattendirektivet (se 1.6) och de svenska Miljömålen (se
1.7) styrande.
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1.4. Miljömålen
På ett nationellt plan har den svenska Riksdagen tagit fram 16 stycken
miljökvalitetsmål som ska driva miljöarbetet framåt. För att arbeta mot en bättre miljö
har ansvaret fördelats ut till olika myndigheter vilka har ansvaret att komma med en
årlig rapport samt en fördjupad utvärdering en gång varje mandatperiod. Sammanlagt
är det åtta stycken myndigheter som har blivit tilldelade de olika miljökvalitetsmålen
där Naturvårdsverket har ansvaret för sju stycken miljökvalitetsmål. Dessutom agerar
Naturvårdsverket som samordnare som sammanställer de övriga myndigheternas
uppföljningar och lämnar sedan in en redovisning till regeringen (Naturvårdsverket,
2013). Planen är att man vill uppnå målen fram till 2020 men i dags läget kommer
man inte klara målet där bara ett mål har statusen ”Ja”, Skyddande ozonskikt, och
några har statusen ”Nära” och resten har statusen ”Nej” (Naturvårdsverket, 2015b).

Av de 16 miljökvalitetsmålen är det särskilt sex stycken som är intressanta när det
gäller vilka styrande åtgärder som är tillgängliga för att ta hand om kväve- och
fosforhalternas miljöpåverkan i Sverige (Hushållningssällskapet, 2016a). Dessa är;

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Myllrande våtmarker

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt växt- och djurliv

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Illustrationerna är skapade av Tobias Flygar. Naturvårdsverket, 2012.

Miljökvalitetsmålet “Ingen övergödning” är direkt kopplade till de höga halterna
kväve och fosfor i mark och vatten för det är dessa näringsämnen som kan hamna i
miljön och orsaka övergödning. Kväve och fosfor släpps ut i miljön från olika källor,
till exempel transporter, kraftverk, industri, avloppsreningsverk och jordbruk.
7

Läckage från jordbruk är kopplat till miljökvalitetsmålet “Ett rikt odlingslandskap”. I
detta miljömål vill man minska miljöpåverkan från bland annat kväve och fosfor i
jordbruksverksamheter samtidigt som lantbruket ska bevaras. För att uppnå detta har
man bland annat hjälp av miljökvalitetsmålet “Myllrande våtmarker” som är till för
att rensa och filtrera vattnet på ett naturligt sätt från olika näringsämnen samt att bidra
till att öka den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden berörs av för höga
halter av kväve och fosfor och därför har miljökvalitetsmålen “Levande sjöar och
vattendrag” och “Ett rikt djur- och växtliv” viktiga funktioner som styrande åtgärder
för att öka den biologiska mångfalden. Dessa miljökvalitetsmål är dessutom viktiga
för kulturminnen samt för rekreation i form av till exempel bad, fiske och inte minst
fågelskådning. Det sista miljökvalitetsmålet “Hav i balans samt levande kust och
skärgård” knyter an till resterande fem miljömål och definieras så här av Riksdagen:

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av särskilt värdefulla hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar." (Naturvårdsverket, 2015c)

De olika miljökvalitetsmålen har blivit tilldelade olika myndigheter där Havs och
Vattenmyndigheten har ansvaret för ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och
vattendrag” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, Naturvårdsverket
har ansvaret för ”Myllrande våtmarker” samt ”Ett rikt växt- och djurliv” och
Jordbruksverket har ansvaret för ”Ett rikt odlingslandskap” (Naturvårdsverket,
2015a).
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1.5. Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet grundades 1791 på Gotland och är en medlemsbaserad
organisation som arbetar med forskning och utveckling. Syftet med arbetet är att
stärka lantbruket och landsbygden. Det finns 17 fristående sällskap i Sverige, samlade
i ett förbund, som driver försöksgårdar, naturbruksgymnasium, forskningsprogram,
projekt samt erbjuder rådgivning. Hushållningssällskapet har cirka 700 medarbetare
och runt 40 000 kunder (Hushållningssällskapet, 2016c). Hushållningssällskapet
Halland, som har sitt kontor på Lilla Böslid strax söder om Halmstad, har 25 anställda
och arbetar bland annat med företagsutveckling inom livsmedel genom fältförsök och
växtodling, naturvård och energifrågor (Hushållningssällskapet, 2016c).

1.6. Trönningeån
Trönningeån är 11 kilometer lång och mynnar i Fylleåns avrinningsområde, strax
söder om Halmstad. Fylleån är ett Natura 2000-område och de nedre delarna av
Trönningeån och Fylleån är dessutom ett Ramsarområde. Trönningeåns
avrinningsområde är 33,14 kvadratkilometer stort varav 50 % är jordbruksmark, 42 %
är skog och 8 % består av urbana områden (figur 1.) (Hushållningssällskapet, 2016e).
Markanvändning i Trönningeåns avrinningsområde
Jordbruksmark

Skog

Urban

8%

50%
42%

Figur 1. Cirkeldiagram som visar procentuell fördelning över markanvändning i Trönningeåns avrinningsområde
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Sverige är indelat i fem vattendistrikt och Fylleåns avrinningsområde mynnar i
vattendistriktet Västerhavet. Övriga distrikt är Bottenviken, Bottenhavet, Norra
Östersjön och Södra Östersjön (Vatteninformationssystem Sverige [VISS], 2016a).
Trönningeåns ekologiska status 2009 är Måttlig ekologisk status med avseende på
fiskstatus och kemisk kvalité. Kvalitetskravet är God ekologisk status till år 2015 men
det finns ett undantag för övergödning med en tidsfrist till 2021 med skälet att det är
tekniskt omöjligt att åtgärda tidigare. Klassningen av den ekologiska statusen i
Trönningeån är baserad på totalhalten fosfor i ytvatten. Referensvärdet
(bakgrundshalten) är beräknad till 25 µg P/l (standardmetod). För att uppnå god
ekologisk status behöver halten av totalfosfor minska till 50 µg P/l. Medelvärdet för
totalfosfor är 79,1±30,1 µg/l och baseras på 36 prov tagna 2010-2012.
Konfidensintervallet på 95 % överlappar gränserna både mot otillfredsställande och
mot god status (VISS, 2016b).

Bild 1. Kartan visar Trönningeåns avrinningsområde, markerat med lila färg
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1.7. LIFE Goodstream
LIFE Goodstream är ett projekt som finansieras av Hushållningssällskapet (1.5 %),
Länsstyrelsen Halland (1.8 %), Halmstads Kommun (2,1 %), EU (49 %) och Havsoch vattenmyndigheten (45,6 %). Samarbetspartner är Högskolan i Halmstad.
Projektet löper över 6 år och har en budget på cirka 20 miljoner kronor. Huvudsyftet
med projektet är att nå God ekologisk status i Trönningeån samt att ur ett
helhetsperspektiv introducera integrerade buffertzoner. I projektet ska anläggas 30
integrerade buffertzoner (IBZ), 2 utjämningsdammar (level wetlands), 6 optimerade
våtmarker (optimized constructed wetlands), 60 kreotoper inklusive 30
kräldjursdammar, 500 holkar för fåglar, fladdermöss och insekter, 1 dagvattendamm
(urban storm water pond). Ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande
varelser ska tas bort och ett informationscenter ska anläggas längs ån
(Hushållningssällskapet, 2016d).

1.8. Syfte och frågeställning
Att genom provtagning och analys svara på om det finns en dygns- och/eller
veckodagsvariation i Trönningeåns kväve- och fosforhalter mätt före och efter
Trönninge samhälle. Vi ska också undersöka vilken typ av verksamheter som finns
eller har funnits i Trönninge samhälle och om dessa kan bidra till förhöjda halter.
Utifrån analysresultat ska vi ge förslag på fortsatta undersökningar.

1.9. Avgränsningar
Vi har i denna studie avgränsat oss till att följa anvisningarna från
Hushållningssällskapet Halland vad gäller provtagningsplatser samt vilka ämnen som
ska analyseras. Dessa ämnen är totalkväve och totalfosfor. Provplatserna har valts
med hänsyn till tillgänglighet samt för att undvika onödiga intrång på annans mark.
En del av Trönningeåns avrinningsområde, Kistingeområdet med Kistingebäcken, i
nordvästra delen av avrinningsområdet, har valts bort då detta området mynnar
nedströms Trönninge samhälle och därför är området inte relevant för denna studie.
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2. Material och metod
2.1. Material för vattenprovtagning
● Vattenprovtagningsstång i aluminium med hållare för flaska.
● Stor provtagningsflaska att ta upp vattenprovet med. Flaskan fästes i
vattenprovtagningsstången.
● Små provflaskor, 20 ml för att spara vattenprovet i frysen.
● Kylväska för förvaring av vattenproverna under transport till frysen.
● 2 kylklampar till kylväskan.

Bild 2. En av författarna av denna studie tar ett vattenprov.
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2.2. Metod
2.2.1. Metod för sökning av vetenskapliga artiklar och litteratur

För denna studie har vetenskapliga artiklar inhämtats primärt från databasen Summon
via biblioteket på Högskolan i Halmstad. Då detta examensarbetet ej är en renodlad
litteraturstudie så har tidsaspekten gjort att artiklar valts ut efter relevans till studien.

Följande sökord har använts i databasen Summon:
“nitrate soil sweden leach* eutroph*” NOT forest”
Avgränsningar: Fulltext och Scholarly & Peer-Review
Total antal träffar: 308
“phosphor* “urban storm water”
Avgränsningar: Fulltext och Scholarly & Peer-Review
Total antal träffar: 4609
Användes för att hitta artiklar om fosforinnehåll i dagvatten.

Metod för litteratursökning och sökning av annan relevant information till denna
studie har internetbaserade söktjänster som Google använts samt respektive
myndigheters hemsida. Information har även inhämtats via möten, elektronisk post
och telefonkontakt.
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2.2.2. Vattenprovtagningsmetod

1. Den stora provtagningsflaskan fästes i vattenprovtagningsstången (Det är
rekommenderat att provtagningsflaskan har en större volym än provflaskorna).
2. Provet tas i strömmen ungefär 10 cm under vattenytan så nära
huvudströmfåran som möjligt. Provupptagningsflaskan sänks ner med
öppningen först och vänds så att luftbubblorna kommer ut och provet fylls
med vatten.
3. Vattnet hälls ut igen för att skölja ur provtagningsflaskan och
provtagningsflaskan fylls därefter med nytt vatten från strömmen.
4. De två (ett prov tas som reserv) provflaskorna sköljs ur två gånger med vatten
från den stora provtagningsflaskan.
5. Provflaskorna fylls därefter nästan hela vägen upp. Ett litet utrymme lämnas
så att vattnet kan expandera i frysen. Det kvarvarande vattnet i den stora
provtagningsflaskan hälls ut.
6. Provflaskorna sätts direkt i en kylväska med kylklampar. Provflaskorna
förvaras kallt och mörkt så att inga kemiska reaktioner sker eller så att
bakterier blir aktiva. När alla prov är tagna förvaras provflaskorna i frysen tills
analysen ska genomföras i laboratoriet.

2.2.3. Provtagningsplatser

De två provtagningsplatserna har valts ut av Hushållningssällskapet (bild 3.). Den
övre provtagningsplatsen är belägen strax nedströms den före detta sågverksdammen i
Stjärnarp, uppströms Trönninge samhälle (bild 4.). Den nedre provtagningsplatsen är
belägen precis i utkanten av Trönninge samhälle, nedströms Trönninge samhälle och
är identisk med Länsstyrelsens provtagningsplats (bild 5.). På bron sitter även en
pegel för avläsning av vattenståndet, vilken har lästs av vid varje provtagningstillfälle.
Den nedre provtagningsplatsen har valts just för att det är samma provtagningsplats
som Länsstyrelsen använder. Den övre provtagningsplatsen har valts ur ett
tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv.
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Bild 3. Kartan ovan visar med röd cirkel de två provtagningspunkterna före och efter Trönninge samhälle

Bild 4. Övre provtagningspunkt

Bild 5. Nedre provtagningspunkt
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Bild 6. Kartan ovan visar Trönningeåns avrinningsområde i lila färg och två stycken linjer, grön respektive röd,
som separerar avrinningsområdet i nedre och övre provtagningsplats

Bilden (bild 6.) ovan visar avrinningsområdet för den övre provtagningsplatsen är det
lilamarkerade området till höger om den röda linjen. Avrinningsområdet för den nedre
provtagningsplatsen är det lilamarkerade området till höger om den gröna linjen,
inklusive avrinningsområdet för den övre mätpunkten. De röda och gröna linjerna är
grova uppskattningar då inga tillförlitliga data finns att tillgå.

2.2.4. Metod för mätning av vattenståndet

En pegel placerad på bron (bild 7.) i nordvästra delen av Trönninge samhälle har lästs
av vid varje provtagningstidpunkt för den nedre provtagningsplatsen. Pegeln är
placerad där vattenproverna nedströms samhället har hämtats.
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Bild 7. Pegel som användes för avläsning av vattenståndet

2.2.5. Metod för analys av näringsämnen i proven

Nedan följer en förklaring av de metoder som har används för att genomföra analyser
på totalfosfor och totalkväve.

Metod för analys av totalfosfor

Förberedelser av provflaskorna för analys av totalfosfor.

1. Markera glasprovrör för att kunna åtskilja/särskilja dem.
2. Från varje provflaska tar man ur 8.0 ml med hjälp av en elektronisk pipett (för
detta användes en elektrisk pipett med märket: Finnpippet).
3. För över 8.0 ml till ett glasprovrör.
4. Repetera förgående steg tills tio stycken glasprovrör är fyllda.
5. Det tionde glasprovröret är kontrollen.
6. Glasprovröret som är kontrollen fylls med 8.0 ml fenylposfat (8 mg/l) med
hjälp av en elektronisk pipett.
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7. När alla glasprovrör är fyllda med 8.0 ml vätska ska det tillsättas 1,60 ml
kaliumpersulfat (K2S208) som görs med en elektronisk pipett.
8. När alla glasprovrör är fyllda med 1,6 ml kaliumpersulfat ska det tillsättas 0,1
ml av 4 mol/l svavelsyra (H2SO4) med hjälp av en elektronisk pipett (för detta
användes en elektronisk pipett med märket: BIOHIT PROLINE 100-5000 µl).
9. Skruva på en plastkork på alla glasprovrör.
10. Samtliga glasprovrör omskakas ordentligt.
11. Gör en visuell kontroll av alla glasrörprov så att alla har samma vätskevolym.
12. Klara för analys. Om analysen av glasprovrören ska göras vid ett annat tillfälle
så förvara dem i ett mörkt utrymme.

Analysen görs enligt ISO 15681-1 för att bestämma vatten kvaliteteten och innehållet
av fosfat och totalfosfor genom flödesanalys (International Organization for
Standardization [ISO], 2014). För denna analys användes en FOSS FIAstar 5000 med
applikations nummer 5241 och rubriken Determination of total phosphorus in water
by FIAstar 5000.

Metod för analys av totalkväve

Förberedelser av provflaskorna för analys av totalkväve.

1. Markera glasprovrör för att kunna åtskilja/särskilja dem.
2. Från varje provflaska tar man ur 8.0 ml med hjälp av en elektronisk pipett (för
detta användes en elektronisk pipett med märket: Finnpippet).
3. För över 8.0 ml till ett glasprovrör.
4. Repetera förgående steg tills tio stycken glasprovrör är fyllda.
5. Det tionde glasprovröret är kontrollen.
6. Glasprovröret som är kontrollen fylls med 8.0 ml glycin (100 µg/l) med hjälp
av en elektronisk pipett.
7. När alla glasprovrör är fyllda med 8.0 ml vätska ska det tillsättas 1,60 ml
uppslutningslösning som görs med en elektronisk pipett.
8. Skruva på en plastkork på alla glasprovrör.
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9. Samtliga glasprovrör omskakas ordentligt.
10. Gör en visuell kontroll av alla glasrörprov så att alla har samma vätskevolym.
11. Klara för analys. Om analysen av glasprovrören ska göras vid ett annat tillfälle
så förvara dem i ett mörkt utrymme.

Analysen görs enligt ISO 11905-1 för att bestämma vatten kvaliteteten och innehållet
av det totala oxiderade kvävet (International Organization for Standardization [ISO],
2013). För denna analys användes en FOSS FIAstar 5000 med applikations nummer
5202 och rubriken Determination of total oxidized nitrogen in water by FIAstar 5000.

19

3. Resultat
3.1. Analysresultat och analys av data

Totalfosfor
40

55

50

35

45
30
40

35

cm

µg/l

25

20
30
15
25
10

20

5

15

Datum och tidpunkt
TotP vardag och helg övre

TotP vardag och helg nedre

Pegel

Figur 2. Totalfosfor samtliga analysresultat - Notera att fyra stycken värden i TotP Vardag och helg nedre (grön
linje) inte visas i grafen pga att dessa är väldigt höga. Dessa värden visas i Tabell 2

Figuren ovan (figur 2.), Totalfosfor, visar samtliga analysresultat för fosfor för både
övre och nedre provtagningsplats. Blå punkter visar vattenflödet i form av pegelhöjd i
centimeter mätt vid pegeln vid nedre provtagningsplatsen, röda punkter visar
totalfosforhalten för prov tagna vid övre provtagningsplatsen och gröna punkter visar
totalfosforhalt i prov tagna vid den nedre provtagningsplatsen. Vattenståndet och
totalfosforhalterna varierar ganska lite, undantaget sista provtagningsdagen. Vid sista
provtagningsdagen för övre provtagningsplatsen den 21 februari klockan 08:00 stiger
totalfosforhalten initialt kraftigt med pegelvärdet för att sedan sjunka i följande prov
trots ökande pegelvärde.
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Tabell 2. Höga analysresultat av TotP

Tid och datum TotP (µg/l) vardag och helg nedre
21 feb \ 08:00
104,791
13:00
41,859
18:00
100,461
23:00
62,292

5,5

55

5

50

4,5

45

4

40

3,5

35

3

30

2,5

25

2

20

1,5

15

cm

mg/l

Totalkväve

Datum och tidpunkt
TotN vardag och helg övre

TotN vardag och helg nedre

Pegel

Figur 3. Totalkväve samtliga analysresultat

Figuren ovan (figur 3.), Totalkväve, visar samtliga analysresultat för totalkväve för
både övre och nedre provtagningsplats. Blå punkter visar vattenflödet i form av
pegelhöjd i centimeter mätt vid pegeln vid nedre provtagningsplatsen, röda punkter
visar totalkvävehalten för prov tagna vid övre provtagningsplatsen och gröna punkter
visar totalkvävehalt i prov tagna vid den nedre provtagningsplatsen. Den övre
provtagningsplatsen visar sjunkande totalkvävehalter trots stigande pegelvärde,
undantaget sista mätningen klockan 23:00 men höjningen är relativt liten.
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Totalkvävehalterna stiger vid nedre provtagningsplatsen först vid provet taget klockan
18:00 den 21 februari.

3.1.1. Dygnsvariation totalfosfor
Dygnsvariation totalfosfor vardag övre provtagningspunkt
25

20

µg/l

15

10

23.00

18.00

13.00

08.00

23.00

18.00

13.00

08.00

23.00

18.00

13.00

08.00

5

0
5 feb övre

12 feb övre

19 feb övre

Datum
Figur 4. Staplarna representerar uppmätta fosforhalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 5
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 12 februari och de fyra sista staplarna representerar den 19 februari
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Dygnsvariation totalfosfor vardag nedre provtagningspunkt
35

30

25

µg/l
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13.00

08.00

23.00
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13.00

08.00

23.00

18.00

13.00

08.00

5

0
5 feb nedre

12 feb nedre

19 feb nedre

Datum
Figur 5. Staplarna representerar uppmätta fosforhalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 5
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 12 februari och de fyra sista staplarna representerar den 19 februari

Dygnsvariation totalfosfor helg övre provtagningspunkt
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Datum
Figur 6. Staplarna representerar uppmätta fosforhalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 7
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 14 februari och de fyra sista staplarna representerar den 21 februari
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Dygnsvariation totalfosfor helg nedre provtagningspunkt
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Figur 7. Staplarna representerar uppmätta fosforhalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 7
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 14 februari och de fyra sista staplarna representerar den 21 februari

3.1.2. Dygnsvariation totalkväve
Dygnsvariation totalkväve vardag övre provtagningspunkt
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Figur 8. Staplarna representerar uppmätta kvävehalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 5
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 12 februari och de fyra sista staplarna representerar den 19 februari
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Dygnsvariation totalkväve vardag nedre provtagningspunkt
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Figur 9. Staplarna representerar uppmätta kvävehalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 5
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 12 februari och de fyra sista staplarna representerar den 19 februari

Dygnsvariation totalkväve helg övre provtagningspunkt
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Figur 10. Staplarna representerar uppmätta kvävehalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 7
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 14 februari och de fyra sista staplarna representerar den 21 februari
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Dygnsvariation totalkväve helg nedre provtagningspunkt
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Figur 11. Staplarna representerar uppmätta kvävehalter vid 08:00, 13:00, 18:00 samt 23:00. De fyra första representerar den 7
februari. Nästa fyra staplarna representerar den 14 februari och de fyra sista staplarna representerar den 21 februari

3.2. Pågående och tidigare verksamheter
3.2.1. Pågående verksamheter

Elia express bedriver två verksamheter och har därför två separata miljötillstånd.
Dessa tillstånd gäller deponi samt återvinning och mellanlagring av träavfall.
Dagvatten från de hårdgjorda ytorna där verksamheten bedrivs leds till en
luftningsdamm där vattnet långtidsluftas och där sedimentering kan ske. Syftet med
luftningen är att bryta ned organiskt material. Släpps vattnet direkt till recipient sker
denna nedbrytning i recipienten och förbrukar syret där. Vissa arter överlever inte
sänkta syrehalter i vattnet. Samma luftningsdamm används för båda verksamheterna. I
dammen luftas vattnet och pumpas ut till Trönningeån 4 gånger per år. Vid dessa 4
tillfällen tas prover och kontrolleras mot utsläppsvillkoren. Provresultat och
beräknade mängder redovisas i miljörapport årligen. Utsläppen har begränsningar för
flera parametrar. För totalfosfor är begränsningsvärdet 0,7 mg/l (700 µg/l) och för
totalkväve 10 mg/l. För båda dessa begränsningsvärden används halvårsmedelvärden.
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För 2014 var medelvärdet för totalfosfor 0,36 mg/l (360 µg/l) och för totalkväve 2,9
mg/l. Lakvattenflödet under 2014 till Trönningeån uppgick till 2840 m3. Detta gav ett
utsläpp av cirka 1 kg fosfor och 8,1 kilo kväve under året (Sjöstedt, 2016). En
modellerad totalbelastning för totalfosfor till Trönningeån är beräknad till 600 kilo per
år (VISS, 2016c).

Elia express verksamhet bedrivs på en del av en deponi (bild 8.) från 1960- och 1970talet och denna del av en större deponi är inte inventerad enligt MIFO (Metodik för
Inventering av Förorenade Områden). Fastighetsbeteckningar för denna ej inventerade
del av deponi är Trönninge 10:49 och Trönninge 10:36 (Sjöstedt, 2016).

Bild 8. Den röda cirkeln visar deponins utbredning. Den streckade delen av cirkeln i förstoring visar den undersökta delen av
deponin och den ej streckade delen inom cirkeln är den ej undersökta delen av deponin.

National gummi AB använder vatten från Perstorpsbäcken (bilaga 2) och släpper
därefter tillbaka det i bäcken igen. Detta vatten är i övrigt opåverkat och
temperaturpåverkan på bäcken har bedömts vara marginell.
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Miljöförvaltningen i Halmstad kommun känner inte heller till några andra företag i
Trönningesamhälle som släpper ut något i Trönningeån (Sjöstedt, 2016).

3.2.2. Tidigare verksamheter

I bilaga 3. listas de verksamheter som finns med under förorenade områden i VISS
(VISS, 2016c). De områden som bedöms aktuella i denna undersökning är i fetstil.

Under 1960- och 1970-talet bedrevs deponi i en gammal lertäkt på fastigheterna
Trönninge 16:1 och Trönninge 16:5 (bild 8.). Området är cirka 30 000 m2 med okänt
djup. På fastigheten bedriver Goodlack Halmstad idag verksamhet. I deponin finns
kommunalt avfall och industriavfall, bland annat gummirester. Det kommunala
avfallet består av hushållsavfall, byggnadsavfall och trädgårdsavfall. Deponin är
klassad som riskklass 2 - Stor risk för människor och miljö. Jordarten i området är
mestadels glacial lera. Leran bedöms fungera som ett tätskikt nedåt men föroreningar
bedöms ha stor risk att spridas till ytvatten. Den undersökta delen innefattar inte
Trönninge 10:4 och Trönninge 10:36, där deponiverksamhet pågått längre. Trönninge
10:49 och Trönninge 10:36 ligger under Elia express befintliga verksamhet (se avsnitt
Elia express ovan). Deponin har Objectid 106338 och 106607 i VISS. Objectid
106607 är den del av deponin som finns under Elia express verksamhet (Sjöstedt,
2016).

3.3. Enskilda avlopp
I Halmstad kommun gjordes under åren 1989-1996 en första inventering av enskilda
avlopp där de flesta avlopp med endast slamavskiljare åtgärdades. Dock godkändes
stenkistor och sjunkbrunnar. Vid en inventering har vanligtvis cirka 5-10 % av
avloppen endast slamavskiljning, 50 % har dessutom sjunkbrunnar eller stenkistor och
40-45 % har infiltration eller markbäddar som är yngre än 20 år. I Trönningeåns
avrinningsområde finns det cirka 120-130 fastigheter med enskilt avlopp. En ny
inventering ska göras om några år. Delar av Perstorp norr om Eldsberga har
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kommunalt avlopp, troligtvis beroende på att det finns en vattentäkt i området
(Datsishin, 2016).

3.4. Dagvatten
Laholmsbuktens vatten och avlopp ansvarar för dagvattnet inom Trönninge tätort. Allt
dagvatten från LBVA:s rörsystem mynnar i Trönningeån. Vattnet passerar två
dagvattendammar i olika delar av Trönninge innan vattnet släpps ut i ån.
Ledningsnätet är sekretessbelagt och därför är endast utloppen markerade. Bilaga 4.
visar med röda kryss ungefärlig placering av befintliga dagvattenrör. Kartan gäller
endast rör inom LBVA:s verksamhetsområde. I Trönningeån mynnar även privatägda
rör (Boudaeva m.fl., 2016).
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4. Diskussion
4.1. Resultatdiskussion
Ett möjligt samband mellan högt flöde och höga totalfosforhalter kan för den nedre
provtagningsplatsen ses för de fyra sista provtagningstillfällena den 21 februari (figur
2. samt tabell 2.). Vi tror att detta möjligen kan bero på att det finns procentuellt
mindre jordbruksmark uppströms vilket i sin tur ger lägre läckage av fosfor.
Vattenståndet steg denna sista provtagningsdag för varje provtagningstillfälle men det
stigande pegelvärdet kan inte sägas ge motsvarande stigande halter av totalfosfor.
Snarare varierar totalfosforhalten upp och ned trots stigande pegelvärde. Orsaken till
detta är inte känd men en faktor skulle kunna vara variation i mängden nederbörd
under dygnet och därför varierande grad av ytavrinning. Ytavrinningen i sig skulle
kunna ge högre fosforhalter i vattnet om det på grund av ytavrinningen blir fler
partiklar i vattnet. Ökad turbiditet kan kopplas till högre fosforhalter i vattnet (Ulén,
m.fl., 2012). Pegelvärdet fortsätter stiga eftersom den tidigare nederbörden har
perkolerat och nu kommer ut i Trönningeån via dräneringsrör. I detta vatten finns
kanske färre partiklar innehållande fosfor jämfört med det vatten som ytavrinner då
nederbörden vid vissa tider under dygnet blir för stor för att allt vatten ska hinna
perkolera. Vattenståndet och totalkvävehalterna varierar ganska lite, undantaget sista
provtagningsdagen och den nedre provtagningsplatsen (figur 3.). Totalkvävehalterna
stiger vid nedre provtagningsplatsen först vid provet taget klockan 18:00 den 21
februari till skillnad från totalfosforhalten vid samma provtagningsplats och dag,
vilken var hög redan klockan 08:00 (figur 7.). För övre provtagningsplatsen ses ingen
större förändring av totalkvävehalterna under samma provtagningsdag.
Inom ramen för det här arbetet kan en variation knuten till tid på dygnet eller
veckodag inte påvisas (figur 4. till och med 11.). Endast i figur 9. ”Dygnsvariation
totalkväve vardag nedre provtagningspunkt” kan en tendens till förhöjda värden
utläsas klockan 18:00 och då endast på två av de tre provtagningsdagarna. Även om
en periodisk variation inte kan påvisas finns det ett antal faktorer som skulle kunna
påverka totalfosfor- och totalkvävehalten i Trönningeån då denna passerar Trönninge
samhälle. De faktorer som kan ha en påverkan är: Elia Express (verksamhet), avslutad
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deponi, enskilda avlopp samt dagvatten. Dessa faktorer diskuteras mer ingående
nedan.
Elia express har tillstånd att släppa lakvatten från sin luftningsdamm. För 2014 var
medelvärdet för totalfosfor i det till Trönningeån utsläppta lakvattnet 0,36 mg/l
(motsvarande 360 µg/l) fördelat på en total lakvattenvolym av 2840 m3 i
miljörapporten för 2014 finns fyra noteringar om avledning av lakvatten. Dessa datum
är 14 februari, 17 april, 25 augusti och 24 november. Den 14 februari släpptes 878 m3
lakvatten ut i Trönningeån under totalt cirka fem dygn till den 18 februari. Inga startoch stopptider finns angivna, endast startdatum samt drifttid (122 timmar).
Föroreningshalten är noterad som okej men analysvärdena anges ej (Sjöstedt, 2016).
Den 17 februari utförde Länsstyrelsen sin ordinarie provtagning i Trönningeån och
utsläppet från luftningsdammen kan därför ha påverkat provresultatet. Analysen av
Länsstyrelsens vattenprov visade en totalfosforhalt på 60 µg/l samt en totalkvävehalt
på 4,04 mg/l (Miljödata MVM, 2016). Då gränsvärdet för God ekologisk status för
totalfosfor är 50 µg/l hamnar det provet utanför gränsen. Länsstyrelsens provtagning
och analys ligger till grund för bedömningen av Trönningeåns ekologiska status vad
gäller kemiska parametrar (kväve ingår ej) och därför kan dessa lakvattenutsläpp till
viss del påverka analysresultatet de gånger utsläpp av lakvatten och Länsstyrelsens
provtagning sammanfaller, även om en stor utspädning av lakvattnet sker då det
släpps ut i recipienten.
En del av deponin i nordöstra utkanten av Trönninge samhälle är MIFO-inventerad.
Den större, ej inventerade delen ligger under Elia express befintliga verksamhet. Det
är okänt vad lakvattnet innehåller då inga kemiska analyser utförts (Sjöstedt, 2016).
Generellt brukar ett lakvatten från en deponi innehålla höga halter av kväve och en
förhållandevis låg fosforhalt (Persson, m.fl., 2005). Jordarten består i området av
glacial lera och fungerar som ett tätskikt nedåt och åt sidorna (Sjöstedt, 2016) men en
så kallad badkarseffekt kan uppkomma vid större nederbördsmängder och då orsaka
förorening av lakvatten till ytvatten (Baird m.fl., 2012). I dagsläget är det osäkert om
deponin bidrar till fosfor- och kvävehalterna i Trönningeån.
Det finns cirka 120-130 fastigheter med enskilt avlopp i Trönningeåns
avrinningsområde. Större delen av fastigheterna inom avrinningsområdet är anslutna
till kommunalt avlopp och påverkar inte fosfor- och kvävehalterna då Trönningeån
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passerar Trönninge samhälle (Datsishin, 2016). Undantaget som kan tänkas påverka
halterna av dessa ämnen gäller biflödet till Trönningeån som heter Perstorpsbäcken i
södra delen av avrinningsområdet (bilaga 2). Perstorpsbäcken mynnar i Trönningeån
inne i samhället och därför kan höga fosfor- och kvävehalter i detta biflöde ge en
felaktig signal om att dessa ämnen kommer från Trönninge samhälle. Utmed
Perstorpsbäcken finns en rad fastigheter som har enskilt avlopp, men området är inte
inventerat av Miljöförvaltningen i Halmstad kommun. Därför är antalet ej godkända
enskilda avlopp okänt. Även ett godkänt enskilt avlopp läcker fosfor och kväve till
omgivningen och fosfor och kväve kan endast reduceras till cirka 50% (Persson, m.fl.,
2005). Det är svårt att beräkna vilka mängder av fosfor och kväve till Perstorpsbäcken
(och i förlängningen Trönningeån) dessa enskilda avlopp bidrar med, bland annat på
grund av att området inte är inventerat.
Allt dagvatten från Trönninge samhälle mynnar i Trönningeån. Det finns inga
uppgifter om flöden att tillgå och LBVA:s (Laholmsbuktens vatten och avlopp)
ledningsnät är sekretessbelagt. Det finn två dammar som delar av dagvattnet passerar
innan det släpps ut i Trönningeån men hur stor reningsförmågan är hos dessa dammar
är okänt då inga analyser utförts (Boudaeva m.fl., 2016). Vid nederbörd kan
dagvattnet innehålla höga halter av både fosfor och kväve, speciellt i början då det
material som finns på markytan förs med vattnet till dagvattensystemet. I dagvatten
har fosforhalter på 1200 µg uppmätts (Czemiel Berndtsson, 2014). Dagvattnet skulle
kunna påverka fosfor- och kvävehalterna då Trönningeån passerar Trönninge
samhälle men i så fall endast inledningsvis vid nederbörd.

4.2. Felkällor
Den antroprogena faktorn är ofta en orsak till att fel uppstår i en studie och vårt arbete
är inte något undantag. En felkälla som kan räknas med under den antroprogena är att
när vi tog proverna vid respektive provpunkt kan det skett på ett ej optimalt
tillvägagångssätt och därmed kan det ha påverkat våra analysresultat. En annan möjlig
felkälla är när vi utförde vår databehandling kan det ha uppstått ett fel i någon del av
processen, exempelvis vid kopiering av data från ett dokument till ett annat och/eller
utformning av grafer och tabeller.
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En möjlig felkälla är även de maskiner som vi har använt oss av. Under analysen av
totalfosfor och totalkväve får det inte vara någon luft med i proverna eller i själva
analysprocessen eftersom detta kan leda till felaktiga analysresultat. Om det visar sig
att det finns luft med någonstans så uppkommer det lufttoppar i resultatet. Det finns
självklart möjlighet att upptäcka detta men det kan i vissa tillfällen förekomma luft
som påverkar analysresultatet. En annan felkälla i samband med maskiner är
kalibreringen av FIAstar 5000. Eftersom denna analysmaskin använder sig av flera
olika referensvätskor för att kalibrera kan det ha uppstått något fel vid själva
kalibreringen. Vidare felkälla kan också vara att man vid förberedning av de olika
referensvätskorna använd sig av fel mängd ämnen. Detta kan dock bara vara en liten
skillnad då man använder en elektronisk pipett men detta kan ändå påverka
analysresultatet. En stor del jordbruksmark finns mellan provtagningspunkterna.
Denna mark kan påverka resultatet då jordbruksmark är den största källan till förhöjda
fosfor- och kvävehalter i sjöar och vattendrag.

4.3. Etiska aspekter
Ur en antropocentrisk synvinkel är matproduktion en prioritet men det naturliga
bakgrundsläckaget är samtidigt högre för jordbruk jämfört med övrig
markanvändning och enbart genom att marken brukas ökar läckaget av näringsämnen
(Fölster m.fl., 2012). Människan har alltid påverkat sin omgivning, både medvetet och
omedvetet. För exempelvis miljömålet ”Ingen övergödning” blir det en
bedömningsfråga vilka gränsvärden som ska användas. Det finns ingen tydlig gräns
då människans påverkan blev för stor. Det finns inte heller siffror på exempelvis
fosfor- och kvävehalten i vattendrag och sjöar ut vid en titt bakåt hundra, tvåhundra
eller femhundra år. Samtidigt påverkar människan artsammansättningen i sjöar och
vattendrag genom att förändra koncentrationen av närsalter. Att bevara arter och
därmed den biologiska mångfalden är viktigt. Det blir en avvägning mellan påverkan
och matproduktion där en ytterligare dimension blir om vi med en växande
världsbefolkning måste fråga oss om vi samtidigt kan tillåta en lägre matproduktion.
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5. Slutsats
Vi har i detta examensarbete inte funnit någon tydlig dygns- eller veckodagsvariation
i Trönningeåns fosfor- och kvävehalter. Endast i figur 9. kan en tendens till förhöjda
värden vid ett enskilt klockslag (18:00) utläsas och då endast i två av de tre
analysresultaten. Dock har vi funnit att Trönninge samhälle kan ha en viss påverkan
på dessa halter, om än en begränsad sådan. Elia Express verksamhet, avslutad deponi,
enskilda avlopp samt dagvatten är de källor som bedömts vara aktuella. Elia Express
har idag tillstånd att släppa ut vatten från sin luftningsdamm. Detta vatten analyseras
och det innehåller förhållandevis höga halter av fosfor och kväve. Därför kan de
provtagningar som ligger till grund för HaV:s klassificering av vattendraget påverkas.
För deponins del är läget mer oklart då den endast är inventerad i första fasen,
dessutom är endast en del av deponin inventerad eftersom Elia Express bedriver
verksamhet ovanpå en del av deponin. De enskilda avloppens påverkan är också
relativt oklart eftersom antalet icke godkända avlopp är okänt. Vi misstänker att
biflödet Perstorpsbäcken, där det finns ett flertal enskilda avlopp, kan ha påverkan på
Trönningeåns fosfor- och kvävehalter. Perstorpsbäcken omges dessutom till största
delen av jordbruksmark. Allt dagvatten från Trönninge samhälle mynnar i
Trönningeån och även om höga halter påvisats (1200 µg) i andra undersökningar
gäller halterna endast under särskilda förhållanden. Vad gäller dagvatten vet vi inte
hur stor påverkan detta har på Trönningeån då det inte finns flödessiffror eller utförda
analyser av dagvattnets innehåll.
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6. Förslag på fortsatt arbete
För att Trönningeåns avrinningsområde ska uppnå God ekologisk status så bör man
även utöka undersökningsområdet till att inkludera Kistinge med omnejd. Detta
eftersom flera verksamheter med tyngre industri finns och har funnits inom området
som kan påverka Trönningeån.

Enligt Hushållningssällskapet har det påvisats högre halter av både totalfosfor samt
totalkväve i samband med Trönningeåns passage genom samhället (Feuerbach, 2016).
Biflödet Perstorpsbäcken delvis mynnar i Trönningeån i samhället (bilaga 2.) kan det,
om detta vatten har höga fosfor- och kvävehalter, se ut som om det är en påverkan
från samhället. Perstorpsbäckens omgivningar består till större del av jordbruksmark
vilket kan tänkas vara kopplat till de höga halterna näringsämnen här. Dessutom finns
det en rad enskilda avlopp utmed bäcken. Det skulle dock behövas fortsatt arbete för
att utreda vilka halter av näringsämnen som detta biflöde bidrar med till Trönningeån.
Vi anser även att undersökningar bör riktas mot övrig jordbruksmark i Trönningeåns
avrinningsområde då denna mark förmodligen är den största källan till de förhöjda
fosfor- och kvävehalterna i Trönningeån.
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