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Sammanfattning 
Tidan rinner upp väster om Jönköping och fortsätter norrut för till utloppet i Vänern vid 
Mariestad. Vattendragets totala längd är 185 km, detta kan jämföras med Helge Å som är 200 
km lång. Södra delen av avrinningsområdet är kuperad och präglas av skogsbruk, här finns 
inga större samhällen som påverkar Tidan. Längre norrut i avrinningsområdet präglas 
landskapet mer av jordbruk, jordmånen är till största del lera. Ju flackare landskapet är, desto 
större blir risken för översvämning. Längre norrut finns områdets största samhälle, Skövde 
med cirka 50 000 invånare. Skövdes reningsverk släpper ut sitt vatten i Ömboån som senare 
rinner ut i Ösan, som rinner samman med Tidan i sjön Östen. Sjön Östen är en av Sveriges 
viktigaste fågelsjöar, och närsaltsbelastningen är hög. På senare år har existensen av Tidans 
egna öring bekräftats. Tidans vattenförbund, tillsammans med fiskeintressenter, har vidtagit 
åtgärder för att ta bort vandringshinder och återskapa lekplatser. 
 
På 70-talet kunde 59 % av kvävetransporten i Tidan härledas till jordbruket, idag har denna 
siffra ökat till 71 %. Motsvarande siffror för fosforläckage är 39 % på 70-talet och 56 % i 
dagsläget. 
 
 Tidans största biflöde är Ösan, med Ömboån. Delavrinningsområdet är kraftigt påverkat av 
jordbruk och Ömboån är recipient för Skövde reningsverk. Av de mindre biflödena är Djuran, 
Fägrebäcken, Klämmabäcken, Ölebäcken och Kräftån mest påverkade av jordbruk.  
 
Syftet med rapporten är att identifiera de områden där insatser för att minska påverkan från 
diffusa utsläpp är mest angelägna. Målet är att förbättra vattenkvalitén i Tidan. I detta 
sammanhang är diffusa utsläpp det samma som läckage från åkermark. För att rangordna 
delavrinningsområdena har hänsyn tagits till N-tot, P-tot och turbiditet, samt markanvändning 
och minskad våtmarksareal. Dessa parametrar har kvantifierats och resultaten sammanvägts 
med hjälp av ett poängsystem. Metoden tar inte hänsyn till flödet, och därmed inte transport i 
respektive biflöde. Orsaken till denna brist är att flödesdata för biflödena inte funnits 
tillgänglig.  
 
Resultatet blir att delavrinningområde 2 är allra mest prioriterat, i området har hälften av 
våtmarksytan försvunnit sedan 1880-talet. Av biflödena är Djuran mest prioriterat, därefter 
Klämmabäcken och Fägrebäcken. Djuran är fattigt på våtmarker, anläggning av våtmarker 
med syftet att minska närsaltsbelastningen på Tidan skulle även få positiva effekter för 
biologisk mångfald, och landskapsbild. Detsamma gäller för Fägrebäcken. Klämmabäckens 
avrinningsområde har betydligt större areal våtmark än Fägrebäcken och Djuran. För 
Klämmabäcken, precis som de övriga biflöden och Tidans huvudfåra skulle anläggning av 
skyddszoner vara den kanske allra mest effektiva åtgärden för att minska näringsläckaget från 
åkermark. I vissa delar av avrinningsområdet är andelen jordbruksmark stor, upp till 41 % av 
hela delavrinningsområdet, här skulle anläggning av hästskovåtmarker vara en tänkbar åtgärd, 
inte minst för att minska kväveläckaget.  
 
Innan anläggning av dammar eller våtmarker genomförs behövs en noggrannare utredning av 
topografiska förhållanden. Inventering av täckdikningssystemet är också behövligt. 
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1. Beskrivning av vattendraget 
 
Ån Tidan avvattnar området mellan Vänern och Vättern, i de östra delarna av Västergötland. 
Tidan rinner upp på det sydsvenska höglandets nordsluttning, ungefär trettio kilometer väster 
om Jönköping. Den egentliga källan räknas som Strängseredssjön, som ligger runt 15 km 
öster om Ulricehamn (lst Skaraborgs Län, 1979). Hökensås bildar gräns för 
avrinningsområdet i öster, och skiljer där Tidans avrinningsområde från Vätterns (lst 
Skaraborgs Län, 1979). 
 
1.1 Hydrauliska data etc 
Avrinningsområdets yta är 2 228 km2, varav 411 km2 uppströms sjön Stråkens utlopp. Denna 
del av Tidan rinner genom skogsbygd och är inte nämnvärt påverkad av mänsklig verksamhet. 
Åns totala längd är 184 km (lst Skaraborgs Län, 1979). Detta kan jämföras med Helge Å som 
är ca 200 km lång. Vid utloppet, mätt vid residensbron i Mariestad, är Tidan cirka 100 meter 
bred (lst Skaraborg, 1979). 
 
Avrinningsområdet som helhet är sjöfattigt, endast 2 % vid utloppet. Till och med Stråken är 
andelen sjöyta 6-7 % enligt Skaraborgs länsstyrelse (1979), denna andel är normal i 
jämförelse med andra avrinningsområden. Nederbördsmängden är ca 850 mm (årsmedel) i 
södra delen och ca 600 mm (årsmedel) i mellersta och norra delen (lst Skaraborgs Län, 1979). 
Höjdskillnaden är ca 249 m (Strängseredssjön 293,2 m ö h, Vänern 43,3 – 45,3) (lst 
Skaraborgs Län, 1979). Årsmedelflödet mellan 1929 och 1977 vid utloppet i Mariestad är 21 
m3/s, vid Moholm är motsvarande siffra 9,4 m3/s, här är lägsta flödet mellan 1929 - 1977 1,1 
m3/s uppmätt 1959 (lst Skaraborgs Län, 1979). 21 m3/s motsvarar specifik avrinning om drygt 
9,4 m3/s och km2, för hela avrinningsområdet (Carlsson & Stöllman, 1972). 
 
Tidan och dess biflöden mottar vatten från 15 större kommunala avloppsreningsverk (Tidans 
vattenförbund, 2004). Till detta kommer ett otal reningsverk från mindre byar. Totalt är cirka 
76 000 personer anslutna till kommunala reningsverk. Dessutom tillkommer utsläpp från 
industrier samt utsläpp från ungefär 19 000 personer i glesbygden. Deras avlopp renas 
troligen genom enskilda avlopp. Enligt Skaraborgs länsstyrelse var motsvarande siffror 27 
kommunala ARV och ca 91 000 personekvivalenter, årsskiftet 1977/1978 (1984). 
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1.2 Avrinningsområdet 

 
Figur 1: Bilden visar Västra Götalands Län, med Tidans avrinningsområde markerat. 
 
Den del av avrinningsområdet som ligger väster om Hökensås är högt belägen och starkt 
kuperad, området är till största del skogsbevuxet (lst Skaraborgs Län, 1984). Bilaga 1 visar 
Tidans sträckning från söder till norr. När Tidan rinner mellan Tibro, Skövde och Tidaholm 
blir jordbruket mer intensivt och därmed påverkan på vattendraget alltmer märkbar. I detta 
område ansluter två biflöden, nämligen Yan och Lillån. Ytterligare längre uppströms, cirka 22 
km uppströms mynningen, vidgas Tidans fåra och den viktiga fågelsjön Östen tar vid. Strax 
innan Östen sammanfaller Fägrebäcken med Tidan. Till Östen rinner även Klämmabäcken 
och Ösan (lst Skaraborgs Län, 1984). Nedströms Östen är vattnets jordbrukspåverkan 
påtaglig, här märks även följderna av snabba högflöden med områden som regelbundet 
översvämmas (lst Skaraborgs Län, 1979). Ett antal kilometer nedströms Östen ansluter 
ytterligare ett biflöde, Ölebäcken, som avvattnar Ymsen.  Ytterligare längre norrut ansluter 
Kräftån som avvattnar Lången. Nedströms Östen rinner Tidan mest genom öppen 
jordbruksmark, även om ån kantas av lövträd på vissa sträckor. Växtligheten kring ån 
domineras av sjösäv, bladvass, jättegröe, kaveldun, igelknopp och blomvass (lst Skaraborgs 
län, 1979).  
 
1.3 De största sjöarna 
1.3.1 Ymsen är den största sjön och naturligt eutrof, sjön har ett relativt litet 
tillrinningsområde. Vattnet är tämligen grumlat av lerpartiklar från den kringliggande 
jordbruksmarken. Stränderna utgörs av odlade mossar på de östliga och västliga sidorna. Sjön 
avvattnas av Ölebäcken som rinner ut i Tidan strax nedströms Östen. Ymsen har ett värdefullt 
bestånd av gös (lst Skaraborgs Län, 1979). Ymsen övergår i Jula mosse innan flödet 
koncentreras till Ölebäcken. 
1.3.2 Stråken är en mycket långsmal sjö i den allra sydligaste delen av avrinningsområdet. 
Sjön har mer karaktären av utvidgad flodfåra än sjö. Stråken är reglerad genom en damm vid 
Kyrkekvarn, regleringsamplitud 1,5 m (lst Skaraborgs Län, 1979). 
1.3.3 Östen bedöms vara av riksintresse på grund av det rika fågellivet i sjön och 
kulturminnesvården i dess direkta omgivning (lst Skaraborgs Län, 1979). Sjön är en grund 
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lerslättsjö med 1,5 m maxdjup, medeldjupet är troligen mindre än 1 m. Vattnet är grumligt 
och eutroft, sjön hotas ständigt av igenväxning till följd av det ringa djupet. Omgivningarna 
översvämmas regelbundet under vårfloden (lst Skaraborgs Län, 1979). Då omgivningen är så 
flack får små vattenståndsfluktuationer stora effekter på omkringliggande mark. Detta har 
legat till grund för en sänkning av sjön som genomförts i tre omgångar; 1823, 1844 och 1887 
(lst Skaraborgs Län, 1979). De två första fick liten betydelse för omliggande marker, men vid 
den sista sprängde man vid Tidans utlopp ur sjön, vilket innebär att sjön numer regleras av en 
bergsklack nära Tidavad, ca 3 km nedströms sjön (lst Skaraborgs Län, 1979).  
Man har dessutom invallat vissa områden för att skydda åkermark. Detta har tillsammans lett 
till att variationen av vattenståndet har ökat, och att de områden som inte är invallade 
påverkas än mer idag (lst Skaraborgs Län, 1979). Sjön Östen omges helt av åkermark, vilket 
tillsammans med utsläpp från kommunala avloppsreningsverk leder till en betydande 
belastning av fosfor och kväve (lst Skaraborgs Län, 1979). Fosforbelastningen har minskat 
efter utbyggnad av reningsverken med kemiskt steg (lst Skaraborgs Län, 1979).  
De tidigare variationerna av vattenytan hindrade igenväxning av sjön, tillsammans med att 
hävden av maderna har upphört är igenväxning idag ett stort hot mot sjön (lst Skaraborgs Län, 
1979). När sjön översvämmades deponerades stora mängder ansamlat organiskt material på 
omgivande ängar, eller sköljdes med ut i Tidan, detta förhindrade också etablering av 
vassruggar inne i sjön (lst Skaraborgs Län, 1979). 
På senare år har hävden återupptagits i samband med Östenprojektet. Projektets var ett fem 
års restaureringsprojekt (Västra Götaland, 2006). Målet var att restaurera och säkerställa 
framtida skötsel av strandängarna. Man ville dessutom säkerställa en lägsta nivå, alltså höja 
sjön. Detta har dock avslagits i miljödomstolens alla instanser och projektet är därför avslutat 
(Västra Götaland, 2006).  
1.3.4 Lången är en relativt grund och näringsrik sjö, största djupet är 8 m. Stränderna på 
östra sidan är låga, flacka och till stor del uppodlade, de nordöstra stränderna översvämmas 
vid högvatten. De västra stränderna är branta och skogsbevuxna (lst Skaraborgs Län, 1979). 
Sjöns kanter är relativt tätt bevuxna med klonbildande växter, dessutom finns rik 
undervattens- och flytbladsvegetation (lst Skaraborgs Län, 1979).  
Sjöarna längre söderut i avrinningsområdet är till stor del oligotrofa och inte alls lika 
påverkade av jordbruksverksamhet.  
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1.4 Reglering av Tidan 
Ån är till stor del utnyttjad för kraftverksändamål, sjön Stråken är regleringsmagasin för 
nedströmsliggande kraftverk.  
 
1.5 Fisk i allmänhet, Tidanöring i synnerhet 
Fisket i Vänern har stor betydelse för dess omgivning, dessvärre har man sett att fisket 
försämrats under senare delen av 1900-talet. Till viss del kan minskningen förklaras med de 
många vandringshinder som finns i Vänerns tillflöden (lst Skaraborgs Län, 1984). Flera av 
dessa har uppkommit då åar har reglerats för kraftutvinning. Detta gäller inte minst Tidan, 
som tillsammans med de andra tillflödena utgör viktiga lekplatser för många fiskarter.  För att 
råda bot på det dåliga fisket genomfördes omfattande fiskevårdsåtgärder med start 1975 (lst 
Skaraborgs Län, 1984). Bland annat satte man ut stora mängder lax i Gullspångsälven, 
samtidigt som man restaurerade lekområden i älven (lst Skaraborgs Län, 1984). Dessa 
åtgärder ledde till resultat och 1983 fångades 41 ton lax och öring i Vänern ca 4 % av totala 
fångstmängden (lst Skaraborgs Län, 1984). Under denna period gjordes inga större insatser i 
Tidan. Vid den här tiden finns inget bekräftat bestånd av den speciella Tidanöringen, även om 
flera lokala fiskare är övertygade om dess existens. Däremot bekräftas större bestånd av 
stationär öring i trakterna runt Tidaholm, samt i Ösans biflöde Luttran, vid Stöpen (lst 
Skaraborgs Län, 1984). Tidan bedöms ändå som ett av de viktigaste vattendragen i Skaraborg 
för bevarande av potentiella öringbiotoper. Speciellt områdena inne i Mariestad samt vid 
Trilleholm är särskilt intressanta (lst Skaraborgs Län, 1984).  
 
För att vidare utreda fiskens situation i Tidan genomfördes provfiske i Tidans mynning 1995, 
samtidigt genomfördes provfiske längre upp i ån (Kinnerbäck, 1995). Man fann att 
vattendraget är artrikt (Kinnerbäck, 1995). Fångsten bestod av 14 arter i mynningen, 
tillsammans med fiske i andra delar av ån har man påvisat fler än 20 arter totalt sett 
(Kinnerbäck, 1995). Arterna domineras av mört, gers, björkna och braxen (Kinnerbäck, 
1995). Samtliga arter är typiska för näringsrika vatten. Dessutom återfanns Aspen som är en 
hotad art i Sverige. Tidans mynning är en av dess viktigaste lekplatser i Vänern (Kinnerbäck, 
1995).  
Aspen hör till karpfiskarna, är storväxt (kan bli upp emot en meter och väga 10 kg), den finns 
i både sjöar och vattendrag, men utbredningen i landet är liten. Dammbyggnationer och 
föroreningar har gjort att fisken numer är hotad på många ställen i landet (Kinnerbäck, 1995). 
Björknan hittas förutom i grunda, varma och vegetationsrika sjöar, även i sakta rinnande 
vattendrag i Sveriges södra och mellersta delar. Fisken lever i strandens vegetationszon där 
den äter smådjur och växtdelar. Den gynnas av övergödning, eftersom habitatet breder ut sig 
av ökad näringstillförsel. Björknan är 20 – 30 cm lång och förväxlas lätt med braxen 
(Kinnerbäck, 1995). 
Mörten är en av våra vanligaste sötvattenfiskar och föredrar varma, grunda och 
vegetationstäta vatten, liksom björknan gynnas mörten av övergödning. Äter plankton, 
bottendjur och växtdelar, ofta mindre än 0,5 kg.  
 
1.6 Markanvändning 
Av Tidans avrinningsområde utgörs ca 1/3, eller drygt 60 000 ha av åkerareal, resterande areal 
är alltså sjöar, skogar, myrar, betesmark samt stadsplanerat område (lst Skaraborgs Län, 
1979). I avrinningsområdet kan åkerarealen knytas till tre områden, Vadsboslätten mellan 
Mariestad – Moholm – Skövde, Kåkindsbygden mellan Tibro – Skövde – Tidaholm samt den 
del av Falbygden som sträcker sig söder och väster om Tidaholm (lst Skaraborgs Län, 1979).  
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1.7 Geologi 
Närmast området kring utloppet består jordarten till största del av moränstråk som avtecknas 
som åsar eller höjder, dalgångarna mellan dessa områden är täckta av lera, och det finns sand i 
mindre utsträckning längs dalsidorna. Moränstråken är täckta av svallgrus. Åkerjorden i detta 
område kännetecknas av den styva Vadsboleran, som bryts av med mellanlera på flera ställen. 
Det finns dessutom betydande områden med organogen jord (lst Skaraborgs Län, 1979). 
 
Eftersom leran har hög vattenhållande kapacitet är behovet av konstbevattning generellt liten. 
Jorden torkar dock ofta ut efter och under vårbruket, detta gör att grödan gror sämre. 
Möjlighet till viss bevattning under sådana förhållanden skulle förbättra etableringen, och 
därmed avkastningen av vårsäden (lst Skaraborgs Län, 1979).  
 
Uppströms Östen domineras åkerjorden av lättlera. I området kring Tidaholm ersätts den till 
stor del av morän, som senare övergår i sand, mjäla och mo (lst Skaraborgs Län, 1979). På 
sanden odlas potatis, drygt 500 ha, Dessa arealer har större behov av bevattning än leran i 
norra delen av avrinningsområdet. 
Mellan Falbygdens höjdplatå i väster och Hökensås i öster finns ett område med sand och 
lera. Detta område är till stor del uppodlat (lst Skaraborgs Län, 1979). Ytan omfattar de 
centrala delarna av Tidaholms, större delen av Skövde samt de västra delarna av Hjo och 
Tibro kommuner (lst Skaraborgs Län, 1979).  
 
1.8 Hydrologi 
Högsta vattenföringen inträffar vanligen i april (lst Skaraborgs Län, 1979). Flödet under 
senhösten, november-december, är av samma storleksordning (Carlsson & Stöllman, 1972). 
Under lågflödesperioden, vanligtvis juni till augusti, finns risk att syrebrist uppstår i utsatta 
områden (Carlsson & Stöllman, 1972). Detta uppkommer då nedbrytningen av organiskt 
material är så stor att vattnet inte kan hålla tillräckligt mycket syre. Carlsson & Stöllman 
påpekar att genomförda sjösänkningar och dränering av moss- och myrmarker har minskad 
lågflödet och förlängt dess varaktighet (1972). Det gör att risken att syrebrist uppstår ökar. 
I samband med högflöden översvämmas områden i vattendragets närhet, i synnerhet områden 
nerströms Östen (Carlsson & Stöllman, 1972). En kraftig vårflod under 1977 orsakade 
omfattande översvämningar i anslutning till, och nedströms Östen (lst Skaraborgs Län, 1979).  
 
För att utreda möjligheten att utjämna flödena gjordes en utredning vid Chalmers Tekniska 
Högskola 1972. Problemen med lågvattenflöden kan åtgärdas genom reglering av sjöarna 
uppströms Stråken. Att minska effekterna av översvämning är dock betydligt svårare, när 
utredningen gjordes 1972 fann man ingen bra lösning. Orsaken är att problemen är störst 
nedströms Östen. Sjön är svår att utnyttja för regleringsändamål, dels på grund av de höga 
naturvärdena, men också eftersom sjön är så grund och har flacka stränder. Morfologin 
medför att en ökad magasinering skulle ta mycket stora ytor i anspråk. Sjöar med 
magasinerande förmåga är helt koncentrerade till södra delen av avrinningsområdet (Carlsson 
& Stöllman, 1972). Dessvärre får ökad magasinering i dessa sjöar endast en begränsad 
betydelse för flödet nedströms Östen (Carlsson & Stöllman, 1972). 
 
1.9 Avvattning av avrinningsområdet 
Undantaget de nämnda sand- och moränjordarna med hög genomsläpplighet är hela 
avrinningsområdet i behov av dränering för att bli produktiv (lst Skaraborgs Län, 1979). 
 
I avrinningsområdet finns fem avvattningsföretag (Velinge vattenavledningsföretag 1934, 
Årebergs vattenavledningsföretag 1943, Sjön Östens sänkningsföretag 1885, 
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Lången/Kräftån/Tidans vattenavledningsföretag 1928, Ösans vattenavledningsföretag 1929) 
(Bernt Johansson, personlig kommentar). Utöver dessa finns en mängd täckdikningsföretag. 
Båtnadsarealen uppgick till ca 22 000 ha 1974 (avrinningsområdets areal är ca 2200 km2), 
sträckan öppna kanaler och diken uppgick vid samma tidpunkt till ca 750 000 m (lst 
Skaraborgs Län, 1979). I området söder om Sandhem finns inga företag (lst Skaraborgs Län, 
1979). Här finns inte heller något betydande jordbruk.  

1.9.1 Avvattning av Tidandalen 
Av den del av avrinningsområdet som ligger i Vadsbo härad är två stora områden torrlagda, 
nämligen ängarna kring sjön Östen samt Tidandalen mellan Ullervad, Tidavad och Lången. 
Det rör sig i första hand om torrläggning av gamla slåtterängar (Larsson, 1988). 
Under 1600- och 1700-talen var översvämningarna svåra, och stora områden var 
översvämmade mitt på sommaren. Vid sådana tillfällen kunde inget hö bärgas, om det inte 
togs in direkt efter slåtter (Larsson, 1988). Vid en undersökning 1779 skulle orsaken till dessa 
översvämningar undersökas. Man fann då att Tidandalen var kraftigt reglerad med dämmen, 
inte mindre än 21 stycken mellan utloppet i Vänern och sjön Östen, en sträcka på cirka 22 km 
(Larsson, 1988). Speciellt en damm vid Mariefors var byggd alldeles för hög, vilket gjorde att 
Leksberg, ett område som idag ligger inne i Mariestad stad, översvämmades ofta (Larsson, 
1988). Man fann även naturliga dämmen vid Kottholmen i Ullervad och i utloppet ur Östen. 
För att förbättra situationen föreslogs det att dessa skulle sprängas bort (Larsson, 1988). Man 
beslutar att genomföra upprensningarna vid Kottholmen och Östens utlopp, samt att detta ska 
bekostas av var och en som får nytta av åtgärden (Larsson, 1988). 1784 – 1785 genomfördes 
också en mindre upprensning av åfåran vid Kottholmen, men detta ingrepp fick inga större 
effekter på översvämningarna i Tidandalen (Larsson, 1988). På 1840-talet var frågan uppe 
återigen, vid denna tidpunkt har utdikning och upprensning på andra ställen i socknen redan 
tagit fart, bland annat sänkning av sjön Östen. Detta har lett till värre översvämningar som 
varar längre. Tillflödet är större och går snabbare än tidigare, eftersom dämmena i Tidandalen 
fortfarande är de samma blir effekterna större (Larsson, 1988). Tidan vid Kottholmen sänktes 
ytterligare två gånger, 1868/69 och 1933 (Larsson, 1988).  
Även Kräftån ansågs i behov av åtgärder, ett omfattande arbete genomfördes mellan 1884 och 
1847. Då rensades och rätades ån ut, längden minskade då från 12 600 till 9400 m (Larsson, 
1988). 1909 var alla lån för detta angrepp betalade, avvattningsföreningen lades ner, och 
därmed även underhållet. Följden av detta blev att markerna kring Kräftån och Lången snabbt 
försumpades igen (Larsson, 1988). Efter detta beslutades om ännu en utredning för att bringa 
klarhet i hur problemet skulle lösas mer långsiktigt. Resultatet av detta lät vänta på sig, men 
resulterade efter runt 20 år i ännu en rensning av ån.  
Den tidigare uträtningen av Kräftån ställde till problem med gränser. Flera markägare fick 
sina ägor avskurna från varandra av ån, dessutom var man restriktiv med att tillåta 
brobebyggelse för att inte försinka vattnet (Larsson, 1988). Detta fick till följd att man vid 
rensningen 1933 ledde tillbaka vattnet i sin tidigare fåra, bortsett från de vidaste böjarna 
(Larsson, 1988).  
Enligt Terra-Limno (1994) rensades Kräftån 1986-87, vilket ska ha medfört att Lången 
sänktes med 0,5 m. Totalt har avvattningsåtgärder i Kräftåns avrinningsområde gjort att 75 ha 
våtmark i anslutning till Lången har dikats ut (Terra-Limno, 1994). 
 
1.10 Bevattning 
Bortsett från den areal som odlas med specialgrödor, till exempel potatis, bedöms behovet av 
bevattning på moränjordarna i Tidaholms, Habo och Falköpings kommuner vara litet eftersom 
nederbördsklimatet är gynnsamt.  
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Enligt uppgifter från SCB uppgick den bevattnade arealen till 2 061 ha 1975, utifrån detta och 
antalet bevattningsanläggningar har en prognos beräknats som visar på 4 500 ha 1978, om 
detta är ett torrår (lst Skaraborgs Län, 1979). 1978 fanns ca 175 bevattningsanläggningar, 
under torrår bör uttaget vara ca 1 m3/s, alltså avsevärd påverkan på basflödet (lst Skaraborgs 
Län, 1984). 
 
Vid 1979 fanns ett tiotal vattenmagasin för bevattning. Dessa finns till största del högt upp i 
Ösans avrinningsområde, samt nära Yan vid Tidaholm. I rapporten bedöms anläggning av 
ytterligare ett tiotal dammar vara möjligt (lst Skaraborgs Län, 1979). Kapaciteten anges till 
mellan 20 000 och 180 000 m3 (lst Skaraborgs Län, 1979).  
 
En utredning angående vattenplanering i Ösan, Yan och Nolängsån menar att det borde råda 
förbud mot att tappa vatten direkt från å- och bäckfåror. Istället bör bevattnarna anlägga 
magasin vid sidan av huvudfåran för möjliggöra en ”säker” bevattning även vid 
lågvattenföring då även uttagsbehovet torde vara som störst (Terra-Limno, 1994). 
 
1.11 Vattenkvalité 
Tidans Vattenförbund, och dess företrädare Tidans Vattenvårdsförbund, har ombesörjt 
provtagning av vattenkvalité i Tidan och de större tillflödena sedan 1970-talet. I någon punkt 
ytterligare ett par år längre (Tidans Vattenförbund, 2005) 
 
I samband med en vattenplaneringsutredning 1978 gjordes en utvärdering av vattenkvalitén i 
Tidan. Man jämförde då mätvärden från november 1969 till oktober 1970 med värden från 
hela året 1977 (lst Skaraborgs Län, 1979). Mätvärdena omfattade färg, pH, P-tot, N-tot, BOD7 
(BS7), O2, O2-mättnad samt termostabila coliforma bakterier. Dessutom mättes grumlighet 
1977 (lst Skaraborgs Län, 1979). Medelvattenflödet var under 1977 betydligt högre jämfört 
med den andra perioden, vilket försvårar jämförelsen av värdena (lst Skaraborgs Län, 1979). 
 
Följande slutsatser drogs av jämförelsen: 

• Variationerna är naturligt stora över året, beroende på växlingar i klimat och 
vattenföring. Detta innebär att det krävs långa mätserier, flera år, för att kunna utläsa 
några trender.  

• Värdena synes för fosfor förbättrade från 1969/70 till 1977, vilket kan förklaras med 
att kommunala avloppsreningsverk införde kemisk rening (Tibro och Tidaholm 1973 
samt Skövde, med utlopp i Ösan 1975/1975). Dessutom installerades flera 
trekammarbrunnar under perioden.  

• Under denna tid orsakade Katrinefors bruk AB betydande utsläpp i Tidan, strax innan 
mynningen i Vänern. Utsläppen orsakade syrebrist vid några tillfällen, samt innan 
1970 tillväxt av termostabila coliforma bakterier.  

• Grumligheten är låg från Stråken och förändras endast lite upp till Östen. Efter sjön 
har dock grumligheten ökat avsevärt (lst Skaraborgs Län, 1979). Detta är 
anmärkningsvärt eftersom grumligheten oftast minskar efter sjöar. Förklaringen till 
detta är säkert att Östen är så grund, vilket gör det möjligt för sedimenterat material att 
resuspenderas på grund av vindpåverkan. Det höga vattenståndet 1977 kan ha ”sköljt 
ur” sediment.  

• Detta fenomen återspeglas när totalfosfor beaktas, även här syns en ökning efter 
Östen. Det är viktigt att påpeka att Ösan sammanfaller med Tidan vid Östen, och Ösan 
har högre fosforhalt än Tidan (lst Skaraborgs Län, 1979). I Ösan påvisas höga halter 
av totalfosfor efter Skövdes reningsverk, värdet är så högt att det påverkar fosforhalten 
i Tidan.  
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• Totalkväve ökar stadigt hela vägen från Tidaholm till strax innan utloppet, här orsakar 
Katrinefors bruk en avsevärd ökning (lst Skaraborgs Län, 1979). 

• I Ösan stiger halterna totalkväve avsevärt efter reningsverket, men även halterna 
uppströms reningsverken är högre än de som påvisas i Tidan (lst Skaraborgs Län, 
1979). 

• Allmän påverkan: Det verkar som om situationen har förbättrats till 1977, detta år var 
endast sträckan genom Mariestad starkt påverkad. Vid detta tillfälle klassades vattnet 
som otjänligt för bad (lst Skaraborgs Län, 1979). Det är oklart om förbättringen kan 
förklaras med de höga flöden som rådde 1977, (alltså utspädning av föroreningarna). 
En enkel transportberäkning för totalkväve och totalfosfor visar att transporten av 
fosfor faktiskt är större 1969/70, för kvävet är sambandet det omvända – transporten är 
mycket större 1977.  

 
Länsstyrelsen utredde transporten av näringsämnen i Tidans avrinningsområde och fann 
följande 

• Kvävetransporten i Ösan var 40 % högre på 80-talet jämfört med 70-talet. Författaren 
kan inte förklara detta, men resonerar kring förändrade gödsel- och jordbearbetnings- 
(plöjning) tekniker. Dessutom nämns ökad kvävedeposition från atmosfären som en 
tänkbar orsak (Lann, 1984). 

• Fosfortransporten har minskat med 40 % under samma period, vilket beror på bättre 
rening i Skövdes avloppsreningsverk. (Lann, 1984). 

• Avrinningsområdets yta vid Kyrkekvarn (Stråken) är ca 20 % av hela området, men 
kvävebelastningen är 11-12 ggr större vid Mariestad än Kyrkekvarn (Lann, 1984). 

• Motsvarande siffror för fosfor: om avrinningsområdet nedströms Kyrkekvarn hade 
haft samma läckage som området uppströms hade läckaget varit 840 kg/år, det 
verkliga läckaget är 2 094 kg/år (Lann, 1984). 

 
Dessa förhållanden kan till stor del förklaras av att åkerarealen söder om Kyrkekvarn 
(uppströms) är 11 %. För hela avrinningsområdet är denna siffra 34 % (Lann, 1984). 
Åkerarealen i Ösans avrinningsområde minskade från 46 till 42 % mellan 70- och 80-talet 
(Lann, 1984). 
13 % av till avrinningsområdet tillfört kväve utlakas eller utsläpps till vattendragen, 2,2 % av 
fosforn. I Ösan utlakas 6,5 % av tillförd fosfor (Lann, 1984). 
Ca hälften av de näringsämnen som tillförs Stråken lagras i dess sediment (Lann, 1984). 
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Tabell 1: Utsläpp och läckage inom Tidans avrinningsområde: 
 ton N/år  ton P/år  
Åker 814 59% 18 39% 
Skog 307 22% 6 13% 
Reningsverk 188 13,50% 5,4 12% 
Enskilda avlopp 62 4,50% 15 33% 
Fiskodlingar 4,5 < 0,5 % 1,3 3% 
Våtdeposition direkt till sjöar 27 2 < 1  
(Lann, 1984). 
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Figur 2: Orsak till kväveläckage i Tidans avrinningsområde (Lann, 1984). 
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Figur 3: Orsak till fosforläckage i Tidans avrinningsområde (Lann, 1984). 
 
1984 bodde totalt 88 242 personer inom avrinningsområdet, av dessa var knappt 1/3 inte 
anslutna till något kommunalt avloppsreningsverk (Lann, 1984). Enligt beräkningar motsvarar 
fosforutsläpp från enskilda avlopp lika mycket som läckaget från åkermark. Vid denna 
tidpunkt var Skövde reningsverk den största källan till fosfor i Ösan (Lann, 1984). Detta trots 
att fosforfällningen i verket uppfyllde rådande krav. För kväve är dock läckaget från åker mer 
än 10 ggr större än från enskilda avlopp, och fyra ggr större än från reningsverken (Lann, 
1984). 2004 bor cirka 95 000 personer i avrinningsområdet (Tidans vattenförbund, 2004). Av 
dessa är ungefär 20 %, eller 19 000 personer, glesbygdsbefolkning. De antas inte vara 
anslutna till kommunala reningsverk. Vid samma tidpunkt ser markanvändningen ut så här: 
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Figur 4: Markanvändning i Tidans avrinningsområde, 2004. (Sonesten et al, 2004) 
 
Vid jämförelse med förhållanden 1984 syns att andelen åker har minskat från 34 till 27 % (om 
betesmark tas med i åkerareal blir andelen 34 %, precis samma som 1984. Det framgår inte 
om betesmark ingår i åkerarealen 1984). 
Läckage av kväve och fosfor kan härledas till verksamhet enligt följande: 
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Figur 5: Orsak till kväveläckage i Tidans avrinningsområde. (Sonesten et al, 2004). 
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Figur 6: Orsak till fosforläckage i Tidans avrinningsområde. (Sonesten et al, 2004). 
 
Vid jämförelse med motsvarande diagram för 1984 syns att jordbrukets påverkan på kväve- 
såväl som fosforhalter i vattnet har ökat under perioden. 

2. Beskrivning av biflöden 
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2.1 Mullsjöån 
Ån avvattnar Mullsjön och rinner ut i Stråken. Tillståndet i ån påverkas i första hand av 
utsläpp från Mullsjös kommunala reningsverk (Tidans vattenförbund, 2004). I slutet av 2004 
införde reningsverket våtmarksrening, i samband med detta flyttades utsläppspunkten. 
Utsläppspunkten ligger numer nedströms provpunkten (Tidans vattenförbund, 2004). 
 
2.2 Svartån 
Svartån tar emot vatten från Sandhems reningsverk. Ån är dessutom starkt påverkad av 
skogsmark, vilket medför påverkan på färgtalet och vattnets innehåll av organiskt material. 
Utsläppet från reningsverket bedöms ha liten påverkan på vattenkvalitén i ån (Tidans 
vattenförbund, 2004). 
 
2.3 Yan 
40 % av Yans våtmarksarealhar försvunnit jämfört med sent 1800-tal (Terra-Limno, 1994).   
Yan rinner upp i den nordvästra delen av Hökensås och mynnar i Tidan vid Korsberga. De 
övre delarna av avrinningsområdet består till största del av skog, medan åkermark dominerat i 
de nedre delarna. I dessa områden finns precis som i Ösan större madmarker. Från Håven till 
Korsberga är åns lopp i princip intakt. Uppströms Korsberga är dock största delen av ån 
kanaliserad (Terra-Limno, 1994).  Fallhöjden är ca 160 m från Havsjöarna till Korsberga 
(Terra-Limno, 1994). 
 
2.4 Lillån 
Ån är främst påverkad av jordbruk, men även av lakvatten från en avfallsanläggning i 
Korsberga (Tidans vattenförbund, 2004). 
 
2.5 Djuran 
Djuran är starkt påverkad av omgivande jordbruksmark. Dessutom är Djuran recipient för 
Värsås reningsverk, samt ett antal enskilda avlopp (Tidans vattenförbund, 2004). 
Vattenkvalitén i Djuran är avsevärt sämre än övriga delavrinningsområden. 
 
2.6 Fägrebäcken 
Fägrebäcken är främst påverkad av jordbruk, men även reningsverket i Fägre samt enskilda 
avlopp. 
 
2.7 Klämmabäcken 
Vattendraget påverkas i den norra delen av Skövde flygplats, närmare utflödet i Östen är 
jordbrukspåverkan övervägande (Tidans vattenförbund, 2004). 
 
2.8 Ösan och Ömboån 
Ösan rinner upp vid Folkabo, ca 1,5 mil sydväst om Tidaholm (Terra-Limno, 1994). Ån 
rinner ut i sjön Östen, fallhöjden är 235 m (300 – 65 m) från Folkabo till sjön Östen (Terra-
Limno, 1994). Det finns höga naturvärden i form av strömstationär Öring och vidsträckta 
våtmarker mellan Edhem och Varola, trots omfattande ingrepp i åns naturliga lopp (Terra-
Limno, 1994). Ungefär hälften av dagens våtmarksareal utgörs av de stora myrarna 
Blängsmossen och Degramossen på Billingens topp (Terra-Limno, 1994). 
 
2.9 Ölebäcken 
Ölebäcken avvattnar Ymsen och är starkt påverkad av jordbruksbyggd innan ån rinner ut i 
Tidan strax norr om Östen. Jämfört med kväve- och fosforhalter i Ymsen ökar dessa med 72 
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respektive 94 % på vägen ut till Tidan (Tidans vattenförbund, 2004). Även halten organiskt 
material ökar avsevärt (40 %), detta beror på att ån påverkas av Jula mosse strax nedströms 
Ymsen (Tidans vattenförbund, 2004). 
 
2.10 Kräftån 
Kräftån avvattnar Lången och är främst påverkad av jordbruk, trots att vattnet från 
Timmersdala reningsverk släpps ut i Lången (Tidans vattenförbund, 2004). Kräftån är kraftigt 
påverkad av dränering och åfåran uträtad (Larsson, 1988). Mellan Lången och Tidan ökar 
kvävehalten med drygt 80 %, medan fosfor och organiskt material är nästintill konstanta 
(Tidans vattenförbund, 2004). 
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3. Varför det ser ut som det gör 
Under början av 1900-talet rådde brist på åkermark, för att utöka den odlingsbara arealen 
genomfördes omfattande dränering av ”vattensjuk” mark (Petersen et al, 1992). 
Uppskattningsvis har så mycket som 1/3 av den ursprungliga våtmarksarealen torrlagts 
(Löfrot, 1991), det mesta sedan senare halvan av 1800-talet. De våtmarkstyper som torrlagts i 
störst utsträckning är kärr, mader, sumpskogar och fukthedar (Löfrot, 1991). 
Dikning av våtmarker kan orsaka förändringar i den naturliga vattenföringen i våra vattendrag 
(Löfrot, 1991). När våta områden dränerades försämrades områdets kapacitet att fördröja 
avrinningen. Det leder till snabbare avrinning och större högflöden (Petersen et al, 1992).  
För att ytterligare förbättra åkermarkens produktivitet ändrades vattendragens morfologi. De 
rätades ut och fördjupades, för att vattnet skulle rinna undan snabbare. Många mindre 
vattendrag kulverterades för att förbättra arrondering (Ekologgruppen, 2005).Resultatet av 
detta blev att 

1. vattendragens längd förkortades 
2. omväxlande strömmande och långsamma partier (”Riffle and pools”) försvann 
3. skyddszoner förminskades eller försvann helt och hållet 
4. den naturliga vegetationen vid sidan av vattendraget försvann 

(Petersen et al, 1992). 
Detta orsakade i sin tur att erosionen ökade, dessutom försämrades vattendragets naturliga 
reningsförmåga (Petersen et al, 1992). Vattnets förkortade uppehållstid har sannolikt bidragit 
till eutrofiering av kustvatten. (Wennberg och Gustavsson, 1992).I takt med att värdefulla 
habitat förstördes, både i och omkring vattnet, minskade den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet (Petersen et al, 1992).  
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4. Motiv för våtmarksanläggning 
Det är möjligt att utnyttja våtmarker för att avskilja en del av de näringsämnen som når våra 
kustnära hav (Tonderski et al, 2002). Trots att man numera har genomfört och planerar att 
genomföra en mängd åtgärder för att minska näringsläckaget från åkermark kommer läckaget 
vara betydande ytterligare många år framöver (Theil-Nielsen et al, 2005). 
 
Våtmarker har värdefulla egenskaper för vattenrening, produktion och resursåtervinning, 
vattenmagasinering, biologisk mångfald och upplevelser (Tonderski et al, 2002). I många fall 
kan dessa värden kombineras, men det är mycket svårt att utforma en våtmark så att den 
tillgodoser flera av dessa behov fullt ut.  
 
4.1 Reduktion av närsalter 
Anläggning av våtmarker för att minska näringsbelastningen på sjöar och hav har visat sig 
verkningsfullt i södra Sverige (Vought & Lacoursière och Tonderski et al, 2002). Åtgärden 
anses vara en viktig del av arbetet att förbättra vattenkvalitén i odlingslandskapet och därmed 
vattenkvalitén generellt (Theil-Nielsen et al, 2005). Anläggning av våtmarker i 
odlingslandskapet, tillsammans med andra åtgärder, såsom ekonomisk gödsling, är ett 
lämpligt sätt att minska näringsläckaget från det svenska odlingslandskapet (Vought & 
Lacoursière, 2002). Enligt en studie från norra Nya Zeeland kan våtmarker som upptar en yta 
stor som 1 % av avrinningsområdet minska läckaget av kväve avsevärt (Tanner et al, 2004). 
Det förekommer dock att våtmarken läcker fosfor och ammonium innan våtmarken är 
etablerad (Tanner et al, 2004). Våtmarkens förmåga att rena vattnet från närsalter understryks 
av Koskiaho med flera som dessutom poängterar vikten av att våtmarken är lämpligt utformad 
för att god retention ska uppnås (2003). 
 
Reningseffekt under goda förhållanden är 1000 kg N och 40 kg P per ha våtmark och år. Detta 
är svårt att uppnå i områden med flera anläggningar. Dessutom kan andra intressen påverka 
utformningen så att den inte längre är optimal för näringsretention. Man bör dock kunna 
uppnå en reningseffekt av 200-500 kg N och 5-20 kg P per hektar våtmark och år även vid 
sådana förhållanden (Theil-Nielsen et al, 2005). Jordbruksverket räknar emellertid med en 
kapacitet på 150 kg N/år i Götaland, utom Skåne, Blekinge och Halland (2004). Man räknar 
också med att 900 ton kväve ska avskiljas genom anläggning av våtmarker i övriga Götaland 
samt Svealand. Detta skulle medföra att 6000 ha våtmark ska anläggas i samma område 
(Jordbruksverket, 2004). Anledningen till denna, i jämförelse med maxretentionen, låga 
kapacitet är att många våtmarker har för litet tillrinningsområde, nämligen 52 ha i 
medianvärde (Jordbruksverket, 2004). Reningskostnaderna varierar mycket beroende på: 
schaktbehov, markersättning, näringsbelastning mm (Theil-Nielsen et al, 2005).  
Det är viktigt att våtmarkerna har lång uppehållstid även under vintern, eftersom 
retentionseffektiviteten då ofta är låg, dessutom transporteras stor del av kvävet under denna 
årstid (Tonderski et al, 2002).   
 
Motivet för att anlägga våtmarker i Tidans avrinningsområde framgår i avsnittet om 
vattenkvalité ovan. Vattnet är starkt påverkat av mänsklig verksamhet, och behovet av rening 
därmed påtagligt. I förlängningen är det också av betydelse för Mariestadsfjärden att 
vattenkvalitén i Tidan förbättras. Mariestads kommun planerar att anlägga en badplats nära 
åns utlopp i Vänern. Dessutom finns kommunens intag till dricksvatten inte långt ifrån 
utloppet. Vid sydliga vindar märks tydlig försämring av vattenkvalitén in till reningsverket. 
 

 20



4.2 Kulturmiljö 
Förr i tiden hade våtmarker stor betydelse för att tillgodose behovet av djurfoder under 
vinterhalvåret (Löfrot, 1991). Man skördade områden som var torra under sommaren, men 
man anlade också komplicerade system av kanaler för att ömsom dämma ömsom torrlägga 
vissa områden. Denna varsamma hävd fick stor betydelse för många fåglar och örter (Löfrot, 
1991). Till de typer av våtmarker som i princip inte längre finns hör olika typer av 
översilningsängar. Denna hävd gick ut på att ängar översvämmades med näringsrikt åvatten 
under vissa delar av året för att sedan torrläggas innan skörd på sommaren (Leonardson, 
1994).  
Anläggning av våtmark i odlingslandskapet har en positiv effekt på landskapsbilden (Vought 
& Lacoursière, 2002). Modernt jordbruk har gett landskapet en homogen utformning med 
stora arealer av monokultur. Allt som bidrar till att bryta av denna likformighet är ett positivt 
tillskott. Vid anläggning av nya våtmarker är det dock viktigt att tänka på att befintliga 
kulturmiljövärden inte får skadas (Bennet Gårdö & Wiiburg, 2001). 
 
En nyanlagd våtmark kan störa landskapsbilden om vallar byggs för att förhindra 
översvämning. Ett alternativ till detta kan vara att gräva ett dike för att leda undan 
överskottsvatten (Bennet Gårdö & Wiiburg, 2001). Att gräva ett dike löser inte problemet 
med att bli av med överskottsmassor som bildats om ett område grävts ur för att skapa 
våtmarken. För att en ny våtmark ska smälta in i omgivningen är det viktigt att zoneringen blir 
fullt utvecklad (Bennet Gårdö & Wiiburg, 2001). Detta underlättas genom korrekt anläggning. 
Betning gör att våtmarken får ett mer naturligt utseende (Bennet Gårdö & Wiiburg, 2001). 
 
4.3 Biologisk mångfald 
Det viktigaste för att främja biologisk mångfald är att skapa variation av habitat. 
Odlingslandskapet är väldigt homogent, med stora monokulturer. I en sådan miljö gör ett 
område med omväxlande habitat, till exempel en vattensamling, stor skillnad (Svensson & 
Glimskär, 1994). För våtmarken i sig är det också viktigt att skapa förutsättningar för 
varierande flora och fauna. Det kan främjas med lämpligt utformning. Detta innebär en 
komplicerad form, varierad bottentopografi, varierande vegetation och utbredning av 
densamma (Tonderski et al, 2002). Vattenståndet ska fluktuera naturligt, och det är viktigt att 
våtmarken inte torkar ut helt och hållet (Tonderski et al, 2002).  
Med hänsyn till den biologiska mångfalden i ett större perspektiv är det önskvärt att 
våtmarker inom ett större område är av många olika typer (Tonderski et al, 2002).  
Det är inte bara arealen utan även antalet våtmarker som är av betydelse för den biologiska 
mångfalden (Tonderski et al, 2002). För arter som har svårt att förflytta sig på land, till 
exempel groddjur, är det viktigt att avståndet mellan de våta områdena inte är för långt 
(Tonderski et al, 2002). Vattnens storlek har mindre betydelse (Tonderski et al, 2002). Det är 
därför bättre för ”den totala” mångfalden att anlägga många våtmarker i ett mindre område, 
jämfört med samma antal våtmarker i ett större område (Tonderski et al, 2002).  
 
Det är de hydrologiska egenskaperna som påverkar vattensamlingens flora och fauna allra 
mest (Tonderski et al, 2002). De variabler som anses viktiga är hur vattendjupet förändras 
med tiden, frekvens av torrläggning respektive översvämning, och deras varaktighet 
(Tonderski et al, 2002). Detta påverkar i sin tur vattenhalten i marken och vattendjup från 
stranden (Tonderski et al, 2002).  
 
4.4 Problem relaterade till våtmarker 
Ytor som översvämmas eller är täckta av stillastående vatten kan producera stora mängder 
stickmyggor (Tonderski et al, 2002). Myggor kan i sin tur vara smittbärare för vissa 
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sjukdomar (Tonderski et al, 2002). Detta kan enligt vissa studier kontrolleras med hjälp av 
vattendjupet. Ju mindre del av ytan som har ett vattendjup på < 20 cm, desto mindre mygg 
(Tonderski et al, 2002). Detta påverkar dock den biologiska mångfalden (Tonderski et al, 
2002).  
Våtmarker befaras producera gaser som påverkar vår miljö negativt; dels växthusgaser (CO2, 
CH4 och N2O), CH4 och N2O är dessutom ozonförstörande (Tonderski et al, 2002). Tonderski 
med flera (2002) menar att läckaget av dessa gaser från våtmarker motsvarar en betydande del 
av Sveriges sammanlagda utsläpp av dessa gaser. 
För våtmarker som avskiljer fosfor finns risk att mättnad och därmed läckage av fosfor 
uppstår efter en tids drift. Därför kan behovet av skötsel bli betydande efter ett antal år 
(Tonderski et al, 2002). För våtmarker som främst avskiljer kväve beror effektiviteten mer på 
hur lång uppehållstid som kan åstadkommas (Tonderski et al, 2002).  
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5.1 Lokalisering av nya våtmarker 
En tillräckligt stor våtmark vid vattendragets utlopp påverkar hela avrinningen. En våtmark 
högre upp i systemet påverkar bara den del av avrinningsområdet som ligger uppströms 
våtmarken (Tonderski et al, 2002). En ny våtmark ska placeras nedströms en redan befintligt, 
för att inte försämra områdets förmåga till naturlig rening (Tonderski et al, 2002). Ju högre 
upp i avrinningsområdet våtmarken placeras, desto större vattenutjämnande kapacitet får den 
(Tonderski et al, 2002).  
 
Man kan tänka sig att anlagda dammar kan kombineras för näringsretention, biologisk 
mångfald och bevattning. I sådana fall är det naturligtvis avgörande att dammen placeras i 
anslutning till den yta som ska bevattnas. Vidare ska dammen vara djup i förhållande till ytan, 
för att minska avdunstning (Tonderski et al, 2002). Denna utformning ligger närmast den som 
gäller för avskiljning av fosfor.  
 
Anläggning av nya våtmarker kan stå i konflikt med bevarande av kulturhistoriskt eller 
ekologisk skyddsvärda områden (Tonderski et al, 2002). Anläggning av våtmarker betraktas 
som vattenverksamhet (Tonderski et al, 2002). För att kunna avfärda risken att skada ska 
uppkomma på människors hälsa eller miljö är det viktigt att göra en geologisk undersökning 
på den mark som ska omvandlas till våtmark (Tonderski et al, 2002). Andra utredningar som 
bör göras är fiskbiotopsinventering och utredning angående markägarförhållanden (Tonderski 
et al, 2002).  
Faktorer som påverkar anläggningens effektivitet måste sammanvägas med motstående 
intressen, så som fiskeintressen, kultur- och naturvård och markägarintressen (Tonderski et al, 
2002). 
Jordbruksverket har lagt upp riktlinjer för hur anläggning av våtmarker ska prioriteras med 
avseende på hela Sverige (2004). Detta kan sedan styras genom utformning av stöd för 
anläggning och skötsel av våtmarker. Man har då betraktat tre kriterier, nämligen:  
 

• Belastning och koncentration av kväve och fosfor, bruttoutlakning och halter i 
vattendrag ligger till grund för urskiljning av intressant områden. 

• Avstånd till recipienten och retention i mark, vattendrag och sjöar, områden nära det 
vatten som ska skyddas prioriteras, det är mest prioriterat att anlägga där den naturliga 
förmågan till självrening är liten. 

• Recipientens känslighet, uppehållstidens längd är avgörande för vattnets känslighet. Ju 
längre omsättningstid, desto viktigare är det att minska näringsbelastningen.  

(Jordbruksverket, 2004). 
 
De områden som anses prioriterade för våtmarksanläggning enligt Jordbruksverket 
sammanfaller med känsliga områden enligt nitratdirektivet (2002). De känsliga områdena 
ligger i Götaland, Bohuslän, delar av Dalsland och Västergötland, Halland, Skåne, Blekinge, 
Smålands kustområde, Öland, Gotland, området längs Göta kanal i Östergötland, samt 
Mälardalen. Man har sedan gjort en inbördes rangordning där Tidans avrinningsområde ligger 
i grupp 3, där grupp 1 är mest prioriterat (Jordbruksverket, 2004). I jämförelse med övriga 
Sverige är i aktuellt område (Götalands norra slättbygder) relativt omfattande vad gäller 
fosfor, men mindre vad gäller kväve (Jordbruksverket, 2004). Det större läckaget av fosfor 
beror på att lerjordar är vanligare i detta område, jämfört med övriga Sverige 
(Jordbruksverket, 2004).    
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5.2 Lokalisering i ett intressant område 
Jordbruksverket har även lagt upp kriterier att beakta vid placering av våtmarker och dammar 
i ett område som anses i behov av sådana åtgärder. 
 
De faktorer som ska beaktas för noggrann lokalisering av en ny våtmark är:  
(När målsättningen är att denna ska vara kostnadseffektiv). 

1. Närsaltsbelastning  
2. Hydraulisk belastning och vattnets uppehållstid i våtmarken 
3. Avstånd till recipienten 
4. Topografi och markförhållanden 

(Jordbruksverket, 2004). 
För dammar, skyddszoner och översvämningsvåtmarker gäller att hög belastning tillsammans 
med lång uppehållstid, måttlig hög vegetationstäthet samt hög vegetationsdiversitet ledet till 
hög avskiljning av närsalter och sediment (Tonderski et al, 2002).  

5.2.1 Närsaltsbelastning 
För närsaltsbelastningen gäller att ju högre belastningen är, desto mer näring kan avskiljas i 
våtmarken (Jordbruksverket, 2004). Av detta dras slutsatsen att en våtmark bör placeras där 
man har tillgång till ett vattenflöde med tillräckligt höga närsaltskoncentrationer. Detta kan 
utgöras av en större kulvert eller öppet dike som avvattnar intensiv jordbruksbygd 
(Jordbruksverket, 2004). En kvävehalt på 5 mg N/l är en rimlig gräns för tillräckligt hög 
belastning (Jordbruksverket, 2004). I de bästa av världar har man tillgång till resultat från 
flödesmätningar och analyser av vattenkemi. När sådana uppgifter inte finns tillgängliga kan 
det antas att ett tillrinningsområde med mer än 70 % åkermark orsakar tillräckligt hög 
belastning på vattendraget (Jordbruksverket, 2004). Därtill ska det beaktas att kväveläckaget 
från lätta jordar är högre än från tyngre leror (Jordbruksverket, 2004).  

5.2.2 Hydraulisk belastning och vattnets uppehållstid i våtmarken 
För att våtmarken ska vara effektiv över hela året krävs att våtmarken är tillräckligt stor för att 
rena även höga flöden (Jordbruksverket, 2004). I andra fall riskerar sedimenterat material att 
spolas ut ur våtmarken vid höga flöden, dessutom hämmar för uppehållstid denitrifikation 
(Jordbruksverket, 2004). Av samma anledning ska volymen öka genom ökad area snarare än 
ökat djup (Jordbruksverket, 2004). För att våtmarken ska vara kostnadseffektiv är det 
viktigare med hög närsaltsbelastning än tillräckligt lång uppehållstid (Jordbruksverket, 2004). 
Att tänka på vid projektering: 

• Våtmarkens yta bör utgöra 2 % av tillrinningsområdets area för att uppnå en 20-
procentig retention av kväve och fosfor  

• Tillrinningsområdet bör vara allra minst 50 ha, men får gärna överstiga 150 ha 
(Jordbruksverket, 2004).  

5.2.3 Avstånd till recipienten 
Först och främst måste det stå klart vilket vatten det är man vill skydda. Om man sedan har 
tagit fram alternativa placeringar med samma förutsättningar är det mest kostnadseffektivt att 
välja den placering som ligger närmast recipienten (Jordbruksverket, 2004). Anledningen till 
detta är att vattnet renas naturligt på väg ner till recipienten. Det är billigare att främja denna 
funktion istället för att anlägga en våtmark med samma syfte.  
När syftet med våtmarken är att rena fosfor kan det vara bättre att placera denna nära källan, 
innan vattnet blir utspätt, eller pariklarna löses upp (Jordbruksverket, 2004). 

 24



Vidare bör våtmarken placeras nedströms en sjö, såvida inte denna fungerar som recipient, 
eftersom sjön har god naturlig reningsförmåga (Jordbruksverket, 2004).  

5.2.4 Topografi och markförhållanden 
Gräv- och schaktningsarbeten utgör en stor del av anläggningskostnaden (Jordbruksverket, 
2004). Därför bör man sträva efter att minimera detta arbete. Förutom att området som ska 
utgöra våtmark ska grävas ur, måste massorna placeras i landskapet så att de smälter in. En 
naturlig placering av våtmarken blir därför i svackor eller dalgångar. Dessa områden har ofta 
varit våtmarker innan de torrlades (Jordbruksverket, 2004). Dessvärre har grundvattennivån i 
odlingslandskapet sänkts sedan dess, det gör att utgrävning ofta är nödvändigt i alla fall 
(Jordbruksverket, 2004).  
Det billigaste sättet att anlägga våtmarken är ofta att dämma direkt i vattendraget 
(Jordbruksverket, 2004). Denna metod är dock kritiserad eftersom det påverkar förhållandena 
i vattendraget.  
Vad gäller markanvändning påverkas närsaltsläckaget av djurtätheten och andelen ettåriga 
grödor (Jordbruksverket, 2004). Hög djurtäthet medför att organiskt kväve tillförs jorden, 
detta kan sedan frigöras under vinterhalvåret, när ingen växtlighet kan ta upp näringen 
(Jordbruksverket, 2004). Vid odling av ettåriga grödor bearbetas jorden varje år. Man har 
visat att jordbearbetning ökar kväveläckaget (Jordbruksverket, 2004). 
 
En fosforfälla kan vara utformad som en djuphåla där vattnets hastighet minskar så mycket att 
partiklar hinner sedimentera. Djupet förhindrar partiklarna att resuspendera. Enligt Tonderski 
med flera kan det räcka med att en grundare våtmark är vegetationstäkt för att förhindra 
resuspension av partiklar (2002). Det är dessutom viktigt att inte vattenflödet varierar för 
mycket eftersom det ökar risken för resuspension (Tonderski et al, 2002). Risken för detta är 
större om våtmarken skapas genom direkt dämning av åfåran. Om man istället försörjer 
våtmarken med vatten genom att leda en del av vattnet från ån blir flödet jämnare.  
För kväveavskiljning är det mer effektivt med grundare våtmarker av en rad anledningar, 
bland annat för att det gynnar växtlighet. Växtligheten fungerar som substratytor för de 
mikroorganismer som driver denitrifikationen (Tonderski et al, 2002).  
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6. Restaurering av vattendrag 
Ett komplement till anläggning av våtmarker, för att ytterligare förbättra vattenkvalitén i ett 
avrinningsområde är att restaurera hela vattendraget. I första hand är detta tillämpligt på 
mindre vattendrag, som idag ofta är uträtade eller kulverterade. Restaureringen kommer att 
förbättra den biologiska mångfalden, förbättra näringsretentionen samt förbättra 
landskapsbilden (Theil-Nielsen et al, 2005 och Löfrot, 1991). 
 
6.1 Skyddszoner 
Att sluta slå av vegetationen på vattendragets sidor är ett enkelt sätt att anlägga skyddszoner 
(Danish EPA, 1995). Hög vegetation skuggar vattendraget och sänker vattentemperaturen 
sommartid (Danish EPA, 1995). Skuggningen medför också att vassbestånden minskar, 
eftersom ljuset inte når ner till marken. Minskad vegetation i vattendraget medför minskat 
behov av rensning (Danish EPA, 1995). Det kan fortfarande vara befogat att gallra bort den 
vegetation som växer i själva vattendraget, detta för att inte vattenavledningen ska försämras 
(Danish EPA, 1995). Dessutom föryngras vegetationen om äldre högresta bestånd slås ner 
under hösten (Danish EPA, 1995). Utöver dessa positiva effekter behöver åfåran inte rensas 
från sedimenterat material i samma utsträckning eftersom vegetationen binder sediment och 
erosionen minskar (Danish EPA, 1995). 

 
Figur 7: Positiva effekter av skyddszoner. (Dansih Environment Pritection Agency, 1995). 
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Den typ av skyddszon, eller buffertzon, som förespråkas av Petersen med flera (1992), tjänar 
mer till att minska näringsläckaget som kan kopplas till ytavrinning från åkermark, i första 
hand partikelbunden fosfor. Här menar man att etablering av skyddszon kring vattendrag är 
den absolut viktigaste åtgärden för att förbättra vattenkvalitén (Petersen et al, 1992). Zonens 
bredd beror på vilket syfte man i första hand vill uppnå. För retention av närsalter har tester 
visat att en skyddszon på 8 m minskar läckaget av partikelbunden fosfor med 90 % (Petersen 
et al, 1992). För den biologiska mångfalden förespråkas att zonen ska vara tillräckligt bred för 
flera träd. Ett träd gynnar rovfåglar och medför att fågelpopulationen minskar (Petersen et al, 
1992). Om detta vägs samman, anses en 10 m bred skyddszon vara tillräcklig (Petersen et al, 
1992).  
 
Även Leonardson (1994) diskuterar vikten av skyddszoner. Modellen är ganska komplicerad, 
med minst 10 m breda zoner. För att rena det dränerade vattnet ska dräneringsrören kapas, 
marken måste därför slutta ner mot vattendraget. Tonderski med flera (2002) understryker 
vikten av att skyddszonen har en liten, homogen lutning för att hålla vattenhastigheten låg.  
Detta vatten renas då på samma sätt som ytvattnet, genom upptag från växtlighet och 
”silning” genom gräs. Leonardson menar att det även är möjligt att anlägga våtmarker mellan 
rör och vattendrag. Han skiljer detta från så kallade hästskovåtmarker, även om syftet är 
detsamma. Om marken sluttar kraftigt mot vattendraget bör terrasser anläggas för att minska 
erosion. Det är viktigt att zonen är bevuxen, i första hand med gräs eftersom partikulär fosfor 
avskiljs när vattnet silas genom gräset. Träd kan vara positivt, men de får inte hämma gräset 
genom skuggning (Leonardson, 1994). Petersen med flera (1992) föreslår att en tillräckligt 
bred skyddszon kan planteras med energiskog. Med det tar man avstånd från gräsets betydelse 
för närsaltsreduktionen i skyddszonen. Det växer ju inte speciellt mycket gräs i en 
energiskogsplantering.  
 
Leonardson poängterar också hur viktigt det är med sammanhängande zoner utmed hela 
vattendraget (1994). Detta bildar korridorer utmed vattendraget och underlättar spridning av  
både flora och fauna mellan olika våta områden (Svensson & Glimskär, 1994). Dessutom 
förbättras landskapsbilden avsevärt när odlingslandskapet bryts av med ett vattendrag omgivet 
av växtlighet. 
 
En möjlighet är att utnyttja skyddszonen för bete, helst då av djur som växer snabbt eftersom 
de tar upp mycket näring. Bete gynnar biologisk mångfald då många fågelarter trivs i sådana 
miljöer. Det diskuteras dock hur djurens tramp påverkar frigörelse av främst fosfor. Detta 
eftersom bottnen rörs upp och sedimenterat material då riskerar att resuspendera. Dessutom 
frigörs näring från djurens avföring snabbt i vattnet (Leonardson, 1994). Ytterligare en 
negativ effekt av betning, eller skörd över huvudtaget är att organiskt material främjar 
denitrifikation. När gräset skördas eller betas försvinner organiskt material som annars kunde 
ha utnyttjats i denitrifikationen (Theil-Nielsen et al, 2005). 
 
6.2 Hästskovåtmarker 
Syftet med en så kallad hästskovåtmark är att rena vattnet som leds via täckdikningsrör ut i 
vattendraget (Petersen et al, 1992). En lämplig åtgärd kan vara att anlägga små våtmarker i 
slutet på varje rör (Petersen et al, 1992). Detta vatten är normalt sett främst förorenat av 
kväve. Det viktigaste med hästskovåtmarken är därför att gynna denitrifikation.  
Våtmarken utformas så att 8 x 10 m grävs ut i en hästskoform (Petersen et al, 1992 och Theil, 
Nielsen, 2005).  
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Sidorna bör göras så flacka som möjligt (ca 1:3) eftersom detta ser mest naturligt ut och för att 
en flack bank är mer stabil än en brant (Theil-Nielsen et al, 2005). Dessutom kommer ljuset 
ner lättare, och etablering av vegetation underlättas (Theil-Nielsen et al, 2005). 
 
Genom anläggning av en hästskovåtmark kan man komma undan problemet med 
rotgenomträngning i dräneringsrören (Petersen et al, 1992). Detta problem ökar när 
skyddszonen planteras med träd. När en hästskovåtmark anläggs tar man helt enkelt bort den 
del av dräneringsrören som ligger i skyddszonen. 
 
6.3 Avplaning av åbanken 
Det går inte att grunda upp vattendragens bottnar eftersom vi anpassat dräneringsledningar, 
källare och vägar efter en sänkt grundvattennivå (Theil-Nielsen et al, 2005). För att skapa ett 
hållbart vattendrag får vi istället fördjupa strandzonen (Theil-Nielsen et al, 2005). För att 
påskynda denna restaureringsprocess bör man avsätta mark på båda sidor om vattendraget och 
schakta bort de jordmassor som annars skulle erodera bort av sig självt (Theil-Nielsen et al, 
2005). Med andra ord bör åns kanter ”fasas av”, en sluttning på 1:3 (Theil-Nielsen et al, 2005) 
eller 1:4 (Petersen et al, 1992) minskar risken för erosion betydligt. I och med att erosionen 
minskar, minskar också behovet av dikesrensning (Hagerberg et al). Erosion av åbankar är en 
betydande källa till sedimenttransport och därmed läckage av fosfor (Petersen et al, 1992). 
Avplaning av åns kanter är därför ett sätt att direkt minska fosforbelastningen på vattendraget. 
Utöver positiva effekter genom minskad erosion och närsaltsbelastning ökar åns 
vattenhållande kapacitet, i och med att bredden ökar. När vattendragets form förändras ökar 
kontaktytan. Friktionen mellan vattnet och kanten minskar vattenhastigheten ytterligare och 
sedimentet deponeras där istället för på åns botten (Petersen et al, 1992). Vattendragets 
morfologi blir mer naturlig och växter kan lättare etablera sig på de flacka sidorna, ytan som 
binds ihop av växtlighet ökar (Theil-Nielsen et al, 2005). Vattendragets värden i form av 
biologisk mångfald och näringsretention ökar, utan att förmågan till vattenavledning minskar 
(Theil-Nielsen et al, 2005).  
 
När vattnet får längre kontakt med substrat gynnas reningsprocesser som sedimentation och 
denitrifikation (Theil-Nielsen et al, 2005)  
  
Strandzonen blir en yta som regelbundet översvämmas, sådana biotoper är numera ovanliga i 
vårt land (Theil-Nielsen et al, 2005). Dessutom är kombinationen öppet vatten och närhet till 
skydd attraktivt för allt djurliv (Theil-Nielsen et al, 2005). Sådana förhållanden bidrar till att 
öka den biologiska mångfalden. 
 
6.4 Meandring 
Ett vattendrag kan kallas meandrande om vattendragets längd är 1,5 ggr fågelvägens längd på 
samma sträcka (Petersen et al, 1992). Lättaste sättet att åstadkomma detta är helt enkelt att 
upphöra med rensningarna (Hagerberg et al). Detta fungerar bäst då fallet är litet och speciellt 
bra i kombination med kraftigt avfasade kanter (Hagerberg et al). Det är dock omöjligt att 
bara upphöra rensningen om vattendraget fortfarande tar emot dränering från åkermark. Ett 
annat sätt är att placera ut större stenar i vattendraget, omväxlande på båda sidor (Hagerberg 
et al). Fördjupade vattendrag är ofta så djupa att det tar allt för lång tid för vattnet att på 
egen hand åstadkomma meandring. Ännu ett sätt är att gräva fram den forna meandringen 
(Hagerberg et al), detta blir naturligtvis mycket dyrare. Fördelen borde vara att meandringen 
blir mer kontrollerad. Detta kan vara fördelaktigt om någon markägare inte ställer upp på 
restaureringen. Om en ny åfåra bildas kan vattnet ledas dennes marker.  
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Om den gamla åfåran inte längre kan skönjas i landskapet kan kartor från tiden innan 
uträtningen genomfördes, användas för att ta fram den ursprungliga sträckningen (Hagerberg 
et al). Om meandringen görs på känn är en tumregel att avståndet mellan kurvorna ska vara 
10 – 14 gånger längre än vattendragets bredd (Hagerberg et al). Petersen med flera föreslår en 
tätare meandring med 5 – 7 gånger vattendragets längd (1992).  
 
Ett meandrande vattendrag är ekologiskt sett betydligt mer komplext än ett rakt dike (Petersen 
et al, 1992). Det medför en större habitatvariation och därmed bättre förutsättningar för större 
biologisk mångfald. Större biologisk mångfald tillsammans med den längre uppehållstiden 
gynnar dessutom vattendragets självrenande förmåga (Petersen et al, 1992). Antingen leder 
man tillbaks vattnet i den ursprungliga fåran, eller också gräver man en ny med hänsyn till 
ägandeförhållanden och markanvändning (Theil-Nielsen et al, 2005). Om man väljer att 
använda den ursprungliga fåran behöver man inte oroa sig för erosion av bankar eftersom 
vegetationen redan är anpassad till de förhållanden som kommer att uppstå, dessutom vinner 
man kulturhistoriska värden (Theil-Nielsen et al, 2005). Däremot fanns det ju en anledning till 
att vattendraget reglerades, om man återför vattnet till den gamla fåran kan det hända att 
samma negativa konsekvenser, oftast översvämning, uppstår igen (Theil-Nielsen et al, 2005). 
När meandringen återskapas blir vattenföringen mer balanserad, erosionen, och därmed 
mängden sedimenterat material, minskar. När vattendraget stabiliserats ökar förmågan till 
självrening (Theil-Nielsen et al, 2005). 
 
6.5 Bottnens utformning 
När vattendraget rätades ut och senare rensades har bottnen fått ett mer homogent utseende, 
man har tagit bort hinder som gjort att flödet bromsats upp. Större stenar har tagits bort, sedan 
har fint material sedimenterat och förstört värdefulla områden med grus på botten. Områdena 
med större stenar och annat material förhindrade erosionsskador eftersom rörelseenergi 
förbrukades i dessa partier (Petersen et al, 1992). Genom att återskapa sådana områden, 
rifflar, kan man själv bestämma var energin ska arbeta, och på så sätt förhindra vidare skador 
på åns stränder. Efter en riffle förekommer ett område av lugntflytande vatten, en pool. Här 
kan finare material sedimentera (Petersen et al, 1992). ”Riffle and pools” bör förekomma lika 
frekvent som meanderkurvor, alltså 5 –7 gånger vattendragets bredd (Petersen et al, 1992).  
 
Restaurering av botten är en av de viktigare åtgärderna för att gynna fiskbeståndet. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att placera ut stenar över hela vattendragets bredd. Effekten av det blir 
att det uppstår omväxlande strömmande och långsamma partier i ån (Hagerberg et al). Vattnet 
kommer sedan självt åstadkomma omväxlande partier. Partierna med strömmande vatten, 
riffle, får grusbotten eftersom lättare material sköljs bort. Partier där vattenhastigheten är 
lägre, pool, får en mer ”dyig” botten eftersom lättare material tillåts sedimentera i dessa 
områden. 
 
6.6 Allmänt 
Ett sätt att underlätta etableringen av växter är att täcka de nya ytorna med den gamla 
matjorden. Den befintliga fröbanken får underlättar för mindre konkurrenskraftig vegetation 
att etablera sig (Theil-Nielsen et al, 2005). Träd bör planteras i grupper. Enstaka träd här och 
där gynnar mest kråkor och rovfåglar. Dessutom ska man plantera träd som har svårt att 
etablera sig på egen hand. Al, björk, sälg, asp, ask och alm etablerar sig säkert spontant 
(Theil-Nielsen et al, 2005). Träd i nära anslutning till vattendraget skuggar även kanten och 
hämmar därför utbredning av vass och andra växter som hindrar vattenflödet (Svensson & 
Glimskär, 1994). Behovet av vegetationsrensning minskar därför (Svensson & Glimskär, 
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1994). Den ena sidan av vattendraget bör lämnas fri från hög vegetation för att underlätta 
rensningsarbetet (Theil-Nielsen et al, 2005). 
 
För att gynna fisklivet är det bra att plantera träd på ena sidan vattendraget för skuggning. 
Träd minskar vattentemperaturen (Svensson & Glimskär, 1994), många fiskarter är beroende 
av en låg vattentemperatur. Den lägre temperaturen ökar vattnets syremättnadsgrad, vattnet 
blir mer syrerikt. Träd ökar det organiska innehållet i och vid vattendraget. I syrefria miljöer 
främjar det denitrifikationen (Theil-Nielsen et al, 2005).  
En annan viktig åtgärd är att ta bort vandringshinder. Dessa utgörs ofta av olika former av 
dämningar, eller kulvertar. I de fall hindret inte kan tas bort helt och hållet bör en del av 
vattnet ledas förbi hindret (Hagerberg et al). Fallet på passagen bör inte vara mer än 2 % 
(Hagerberg et al). Det innebär en sträcka på 50 m om fallet är 1 m. Detta kan åstadkommas 
genom att passagen tillåts meandra (Hagerberg et al).  
 
Det finns mycket, mycket mer att säga om restaurering av vattendrag med tanke på fauna. Det 
faller dock utanför ramen för den här undersökningen.  
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7. Syfte och avgränsningar 
Syftet med undersökningen är föreslå åtgärder som på sikt förbättrar vattenkvalitén i Tidan. I 
första hand är det alltså Tidan som räknas som recipient, varför anläggningar ska anläggas så 
nära ån som möjligt, men påverka vattnet innan det rinner ut i Tidan. Idag har diffusa källor 
störst påverkan på vattenkvalitén eftersom punktkällor redan har höga krav angående rening 
av vattnet som släpps ut. Diffusa källor innebär i Tidans avrinningsområde i första hand 
jordbruksmark. Förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvalitén gäller därför i första hand 
jordbruket.  
Utredningens syfte är att ta fram förslag på placering av näringsreducerande våtmarker. 
Placeringen avgörs av  

• var närsaltshalter är höga, alltså de områden med hög närsaltsbelastning.  
• Där anläggningskostnaden är låg, vilket innebär en hög kostnadseffektivitet. 

 
Tidans avrinningsområde betraktas, i första hand de norra delarna. I bästa fall skulle man ha 
gjort en total inventering av hela avrinningsområdet. Våtmarker får bäst effekt där både den 
hydrauliska belastningen och näringsbelastningen är som högst. Den hydrauliska belastningen 
är större längre ner i vattensystemet. Eftersom den sydliga delen av avrinningsområdet till 
största del utgörs av skogsbevuxen mark och endast till liten del av jordbruk, koncentreras 
undersökningen till de nordligare delarna, där jordbruket är mer omfattande. Dessa områden 
är mest påverkade av jordbruksverksamhet, och möjligheten till ekonomiskt stöd för 
anläggning av våtmarker således större.  
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8. Material och metod 
Enlig Jordbruksverket kan en våtmark med hög näringsbelastning avskilja mer näringsämnen 
än motsvarande våtmark där vattnet har lägre näringsinnehåll (Jordbruksverket, 2004). Detta 
undersöks med hjälp av det kontrollprogram med 39 provpunkter i avrinningsområdet, som 
Tidans Vattenförbund redan bedriver. I arbetet studeras total-fosfor, total-kväve och turbiditet, 
dels med avseende på huvudfåran under år med hög- respektive lågflöde. Högflöde studeras 
1998, och lågflöde under 1989. Dessutom betraktas respektive biflöde (Mullsjöån, Svartån, 
Yan, Lillån, Djuran, Fägrebäcken, Klämmabäcken, Ösan/Ömboån, Ölebäcken samt Kräftån). 
I de fall statistik över flöde finns tillgänglig, ingår den informationen i analysen. I samtliga 
fall studeras analysresultat från april månad. Flödet är normalt sett högst under denna månad 
(lst Skaraborgs Län, 1979). 
 
Ett förhållandevis billigt sätt att anlägga våtmarker är att använda områden som varit våta 
innan (Theil-Nielsen et al, 2005). Detta undersöks genom att titta på häradskartor från slutet 
av 1880-talet. Denna karta jämförs med en nyare karta över markanvändning. Utdikade 
områden anses vara potentiella för återställande. Dessutom är utdikade områden låglänta, 
varför dessa uppgifter även ger information om topografi i det intressanta området. Mängden 
våtmarksareal som försvunnit sedan 1880-talet uppskattas med hjälp av kartprogram och skala 
1:25 000. Denna uppskattning blir inte särskilt noggrann, men skalan är ändå tillräckligt liten 
för att ge någorlunda säkerhet åt uppgifterna. Ytterligare en brist i denna analys är att 
häradskartorna inte riktigt stämmer överens med dagens kartor, eftersom man inte kunde utför 
lika noggranna mätningar på den tiden.  
 
Markanvändningen i de olika delavrinningsområdena undersöks med hjälp av karta över 
markanvändning. Tyvärr täcker inte denna karta Mullsjö kommun, som ligger i Jönköpings 
län, och utgör den allra sydligaste delen av avrinningsområdet. Mullsjö kommun består till 
största del av skog, varför detta område inte är av största intresse i alla fall. Markanvändning 
studeras med avseende på andel åker av den totala ytan i varje delavrinningsområde.  
 
För att kunna rangordna vilka delavrinningsområden där åtgärder gör störst nytta har 
närsaltshalt (totalkväve, totalfosfor och turbiditet), markanvändning och reduktion av 
våtmarksareal delats upp i olika klasser, som getts olika poäng.  
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Tabell 3: Poängsystem för rangordning av prioriterade delavrinningsområden.   
Kväve   Fosfor   Turbiditet 
<600 1  <10 1  <2 1 
600-1200 2  10-21 2  3-7 2 
1200-1800 3  22-33 3  8-12 3 
1800-2400 4  34-44 4  13-17 4 
2400-3000 5  45-55 5  18-22 5 
3000-3500 6  56-66 6  23-27 6 
3500-4100 7  67-77 7  28-32 7 
4100-4500 8  78-88 8  33-36 8 
4500-5000 9  89-99 9  37-40 9 
>5000 10  >100 10  >40 10 
        
        
Markanvändning Minskning våtmarksareal Summa  
<1 1  <1 1  6-14  
1-5 2  2-6 2  15-22  
6-10 3  7-12 3  23-30  
11-15 4  13-18 4  31-36  
16-20 5  19-24 5    
221-25 6  25-30 6    
26-30 7  31-37 7    
31-35 8  38-44 8    
36-40 9  45-50 9    
>40 10  >50 10    
 
Klassificeringen bygger på de medelvärden av totalkväve, totalfosfor och turbiditet, som 
angivits i texten ovan. Andel åkermark och minskning av våtmarksareal anges också i texten, 
se dessutom bilaga 3 och 4. Poängsystemet är uppbyggt så att ju sämre vattenkvalité, ju mer 
åkermark, och ju större minskning av våtmarksarealen, desto högre poäng ges. Alla fem 
parametrar bedöms som lika viktiga. Till slut läggs poängen samman och ett resultat mellan 6 
och 36 har erhållits. Det teoretiska spannet är 0-50, men inget delavrinningsområde har fått 
mindre än 6 och inget mer än 36. De områden som fått > 30 poäng sammanlagt bedöms som 
prioriterade. I snitt innebär totalt 30 poäng att delavrinningsområdet har > 20 % åkermark och 
att våtmarksarealen har minskat med minst 25 % sedan 1880-talet. Dessutom innehåller 
vattnet i den nedströms delavrinningsområdet närmast belägna provpunkten minst 3000 µg 
N/l, > 56 µg P/L och har en grumlighet på minst 23 FTU. Eftersom alla parametrar bedöms 
som lika viktigt uppväger höga poäng inom en parameter låga poäng inom en annan. 
 
Det slutliga resultatet blir missvisande så till vida att de delavrinningsområden med liten andel 
åkermark inte får några poäng alls för minskning av våtmarksareal. Det beror på att 
våtmarksarealen inte alls är inventerad i de delavrinningsområden med < 20 % åkermark. 
Skälet till denna brist är tidsbesparing, områden med liten åkerareal är inte intressanta i detta 
sammanhang, oavsett hur mycket våtmarksarealen har minskat. Dessutom har information 
angående markanvändning inte varit tillgänglig för den södra delen av avrinningsområdet som 
omfattas av Jönköpings Län. Därför har de sydligaste delavrinningsområdena inte fått poäng 
för vare sig markanvändning eller minskning av våtmarksareal. Eftersom markanvändningen i 
området till största del är skogsbruk hade områdena ändå inte fått några höga poäng. Det är 
ändå viktigt att erkänna metodens brist i de delavrinningsområden som fått lägst poäng. 
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9. Resultat och Diskussion 
 
9.1 Näringsläckage i huvudfåran  
För att åskådliggöra hur näringsinnehållet i Tidan förändras på vägen från källan till utloppet 
visas diagram över totalkväve, totalfosfor och turbiditet. Kväve från åkermark når recipienten 
i första hand via dränering, medan fosfor fastnar på partiklar som sköljs bort från åkern med 
ytavrinningen. Dessa parametrar väljs för att ge en övergripande bild över åns tillstånd. För att 
ge en mer detaljerad bild över tillståndet är mätdata över till exempel ammoniumkväve, nitrat- 
och nitritkväve samt fosfatfosfor. I detta sammanhang bedöms det vara för omfattande, varför 
dessa parametrar inte redovisas.  
 
Data redovisas för ett år med högflöde och ett år med lågflöde. Detta ger mer information 
jämfört med om medelvärden från alla tillgängliga år hade sammanställts. Proverna som 
redovisats är tagna i april månad som bedöms vara den månad med högst flöde (Lst 
Skaraborgs Län, 1979). För de provpunkter där prover inte analyserats för april månad har 
prover från mars redovisats istället.  
 
Som första punkt redovisas Kyrkekvarn, nedströms Mullsjö. Området norr om Kyrkekvarn är 
till största del skogsbevuxen, och jordbrukspåverkan därför liten. Denna rapport är i första 
hand inriktad på att utreda diffusa källor till förorening i Tidan, huvudsakligen jordbruk. 
Området söder om Mullsjö utelämnas eftersom jordbruksarealen är så liten. Punkterna 
redovisas som avstånd från Mullsjö. 
 
Tabell 2: Provpunkternas avstånd från Mullsjö, såsom de redovisas i diagram över huvudfåran. 
 Avstånd från  
Provpunkt Mullsjö (km) Namm 
120 10 Kyrkekvarn 
126 28 Baltak 
134 41 Fröjered 
148 67 Ingelsby 
152 72 Åreberg 
158 96 Backa 
168 106 Vaholm 
174 110 Odensåker 
186 133 Mariestad 
 

9.1.1 Kvävehalter i Tidan från Mullsjö till Mariestad 1989 och 1998, torrt 
respektive vått år. 
Kvävehalter i Tidan redovisats med hjälp av totalkvävehalter från 1989, som var ett torrt år, 
och 1998, vått år. Data från båda åren redovisas i samma diagram för att underlätta jämförelse 
mellan åren. Den första punkten i diagrammet är dammen vid Kyrkekvarn strax norr om 
Mullsjö. Punkten är påverkad av avloppsutsläpp från både Mullsjö och Sandhems tätorter. 
Andelen jordbruksmark i detta område, och uppströms punkten, är mycket liten. Vattnet är 
därför inte påverkat av jordbruk i någon betydande utsträckning.  
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Totalkväve i Tidan april 1989 (torrt) och 1998 (vått)
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Figur 8: Kvävehalter i Tidan från Mullsjö till Mariestad april 1989 (lågflöde) och 1998 (högflöde). Streckad linje 
visar gräns för mycket hög kvävehalt (1250 µg N/l), enligt Naturvårdsverket. 
 
Totalkvävehalten i Tidan vid Kyrkekvarn, 10 km från Mullsjö, är 650 µg/l 1989 och 770 650 
µg/l 1998. Halten är högre 1998, då högflöde rådde, under sådana förhållanden märks 
föroreningar från avrinning tydligare än vid lågflöde. När flödet i ån är lågt blir utsläpp från 
punktkällor, till exempel reningsverk, en större del av flödet. Påverkan från dessa källor blir 
därför tydligare. Trots att andelen åkermark uppströms Kyrkekvarn är mycket liten, påverkar 
ändå jordbruket totalkvävehalten i Tidan vid stor nederbörd. 28 km nedströms Mullsjö, i 
Baltak är totalkvävehalten 710 µg/l 1989, och 1100 µg/l 1998. Förändringen är större jämfört 
med Kyrkekvarn 1998, vilket tyder på att ytavrinning påverkar kvävehalten i stor 
utsträckning. Det är svårt att säga vilken effekt fiskodlingen i Baltak har på totalkvävehalten i 
Tidan utifrån redovisade värden. I Fröjered, 41 km från Mullsjö, är halten 790 µg/l 1989 och 
1500 µg/l 1998. Även här är förändringen större under 1998 än 1989, vilket tyder på 
jordbrukspåverkan. I Ingelsby, 67 km från Mullsjö är totalkvävehalten 950 µg/l 1989 och 
1900 µg/l 1998, förändringen är större 1998 än 1989. Provpunkten i Åreberg, 72 km 
nedströms Mullsjö ligger strax efter Tibro samhälle. Totalkvävehalten är 1250 µg/l 1989 och 
1800 µg/l 1998. Under 1989 syns en ökning av totalkvävehalten jämfört med punkten 
uppströms Tibro. Det är ett exempel på att utsläpp från reningsverk får större genomslag vid 
lågflöde. För 1998 är förhållandet omvänt, totalkvävehalten minskar när Tidan rinner förbi 
Tibro. Flödet i ån är så högt att utsläppet från reningsverket inte märks och avrinningen från 
området tillför inte några större mängder totalkväve. Till provpunkten i Backa, 96 km från 
Mullsjö, har totalkvävehalten minskat till 830 µg/l 1989. Detta innebär att utsläppet från 
reningsverket har blivit utspätt, samtidigt som ytavrinnngen inte tillfört kväve. 1998 är halten 
1900 µg/l, alltså en svag ökning från Åreberg. 110 km nedströms, när Tidan rinner ut ur 
Östen, i Odensåker, är totalkvävehalten 1950 µg/l 1989 och 2600 µg/l 1998. Ökningen är 
avsevärd 1989, vilket tyder på påverkan från reningsverk. Det beror på att Ösan rinner ut i 
Östen, och Ösan tar emot vatten från Skövde reningsverk. 1998 är förändringen inte lika stor, 
det kan förklaras med att flödet är större och utsläppet från reningsverket blir utspätt. I 
Mariestad, 133 km från Mullsjö är totalkvävehalten 1100 µg/l 1989 och 4000 µg/l 1998. 
Området mellan Odensåker och Mariestad består till största del av jordbruksmark, dessutom 
släpper ett fåtal mindre orter ut avloppsvatten i Tidan. 1989 sjunker totalkvävehalten mellan 
Odensåker och Mariestad. Påverkan från Ösan blir utspädd och tillflödet till Tidan på sträckan 
påverkar inte kvävehalten. 1998 märks en ytterligare ökning av kväve vilket beror på att 
tillrinningen påverkas av jordbruk i området.  
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För både totalkväve och totalfosfor syns en uppåtgående trend i takt med att avståndet från 
källan ökar. Det syns även att biflödena innehåller högre koncentrationer av både fosfor och 
kväve, än vad huvudfåran gör. Detta är inte konstigt utan hör samman med lägre flöden i 
bäckarna. 
Kvävehalten är mycket hög under högflöde i största delen av Tidan. Kvävehalten är hög redan 
uppströms Mullsjö. Detta kan knappas härledas till jordbruket eftersom andelen 
jordbruksmark i denna del av avrinningsområdet är så liten. Det är troligare att förklaringen 
har att göra med utsläpp från kommunala avloppsreningsverk. Mullsjö har nyligen börjat leda 
sitt dagvatten/avloppsvatten genom ett antal gamla fiskdammar (Tidans vattenförbund, 204). 
Därför finns anledning att tro att kväveutsläppen från samhället kommer att minska i 
framtiden. Det kväve som kommer från Sandhem och rinner ut i Svartån påverkas inte av 
denna åtgärd.  
Kvävehalten är fortsatt mycket hög hela vägen ned till Mariestad. Detta kan säkert till stor del 
även här förklaras med utsläpp från avloppsreningsverk. Men det är även troligt att jordbruket 
medför allt större påverkan ju längre norrut vi kommer.  

9.1.2 Fosforhalter i Tidan från Mullsjö till Mariestad 1989 och 1998, torrt 
respektive vått år. 
Fosforhalter i Tidan redovisats med hjälp av totalfosforhalter från 1989, som var ett torrt år, 
och 1998, vått år. Data från båda åren redovisas i samma diagram för att underlätta jämförelse 
mellan åren. Den första punkten i diagrammet är dammen vid Kyrkekvarn strax norr om 
Mullsjö. Punkten är påverkad av avloppsutsläpp från både Mullsjö och Sandhems tätorter. 
Andelen jordbruksmark i detta område, och uppströms punkten, är mycket liten. Vattnet är 
därför inte påverkat av jordbruk i någon betydande utsträckning.  
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Figur 9: Fosforhalter i Tidan från Mullsjö till Mariestad i april 1989 (lågflöde) och 1998 (högflöde). Streckad 
linje visar hög fosforhalt (25 µg P/l) enligt Naturvårdsverket. 
 
Tidan är generellt sett mindre belastad av fosfor än kväve. För fosfor ligger värdena under 
hög fosforhalt, medan kvävehalterna ligger runt gränsen för mycket hög kvävehalt.  
 
Vid Kyrkekvarn, 10 km från Mullsjö, är totalfosforhalten 7 µg/l 1989 och 1 µg/l 1998. Den 
högre halten 1989 kan bero på att utsläpp från reningsverk får större genomslag vid lägre 
flöde. 1989 sjunker totalfosforhalten till Baltak (5 µg/l 1989 och 3 µg/l 1998), 28 km från 
Mullsjö, medan halten ökar 1998. Detta beror sannolikt på avrinningen, under 1989 när 

 36



nederbörden var liten tillförs inte Tidan fosfor via avrinning i någon större omfattning. 
Däremot kan tillskottet bli avsevärt vid mer nederbörd, som under 1998. I Fröjered, 41 km 
från Mullsjö, har totalfosforhalten ökat till 9 µg/l 1989, respektive 5 µg/l 1998. Vid Fröjered 
har Tidan tagit emot vatten från reningsverket i Tidaholm. Ökningen under 1998 kan förklaras 
med avrinning från jordbruksmark. Ökningen 1989 hör ihop med att reningsverket påverkar 
ån mer vid lågflöde. Till Ingelsby, 67 km från Mullsjö, påverkas Tidan av jordbruksbyggd, 
det finns ingen större punktkälla i området. I Ingelsby är totalfosforhalten 7 µg/l 1989 och 12 
µg/l 1998. Det innebär en minskning under lågflöde 1989, inget tillskott beroende på 
avrinning. 1989 har halten ökat, vilket förklaras med jordbrukspåverkan. Efter Tibro, i 
Åreberg 72 km nedströms Mullsjö, har fosforkoncentrationen ökat till 12 µg/l 1989, det beror 
på utsläpp från Tibro samhälle. Totalfosforkoncentrationen minskar till 10 µg/l 1998. Vid 
högflöde påverkar avrinning koncentrationen mer än punktutsläpp gör. I Backa, 96 km från 
Mullsjö, har halten minskat till 9 µg/l 1989 och ökat till 13 µg/l 1998. Till Vaholm påverkar 
Tidan i första hand av jordbruksmark, fosforhalten bör därför öka 1998, vid högflöde.Det syns 
också i diagrammet där fosforhalten är oförändrad 1989, 13 µg/l. 1998 har totalfosforhalten 
ökat till 23 µg/l. Det är intressant att se hur fosforhalten i ån ökar markant efter Sjön Östen. 
Detta läckage syns både 1989 (19 µg/l) och 1998, även om förändringen är tydligare 1998 (38 
µg/l). Detta kan säkert förklaras med att sjön är så grund (max 1,5 m enligt lst Skaraborg, 
1979). Det gör att partiklar sköljs ut vid höga flöden, såsom 1998, partikelbunden fosfor 
läcker då ur sjön. I Mariestad, 133 km från Mullsjö, har totalfosforhalten ökat både 1989 (21 
µg/l) och 1998 (53 µg/l). Området är påverkat av både jordbruksmark och mindre 
reningsverk, varför halterna ökar under både hög- och lågflöden.  

9.1.3 Turbiditet från Mullsjö till Mariestad 1989 och 1998, torrt respektive 
vått år. 
Turbiditeten i Tidan redovisas från 1989, som var ett torrt år, och 1998, vått år. Data från båda 
åren redovisas i samma diagram för att underlätta jämförelse mellan åren. Turbiditeten beror i 
första hand på ytavrinning och kan därför kopplas samman med läckage av partikelbunden 
fosfor. Den första punkten i diagrammet är dammen vid Kyrkekvarn strax norr om Mullsjö. 
Punkten är påverkad av avloppsutsläpp från både Mullsjö och Sandhems tätorter. Andelen 
jordbruksmark i detta område, och uppströms punkten, är mycket liten. Vattnet är därför inte 
påverkat av jordbruk i någon betydande utsträckning.  
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Turbiditet april 1989 (torrt) och 1998 (vått)
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Figur 10: Turbiditet från Mullsjö till Mariestad april 1989 (lågflöde) och 1998 (högflöde). Streckad linje visar 
gräns för starkt grumlat vatten ( 7 FTU), enligt Naturvårdsverket.  
 
Turbiditeten beror på avrinningen, och är därför betydligt större vid högflöde 1998. I 
Kyrkekvarn är grumligheten 1 FTU 1989 och 0,86 FTU 1998. Grumligheten ökar något till 
Baltak både 1989 (1,3 FTU) och 1998 ( 1,4 FTU). Vid Fröjered märks en tydligare ökning 
1998 (3,1 FTU) då avriningen är större. Grumligheten sjönk något 1989 och var då 1,2 FTU. 
Alla dessa värden ligger inom intervallet för måttligt grumlat vatten (1 – 2,5 FTU) enligt 
Naturvårdsverket. 1989 märks ingen påverkan på turbiditeten (Ingelsberg 1,7 FTU, Åreberg 
1,7 FTU, Backa 1,9 FTU) förrän nedströms Vaholm (4,2 FTU). Då har också andelen 
åkermark ökat. 1998 är ökningen tydligare (10 FTU vid Ingelsberg, 8,8 FTU vid Åreberg, 11 
FTU vid Backa), ökningen hör samman med större avrinning. Samtliga värden nedströms 
Fröjered överstiger gränsen för starkt grumligt vatten (>7 FTU). Vid Vaholm har 
grumligheten ökat betydligt (till 21 FTU) 1998. Precis som för fosfor ökar halterna efter 
Östen, 6,1 FTU 1989 och 47 FTU 1998. Det visar att sediment sköljs ur sjön både vid låga 
och högre flöden. Det saknas värde för grumligheten i Mariestad 1989, 1998 var grumligheten 
64 FTU.  

9.1.4 Redovisning av markanvändning och minskning av våtmarksareal i 
delavrinningsområden 
Provpunkt 120 ligger så långt söderut i avrinningsområdet att markanvändningen till största 
del är skogsmark. Området uppströms Kyrkekvarn ligger i Jönköpings län och information 
angående markanvändning har inte varit tillgänglig. 
 
Provpunkt 126, Baltak, omfattar delavrinningsområdena 16, 19 och 20. Andelen åkermark är 
6, 19 respektive 4%. Andelen våtmarksareal är inte inventerad utifrån vare sig häradskartan 
eller våtmarksinventering på 1980-talet. 
 
Fröjered och provpunkt 134 innefattar delavrinningsområde 15 med 17 % åkermark. 
Våtmarksarealen är inte inventerad. 
 
Provpunkt 148, Ingelsby, omfattar delavrinningsområdena 12, 13 och 14. 
Delavrinningsområde 12 har 46 % åkermark och 5 % våtmark, ingen omfattande utdikning 
har genomförts. Område 13 består till 18 % av åkermark, våtmarksarealen är inte inventerad. 
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Andelen åkermark i område 14 är 30 %, med 5 % våtmark. 17 % av våtmarksarealen har 
försvunnit jämfört med häradskartan. 
 
Åreberg, provpunkt 152, omfattar delavrinningsområdena 21, med 21 % åkermark, 
våtmarksarealen är inte inventerad. Det andra delavrinningsområdet är 11,  med 5 % 
åkermark. 
 
Provpunkt 158 i Backa omfattar 4 delavrinningsområden, nämligen 6, 8, 9, och 10. Andelen 
åkermark är störst i 8, med 32 %, där våtmarksarealen utgör 8,6 % av den totala ytan. 
Våtmarksarealen har minskat med 8 % sedan 1880-talet. I delavrinningsområde 9 är 24 % av 
ytan åkermark, och 3,5 % våtmark. 5 % av våtmarksytan har försvunnit sedan 1880-talet. 
Markanvändningen i delavrinningsområde 6 är 22 % åkermark och 1 % våtmark. Här har 
ingen nämnvärd utdikning genomförts. I delavrinningsområde 10 är 18 % av ytan åkermark, 
våtmarksarealen är inte inventerad. 
 
Provpunkten i Vaholm, 168, omfattar delavrinningsområdena 5,7 och 25. I 5:an är 45 % av 
ytan åkermark, och 4 % våtmark. Våtmarksarealen har minskat med 56 % sedan 1880-talet. I 
område 7 utgör åkermarken 9 % av den totala arealen. Våtmarksytan är inte inventerad. I 
delavrinningsområde 25 är 14 % av den totala ytan åkermark. Våtmarksarealen är inte 
inventerad. 
 
Provpunkt 179, vid Tidans utlopp ur sjön Östen, vid Odensåker, omfattar 
delavrinningsområde 4. Östen. Här är markanvändningen till 35 % åkermark, och 9,4 % 
våtmark. Våtmarksytan har minskat med 16 % sedan 1880-talet, främst genom sänkning av 
sjön. 
 
Den sista provpunkten, 186 i Mariestad, omfattar delavrinningsområden 1, 2 och 3. I 
delavrinningsområde 1 utgör åkermark 45 % av den totala arealen, och våtmarker 0,8 %. 
Våtmarksarealen har inte minskat i någon större utsträckning sedan 1880-talet. Mariestad 
ligger inom detta delavrinningsområde. Det kan vara nämnvärt att Mariestad släpper ut sitt 
avloppsvatten i Vänern, inte Tidan. Delavrinningsområde 2 utgörs till 41 % av åkermark, här 
är våtmarkerna 6,9 % av den totala arealen. Våtmarksytan har minskat med 51 % sedan 1880-
talet, till stor del på grund av utdikning av Tidavads mosse. I delavrinningsområde 3 utgör 
åkermarken 3 % av den totala ytan. Våtmarksarealen är inte inventerad. 
 
9.2 Biflöden 
För att kunna välja ut de biflöden som påverkar vattenkvalitén i Tidan mest visas totalkväve, 
totalfosfor och grumlighet för samtliga biflöden som ingår i kontrollprogrammet. Totalkväve 
visas för sig, medan totalfosfor och turbiditet visas i samma diagram. Samtliga diagram visar 
värden tagna i april månad. I de fall prover inte tagits i april, visas resultat från provtagning i 
mars. Följande diagram används för att ta fram de delavrinningsområden som är i störst behov 
av renande åtgärder. Flödesmätningar är inte tillgängliga för samtliga biflöden, det är därför 
omöjligt att räkna ut vilka biflöden som har störst effekt på Tidan. Se bilaga 2 över indelning 
av delavrinningsområden. 
 
Förutom resultat från recipientkontrollprogrammet visas även resultat från undersökning av 
markanvändning i varje delavrinningsområde (Se bilaga 3). Data över markanvändning är inte 
tillgänglig för den del av Tidans avrinningsområde som ligger utanför Västra Götalands Län. 
Dessa områden, med bland annat Svartån och Mullsjöån, påverkas i liten utsträckning av 
jordbruk eftersom marken till största del är skogsbevuxen. För de områden med störst andel 
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åkermark har en inventering av aktuell areal våtmark gjorts (Se bilaga 4), och denna jämförd 
våtmarksareal under 1880-talet. 

9.2.1 Mullsjöån 111 
Mullsjöån avvattnar Mullsjön och rinner ut i Stråken. Ån mottar avloppsvatten från Mullsjö 
tätort. Tillrinningsområdet utgörs till största del av skogsbevuxen mark. Mullsjöån rinner 
utanför Västra Götalands län, data angående markanvändning saknas.  
 
Totalkvävehalten visas för perioden 1981 till 2004 i eget diagram. Totalfosforhalt visas 
tillsammans med turbiditet för att eventuellt samband ska kunna utläsas. Flödesdata för 
Mullsjöån saknas. 
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Figur 11: Totalkväve i Mullsjöån mellan 1981 och 2004. Prover tagna i april. Streckad linje visar undre gräns för 
mycket höga halter (1250 µg N /l). 
 
Uppmätta halter ligger ofta runt gränsen för mycket höga halter. Halterna är relativt jämna år 
från år (1988: 1300 µg/l och 2003: 1100 µg/l), även om det högsta värdet är starkt avvikande 
(1985: 2300 µg/l). Det lägsta halten uppmättes 1999 och är 910 µg/l. Det förklaras med 
utsläpp från Mullsjö tätort. Trenden är svagt avtagande för perioden (R2=0,08). Medelvärdet 
för totalkväve var 1190 µg/l (hög kvävehalt) över perioden. 
Mullsjö reningsverk har nyligen infört kväverening vilket borde medföra lägre halter i 
framtiden.  
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Fosfor och Turbiditet i Mullsjöån april mellan 1981 
och 2004
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Figur 12: Totalfosfor i Mullsjöån mellan 1981 och 2004. Prover tagna i april. 
 
Värdena för fosfor klassas som höga halter, och starkt varierande under perioden (1988: 28 
µg/l, 1992: 31 µg/l). Lägsta halten är 15 µg/l och uppmättes 2000, 2002 och 2003. Den högsta 
halten är 42 µg/l och uppmättes 1985. Trenden är relativt starkt avtagande (R2=0,33). 
Medelvärdet för totalfosfor var 25 µg/l (hög fosforhalt) i Mullsjöån mellan 1981 och 2004. 
 
Vattnet ligger i intervallet för måttligt grumligt (1 – 2,5 FTU), enligt naturvårdsverkets 
klassificering. Variationen är ganska stor över perioden (1983: 1,5 FTU, 1989: 2,1 FTU, 
2003: 1,9 FTU). Störst grumlighet uppmättes 1991 och 2001 och var 2,6 FTU. Vattnet var 
minst grumligt 1997, med 1,3 FTU. Turbiditeten ökar svagt mellan 1981 och 2004 (R2=0,04). 
Medelvärdet för Mullsjöåns turbiditet var 1,9 µg/l för redovisad period. 

9.2.2 Svartån 119 
Svartån är recipient för Sandhems avloppsreningsverk, ca 200 invånare. Avrinningsområdet 
utgörs till största del av skog. Svartån rinner genom Jönköpings Län, data för 
markanvändning är endast tillgänglig inom Västra Götalands Län, information om Svartåns 
avrinningsområde saknas alltså.  
 
Totalkvävehalten mellan 1981 och 2004, för prover tagna i april, visas i separat diagram. 
Totalfosforhalt visas tillsammans med turbiditet för att åskådliggöra eventuell korrelation 
mellan de två. Flödesdata för Svartån saknas.  
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Kväve i Svartån april 1981 - 2004 
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Figur 13: Totalkväve i Svartån mellan 1981 och 2004, prover tagna i april månad. Heldragen linje visar trend för 
perioden, streckad linje visar gräns för höga kvävehalter (1250 µgN/l) enligt Naturvårdsverket.  
 
Kvävehalten ligger över gränsen för höga kvävehalter vid nästan alla tillfällen. Det ser också 
ut som om tillståndet försämras över perioden (R2 = 0,01). Det syns även att värden varierar 
mycket från år till år (1984: 3650 µg/l, 1988: 1750 µg/l, 2003: 3000µg/l). Lägsta halten 
uppmättes 1991, 440 µg/l, högsta värdet 1993, 6100 µg/l. Medelhalten över perioden är 2570 
µg/l (mycket hög kvävehalt). 
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Figur 14: Totalfosfor och turbiditet i Svartån mellan 1981 och 2004, prover tagna i april månad. 
 
Både totalfosfor (R2=0,01) och turbiditet (R2=0,07) visar avtagande trender under studerad 
period. Man ser även att halterna varierar mycket år från år (1998: 145 µg/l, 2002: 43 µg/l). 
Högst halt uppmättes 1997 (320 µg/l), lägsta halt är 20 µg/l och uppmättes 2001. Detta kan 
kanske förklaras med varierande vattenföring i ån. Halterna klassas som mycket eller extremt 
höga. Det beror troligen på utsläpp från Sandhems reningsverk. Medelvärdet mellan 1981 och 
2004 var 71 µg P/l (mycket hög fosforhalt). 
 

 42



Turbiditeten varierar även den mycket från år till år (1991: 2,4 FTU, 2002: 1,7 FTU, högst 2,5 
1985, lägst 1,2 1987, 1998 och 2000). Vattnet i ån klassas som måttligt grumligt (1,0 – 2,5 
FTU), enligt Naturvårdsverket. Medelvärde av turbiditeten var 1,7 FTU över perioden. 
 

9.2.3 Yan 129 
Enligt Tidans vattenförbund är Yan främst påverkad av jordbruk (2004). Yan omfattar 
delavrinningsområdena Yan 1 och Yan 2. 
 
Markanvändningen i Yan 1 är till 15 % och 12 % av våtmarksarealen har försvunnit sedan 
1880-talet, idag utgör våtmarksarealen 1,2 % av den totala ytan. I Yan 2 är 37 % av ytan av 
åkermark. I detta delavrinningsområde är den nuvarande våtmarksarealen 6,8 % av den total, i 
princip inga våtmarker försvunnit sedan 1880-talet. 
 
Totalkvävehalten visas tillsammans med flödesdata. Eftersom Yan i första hand är 
jordbrukspåverkad kan korrelation mellan totalkväve halt och flöde förväntas, liksom 
samband mellan flöde och totalfosforhalt samt turbiditet. Totalfosfor och turbiditet visas 
tillsammans i figur, utan flöde för att tydligare visa eventuellt samband mellan fosforhalt och 
turbiditet.  
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Figur 15: Totalkväve i Yan mellan 1981 och 2004, prover tagna i april. Tjock streckad linje visar undre gräns för 
mycket höga kvävehalter (1250 µg/l).  
 
Trenden är relativt starkt nedåtgånde för perioden (R2=0,13), halterna pendlar runt mycket 
höga halter enligt Naturvårdsverkets klassificering. Variationen under perioden är stor, 1990: 
780µg/l, 1992: 2500 µg/l. Högsta halten, 3600 µg/l uppmättes 1985, lägsta halten, 220 µg/l 
uppmättes 2003. Det är svårt att se något samband mellan flödesvariation och variation i 
totalkväve. Det är konstigt eftersom avrinningsområdet till stor del är jordbrukspåverkat. 
Under sådana omständigheter borde närsalthalter variera med avrinning. Totalkvävets 
medelhalt över perioden var 1320 µg/l (mycket hög kvävehalt). 
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Fosfor och Turbiditet i Yan 1981 till 2004 (april)
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Figur 16: Fosfor och Turbiditet i Yan mellan 1981 och 2004, prover tagna i april. 
 
Trenden för både turbiditet och fosfor är nedåtgående (R2=0,03 respektive 0,01). 
Totalfosforhalten pendlar kring gränsen för mycket höga halter. Högsta halten uppmättes 
1985, 41 µg/l, lägsta 1989, 12 µg/l. Däremellan har 32 µg/l registrerats 1992 och 15 µg/l 
2000. Medelvärdet för totalfosfor mellan 1981 och 2004 i Yan var 24 µg/l (hög fosforhalt). 
 
Vattnet är betydligt grumlat med halter mellan 1,2 FTU, 1993 och 7,2 FTU, 1985. 
Grumligheten varierar relativt mycket under perioden, till exempel 6,6 FTU 1992 och 1,9 
FTU 2004. Turbiditeten var 2,9 FTU i medel mellan 1981 och 2004. 
 
Uppmätta halter av både fosfor och turbiditet stöder uppgiften om att Yan lider av 
jordbrukspåverkan, eftersom ytavrinning från sådana områden påverkar både turbiditet och 
fosforhalt. 
 

9.2.4 Lillån 131 
Lillåns avrinningsområde är indelat i delavrinningsområdena Lillån 1 och Lillån 2.  
 
I Lillån 1 är 12 % av ytan åkermark, i Lillån 2 är motsvarande siffra 17 %. Trots den relativt 
lilla andelen åkermark i området bedöms jordbrukspåverkan vara största orsak till belastning 
av fosfor och kväve (Tidans vattenförbund, 2004). Dessutom påverkas Lillån av en deponi vid 
Korsberga (Tidans vattenförbund, 2004). I Lillåns avrinningsområde är våtmarksarealen inte 
inventerad. 
 
Provpunkten i Backatorp har funnits med i kontrollprogrammet sedan 1998, varför data 
presenteras mellan 1998 och 2004. Dessa värden är kompletterade av värden från mätningar 
mellan 1981 och 1986. Totalkvävehalt visas i separat diagram, medan Totalfosforhalt visas 
tillsammans med turbiditet. Det finns inga tillgängliga data över flödet i Lillån. 
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Figur 17: Totalkväve i Lillån 1981 till 2003. Prover tagna i april månad. Streckad linje visar undre gräns för 
mycket höga kvävehalter (1250 µg/l). 
 
Tyvärr är mätningar inte gjorda mellan 1987 och 1997, det gör att någon trend inte kan 
utläsas. Av de värden som redovisas är variationen stor, de pendlar runt nedre gränsen för 
mycket höga kvävehalter. Det högsta värdet är från 1984 och är på 3200 µg/l, det lägsta, 640 
µg/l från 1982. Andra värden är 2600 µg/l 1983 och 950 µg/l 2002. Medelvärdet för 
totalkvävehalten i Lillån var 1720 µg/l (mycket hög kvävehalt) för perioden mellan 1981 och 
2003. 
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Figur 18: Totalfosfor och turbiditet i Lillån mellan 1981 och 2003, prover tagna i april månad. Långstreckad linje 
visar gräns för höga fosforhalter 25 µg/l, kortstreckad linje visar gräns för betydligt grumlat vatten, 2,5 FTU. 
 
Även för fosfor och turbiditet saknas värden mellan 1987 och 1997. Totalfosforhalten varierar 
mycket under perioden, men är ofta över gränsen för höga fosforhalter. Det högsta värdet är 
56 µg/l, uppmätt 1984, det lägsta är från 1982, 22 µg/l. Även mätningen från 2003 visade 22 
µg/l. 1998 var totalfosforhalten 40 µg/l. Totalfosforhalten var i snitt 31 µg/l (hög fosforhalt) i 
Lillån mellan 1991 och 2003. 
 
Turbiditeten varierar på samma sätt som totalfosforhalten, och visar på starkt grumligt vatten 
(> 7 FTU) vid flera tillfällen. Det tyder på att ån är påverkad av jordbruk. Det högsta värdet, 
från 1985 är 13 FTU, det lägsta är 2,4 FTU och uppmätt både 1981 och 1986. Andra värden är 
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4,8 FTU uppmätt 1983 och 1999 års värde 3,9 FTU. Grumligheten i Lillån var i medeltal 5,5 
FTU för redovisad period. 
 
Både totalfosfor och totalkväve var som högst 1984. Om dessa värden beror på högt flöde 
borde även turbiditeten varit hög detta året, vilket den också var, 8,6 FTU, även om detta inte 
var det allra högsta värdet för perioden. Det går inte att säga vad som orsakat dessa höga 
värden. 

9.2.5 Djuran 
Djuran är till stor del påverkad av jordbruk, och tar dessutom emot vatten från Värsås 
reningsverk. Djuran är det biflöde med sämst vattenkvalité (Tidans Vattenförbund, 2004). 
Avrinningsområdet kallas Djuran. 
 
Markanvändningen är till 41 % åkermark, 19 % av våtmarksarealen har torrlagts sedan 1880-
talet. Den befintliga våtmarksarealen utgör 1 % av den total ytan av delavrinningsområdet. 
 
Värden för totalkvävehalten i Djuran visas tillsammans med flödet i huvudfåran, för att visa 
eventuellt samband mellan de två parametrarna. Flödesdata från Djuran finns inte tillgängligt, 
flödet i huvudfåran ger ingen information om mängden kväve som transporterats i Djuran, 
men kan ändå användas för att utläsa hur flödet varierat.  
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Figur 19: Totalkväve i Djuran från 1981 till 2004, prover tagna i april. Flödesmätningar i huvudfåran mellan 
1989 och 1992, värden för april, redovisas i samma diagram. 
 
Kvävehalten i Djuran är relativt hög, de flesta värdena ligger i intervallet för mycket höga 
kvävehalter (1250 – 5000 µg/l). 2500 µg/l 1999, 2800 µg/l 2004 och lägst 1986, 2050 µg/l. 
Dessutom ligger flera värden över gränsen för extremt höga kväve halter (>5000 µg/l). 1992 
var totalkvävehalten 5500 µg/l, och 1984 var halten som högst, nämligen 7450 µg/l. 
Totalkvävehalten stiger när flödet i Tidan stiger. Det tyder på att kvävehalten i Djuran beror 
på avrinning, och det i sin tur på att Djuran i första hand är jordbrukspåverkad. Bortsett från 
att halterna i allmänhet är höga verkar tillståndet förvärras över perioden (R2 = 0,001). 
Totalkvävehalten i Djuran mellan 1981 och 2004 var 3490 µg/l (mycket hög kvävehalt). 
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Figur 20: Totalfosfor och turbidtet i Djuran mellan 1981 och 2004, prover tagna i april. Tjock streckad linje visar 
undre gräns för extremt höga fosforvärde (100 µg/l). 
  
Totalfosforhalterna i Djuran är extremt höga, 1994; 120 µg/l, 1991; 200 µg/l  och allra högst 
1981, 225 µg/l . Endast vid ett fåtal tillfällen klassas halterna som mycket höga, till exempel 
2004, 79 µg/l och som lägst 1997 på 34 µg/l. Resonemanget kring kvävehalten visar att 
Djuran är jordbrukspåverkad. Samma resonemang håller inte för fosforn eftersom sambandet 
mellan flöde och totalfosfor är omvänt. När flödet ökar, minskar totalfosforn. Tvärtemot 
totalkväve är trenden för totalfosfor nedåtgående (R2=0,11), vilket är positivt. Dock är 
halterna fortfarande alarmerande höga. Medelvärdet för totalfosfor mellan 1981 och 2004 är 
131 µg/l (extremt höga fosforhalter). 
 
Nästan samtliga turbiditetsvärden är så höga att vattnet klassas som starkt grumligt (>7 FTU) 
enligt Naturvårdsverket. 1994 var grumligheten 12 FTU, 2004 var den 14 FTU. Grumligheten 
var avsevärt högre 1984 med 39 FTU, och som högst 1998, med 65 µg/l. Turbiditeten var 
allra lägst 1993 och klassades som betydligt grumlat, 2,8 µg/l. Trenden är avtagande för 
perioden (R2=0,004). Ett samband mellan flöde och turbiditet visar sig, där ökat flöde innebär 
ökad turbiditet. Medelvärdet för turbiditeten mellan 1981 och 2004 var 18,9 FTU (starkt 
grumlat vatten). 

9.2.6 Fägrebäcken 
Provpunkten i Fägrebäcken ligger strax innan utloppet i Tidan, utsläpp från Fägre samhälle 
påverkar därför närsaltshalterna. Förutom belastning från reningsverket påverkas Fägrebäcken 
av enskilda avlopp, samt av jordbruk (Tidans vattenförbund, 2004). I Fägrebäckens 
avrinningsområde är 41 % åkermark, ingen våtmark av betydande storlek har försvunnit. 
Delavrinningsområdet är fattigt på våtmarker, endast 0,2 % av ytan är klassad som våtmark. 
 
Data över totalkväve visas från 1981 till 2004. För samma period visas totalfosfor och 
turbiditet i samma diagram. För samtliga parametrar saknas data från 1986. 
Avrinningsområdet kallas Fägre. 
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Figur 21: Totalkväve i Fägrebäcken från 1981 till 2004, prover tagna i april. Streckad linje visar undre gräns för 
mycket höga kvävehalter (1250 µg/l).  
 
Långstreckad linje visar gräns för mycket hög kvävehalt (1250 µg/l) enligt naturvårdsverket. 
Totalkvävehalten varierar mycket från år till år, men ligger övervägande inom gränsen för 
mycket höga halter. Vid ett tillfälle, 1983, mättes totalkvävehalten till 5300 µg/l, vilket 
klassas som extrem hög halt. Trenden verkar svagt avtagande (R2 = 0,03).  
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Figur 22: Totalfosfor och turbiditet i Fägrebäcken från 1981 till 2004, prover tagna i april. Långstreckad linje 
visar gräns för extremt höga fosforhalter (>100 µg/l), kortstreckad linje visar gräns för betydligt grumlat vatten, 
(>7 FTU). 
 
Långstreckad linje i diagrammet visar gräns för extremt höga fosforhalter (> 100 µg/l). 
Kortstreckad linje visar gräns för betydligt grumlat vatten (7 FTU), enligt naturvårdsverket. 
I början av perioden var fosforhalten extremt hög vid samtliga mätningar. 1991 är första året 
med lägre halt, nämligen 72 µg P/l. Sedan dess kan man se en fortsatt avtagande trend (R2 = 
0,18). 1999 var fosforhalten åter över gränsen för extremt hög halt, då var totalfosforhalten 
340 µg/l.  
 
Variationen i turbiditet stämmer väl överens med variationen i fosforhalt. Men om 
fosforhalterna är extremt höga är många värden på turbiditeten relativt sett ännu högre. Enligt 
Tidans vattenförbund är ån främst påverkad av jordbruksmark, vilket förklarar korrelationen 
mellan fosfor och turbiditet. Information om flöden kunde ytterligare stärkt detta samband, 
om höga turbiditets och fosforvärden hade inträffat vid höga flöden. 

 48



9.2.7 Klämmabäcken 171 
Klämmabäckens utlopp finns i södra delen av Östen, bäcken sammanfaller därifrån med 
Tidan. Avrinningsområdet är till största del jordbrukspåverkan, speciellt i den nedre delen av 
avrinningsområdet. Skövde flygplats belastar Klämmabäcken och ligger i den södra delen av 
området. Ingen större tätort finns i avrinningsområdet. Avrinningsområdet kallas 23. 
Klämmabäcken. 
 
25 % av avrinningsområdet är åkermark, 8 % av våtmarksarealen har försvunnit sedan 1880-
talet. Idag klassas 3,5 % av delavrinningsområdets totala ytan som våtmark. 
 
Provpunkten i Klämmabäcken är relativt ny och tillkom kontrollprogrammet 1998. Resultat 
för samtliga parametrar visas mellan 1998 och 2004. Totalkvävehalten visas i separat 
diagram, medan totalfosforhalt och turbiditet visas i samma. 
 

Kväve i Klämmabäcken 1998 - 2004

R2 = 0,14

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

1997 1999 2001 2003 2005
År

N
-to

t (
µg

/l)

N-tot

 
Figur 23: Totalkväve i Klämmabäcken från 1998 till 2004, prover tagna i april. Streckad linje visar undre gräns 
för mycket höga halter (1250 µg/l) 
 
Långstreckad linje i diagrammet visar gräns för mycket hög kvävehalt (1250 µg N/l) enligt 
naturvårdsverket. Eftersom mätningar är gjorda under en relativt kort period är det osäkert att 
säga något om trenden, men synes avtagande under perioden (R2 = 0,14). Halterna varierar 
något år från år, men ligger stadigt på mycket höga halter.  
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Figur 24: Totalfosfor och turbiditet i Klämmabäcken från 1998 till 2004, prover tagna i april. Långstreckad linje 
visar gräns för extremt höga fosforhalter (100 µg/l). Kortstreckad linje visar gräns för starkt grumlat vatten (> 7 
FTU). 

9.8 Ömboån 233 
Ömboån är starkt påverkad av jordbruk, men störst påverkan har ändå utsläpp från Skövde 
reningsverk. Ömboån utgörs av delavrinningsområdena Ö2, Ö3 samt Ö4. 
 
Markanvändningen i Ö2 är till 5 % åkermark. Delavrinningsområdet omfattar Skövde tätort. 
Försvunnen våtmarksareal har inte inventerats på grund av den ringa andelen åkermark. 
 
Ö3 utgörs till 42 % av åkermark, 2,3 % av den totala ytan utgörs av våtmarker, 
våtmarksarealen har inte minskat nämnvärt i delavrinningsområdet. 
 
I delavrinningsområdet Ö4 är 10 % av arealen åkermark, våtmarksytan är inte inventerad. 
 
Mätningar av totalkvävehalt, totalfosforhalt och turbiditeten har utförts sedan 1981 i 
provpunkt 233 som ligger strax efter Svesåns utflöde i Ömboån. Svesån är första recipient för 
Skövde reningsverk. Totalkvävehalten mellan 1981 och 2004 redovisas i eget diagram, medan 
totalfosforhalt och turbiditet visas i samma. Flödesdata från Ömboån saknas. 
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Figur 25: Totalkvävehalt i Ömboån, provpunkt 233, mellan 1981 och 2004. Analysresultat från prover tagna i 
april månad. Streckad linje visar gräns för extremt höga kvävehalter (>5000 µg/l). 
 
Totalkvävehalten varierar mycket under perioden och ligger ofta över gränsen för extremt 
höga kvävehalter. Högsta halten är 8350 µg/l och uppmättes 1991, lägsta halten är 2700 µg/l 
från 2004. Andra värden är 7000 µg/l från 1997, och 3350 µg/l 1986. Medelvärde för hela 
perioden är 4750 µg/l (mycket hög kvävehalt). 
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Figur 26: Totalfosfor och turbiditet i Ömboån, provpunkt 233, mellan 1981 och 2004. Streckad linje visar undre 
gräns för mycket höga fosforhalter (50 µg/l). Heldragen linje visar gräns för starkt grumlat vatten (>7 FTU).  
 
Totalfosforhalten varierar även den mycket år från år. Halten ligger mellan 130 µg/l 1998 och 
45 µg/l 1982. Däremellan har halter som 120 µg/l uppmätts 1991 och 47 µg/l 2003 och 2004. 
Medelvärdet för hela perioden är 78 µg/l (mycket hög fosforhalt). Trenden för totalfosfor är 
svagt avtagande (R2=0,008). Den stora variationen beror säkert på skillnader i flöde mellan de 
olika åren. Alla prover tagna efter införandet av fosforrening i Skövde reningsverk, höga 
halter kan därför inte skyllas på utsläpp därifrån.  
 
Även turbiditeten varierar mycket under perioden. Högsta värdet är 28 FTU, 1998, lägsta är  
3,8 FTU, 1993. Däremellan 6 FTU 2003 och 15 FTU 1985. Medelvärdet för hela perioden är  
8,2 FTU (Starkt grumlat vatten). Variationen i grumlighet verkar inte stämma särskilt bra med  
totalfosforvariationen. Trenden är svagt stigande (R2=0,005).  

9.2.9 Ösan 240 
Ösan är Tidans största biflöde och omfattar ca 20 % av Tidans totala avrinningsområde 
(Tidans vattenförbund, 2004). Ösans avrinningsområde omfattar även Ömboån, Ösan och 
Ömboån är skilda åt i denna rapport.  
Ösan utgörs av delavrinningsområdena Ö1, Ö5, Ö6, Ö8, 18. Luttran, 22 och 24. 
 
I Ö1 är 34 % av arealen åkermark, 3,6 % av ytan är våtmark, våtmarksarealen har inte 
minskat nämnvärt. I Ö5 är 37 % av ytan åker och 4,1 % våtmark, 27 % av våtmarkerna har 
försvunnit sedan 1880-talet. 38 % av ytan i Ö6 är åkermark, och 7,6 % våtmark. Denna areal 
har inte minskat nämnvärt jämfört med häradskartorna. 42 % av ytan i Ö7 utgörs av åkermark, 
1 % är våtmark,i delavrinningsområdet har 20 % av våtmarksarealen försvunnit. I Ö8, vars yta 
är mycket liten, är hela 89 % av ytan åkermark, det finns i princip inga våtmarker i området. 
Inte heller på häradskartan finns några blöta områden. I delavrinningsområde 18. Luttran 
utgör åkermarken 8 % av den totala ytan. Våtmarksarealen är inte inventerad. 
Delavrinningsområde 22 har 25 % åkermark, och endast 0,2 % våtmark, denna areal har inte 
minskat nämnvärt. I delavrinningsområde 24 är 27 % av arealen åkermark, 1,2 % utgörs av 
våtmarker, ingen betydande våtmarksareal har försvunnit. I hela Ösans avrinningsområde är 
33 % av arealen åkermark, och 18 % av våtmarksarealen har försvunnit sedan 1880-talet. 
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Provtagning av totalkväve och totalfosfor har utförts sedan 1970, turbiditet sedan 1990. 
Diagrammen redovisar provtagning i provpunkt 240, som ligger precis innan Ösans utlopp i 
Östen. Analysresultat för totalkväve mellan 1970 och 2004 visas i separat diagram. 
Totalfosfor och turbiditet över samma period visas i samma diagram. 
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Figur 27: Totalkväve i Ösan, provpunkt 240 mellan 1970 och 2004, prover tagna i april redovisas. Streckad linje 
visar gräns för extremt höga kvävehalter (>5000 µg/l).  
 
Totalkvävehalten varierar mycket år från år, men är vid alla tillfällen över gränsen för mycket 
höga kvävehalter (1250 µg/l). Högsta värdet är från 1976; 7260 µg/l, lägsta från 1982; 2100 
µg/l. Däremellan 4800 µg/l 1983 och 2600 µg/l 1999. Trenden är tydligt avtagande (R2=0,2), 
vilket säkert hör ihop med förbättrad rening i Skövde reningsverk. 
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Figur 28: Totalfosfor och turbiditet i Ösan, provpunkt 240 mellan 1970 och 2004. Streckad linje visar undre 
gräns för mycket höga fosforhalter (50 µg/l). Heldragen linje visar gräns för starkt grumlat vatten (>7 FTU). 
 
Totalfosforhalten varierar väldigt mycket under perioden, högsta värdet är från 1976; 287 
µg/l, lägsta från 2002; 22 µg/l. Värdet var högt även under blötåret 1998; 130 µg/l, under 

 52



1989, som var torrt var totalfosforhalten relativt låg, 34 µg/l. Trenden är tydligt avtagande för 
perioden(R2=0,5). Detta beror till stor del på att Skövde reningsverk har förbättrat 
reningsprocessen. Kemiskt steg med fosforrening infördes 1973. 
 
Även utrbiditeten varierar mycket och är vid ett antal tillfällen över gränsen för starkt grumlat 
vatten (1993; 13 FTU och 1999; 22 FTU). Högsta värdet är från 1998 och var 32 FTU, då var 
flödet onormalt högt i området. Vattnet var som minst grumligt 2000 och 2002, 2,5 FTU. 
Vattnet var relativt klart även 2004, då turbiditeten var 4,2 FTU. 

9.10 Ölebäcken 179 
Ölebäcken avvattnar Ymsen och rinner genom Jula mosse, vilket kan påverka vattnets 
grumlighet. Delavrinningsområdena är Ymsen och Ölebäcken. 
 
I delavrinningsområdet Ymsen är 14 % av arealen åkermark, våtmarksarealen är inte 
inventerad. Området omfattar dock Jula mosse. Delavrinningsområdet Ölebäcken är till 29 % 
åkermark, här har våtmarksarealen minskat med 9 % jämfört med häradskartor från 1880-
talet. Ölebäcken är uträtad. Totalt i båda delavrinningsområdena utgörs idag 18,2 % av 
våtmarker. Den absoluta huvuddelen av detta ligger i anslutning till Ymsen. Våtmarksarealen 
i delavrinningsområdet Ölebäcken är mycket liten.  
 
Totalkväve mellan 1981 och 2004 visas i ett eget diagram, medan totalfosfor och turbiditet 
visas i samma diagram. Värden för flöde i Ölebäcken finns inte tillgängligt. 
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Figur 29: Totalkväve i Ölebäcken från 1981 till 2004, prover tagna i april. Flödesmätningar i huvudfåran mellan 
1987 och 1992, värden för april, redovisas i samma diagram. 
 
Totalkvävehalten i Ölebäcken pendlar runt gränser för mycket höga halter (röd linje i 
figuren), enligt Naturvårdsverket. Variationen är större över 1,25 mg N/l än under. Högsta 
värdet är 3100 µg/l och är uppmätt 1983. Lägsta halten, 950 µg/l uppmättes 1988 och 1989. 
Däremellan har 2800 µg/l uppmätts 1998 då flödet var högt, 960 µg/l uppmättes 1994. Högsta 
värdet klassas som mycket hög halt, lägsta värdet som hög kvävehalt. Medelvärdet för hela 
perioden är 1420 µg/l (mycket höga kvävehalter). Trenden för perioden är svagt avtagande 
(R2=0,006).  
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Totalfosfor och turbiditet i Ölebäcken 1981 - 2004 
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Figur 30: Totalfosfor i Ölebäcken från 1981 till 2004, prover tagna i april. Flödesmätningar i huvudfåran mellan 
1987 och 1992, värden för april, redovisas i samma diagram. Streckad linje visar gräns för extremt höga 
fosforhatler (>100 µg/l) 
 
Vid flera tillfällen ligger totalfosforhalten över gränsen för extremt höga halter. Högsta halten 
1998; 260 µg/l, lägsta 42 µg/l, däremellan 220 µg/l 1983 och 631 µg/l 1994. Trenden är 
avtagande för perioden (R2=0,04). Medelvärde för hela perioden är 97 µg/l (strax under 
gränsen för extremt höga fosforhalter som är >100 µg/l) 
  
Turbiditeten i Ölebäcken ligger nästan alltid över gränsen för starkt grumlat vatten som ligger 
vid 7 FTU, enligt Naturvårdsverket. Högsta värde är 170 FTU från 1998 då flödet i området 
var onormalt högt. Lägsta värde är 5,8 FTU, 1996. Däremellan har 150 FTU uppmätts 1983 
och 40 FTU 2003. Trenden för perioden uppåtgående (R2=0,004). Medelvärde för hela 
perioden är 42,4 FTU (starkt grumlat vatten). 

9.11 Kräftån 189 
Kräftån avvattnar Lången, avrinningsområdet är till största del mycket lätt jordbruksmark. 
Delavrinningsområdena är Lången och Kräftån. Kräftån mottar vatten från Timmersdala 
reningsverk. Detta ger dock inget direkt genomslag, påverkan från jordbruksmark antas därför 
belasta vattendraget hårdare. 
 
Markanvändningen i Långens delavrinningsområde är 14 %, våtmarksarealen är inte 
inventerad. 
 
Kräftåns delavrinningsområde utgörs till 32 % av åkermark. Kräftån är kraftigt uträtad, detta 
gör att avrinningsområdets gränser inte är desamma idag som på 1880-talet. Därför har inte 
våtmarksarealen kunnat jämföras.  
 
Totalkväve mellan 1981 och 2004 visas tillsammans med flödesdata mellan 1988 och 2001. 
Flödet är simulerat med PULS. Totalfosfor och turbiditet visas i samma diagram. 
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Figur 31: Totalkväve i Kräftån från 1981 till 2004, prover tagna i april. Årsmedelflöde mellan 1988 och 2001. 
Streckad linje visar gräns för mycket hög kvävehalt (1250 µg/l). 
 
Totalkvävehalten ligger mestadels strax över gränsen för mycket höga halter. Det finns dock 
ett antal betydligt högre mätningar, högst är 5350 µg/l 1985. Det lägsta värdet är 1250 µg/l 
från 1981. Däremellan har 2900 µg/l uppmätts 1988, 1800 µg/l 1999 och senast, 2004, 1600 
µg/l. Vissa år, till exempel 1998, syns en uppgång i både kvävehalt (1800 µg/l) och flöde (1,2 
m3/s). Trenden för totalkvävehalten är tydligt avtagande (R2=0,1) under perioden. 
Medelvärdet för perioden är 2060 µg N/l (mycket höga kvävehalter). 
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Figur 32: Totalfosfor och turbiditet i Kräftån från 1981 till 2004, prover tagna i april. Kortstreckad linje visar 
undre gräns för höga fosforhalter (25 µg/l), heldragen linje visar gräns för starkt grumlat vatten (>7 FTU). 
 
Totalfosforhalten varierar mycket mellan åren, men ligger i stort sett alltid i intervallet för 
höga fosforhalter. Högsta värdet är 82 µg/l från 1999, lägsta 19 µg/l från 1994. 73 mg/l 
uppmättes 1985, 40 µg/l 1996 och 23 µg/l 2004. Trenden är avtagande (R2=0,03). 
Medelvärdet för perioden är 37 µg/l (hög fosforhalt). 
 
Turbditeten varierar något under perioden, men i jämförelse med till exempel Ölebäcken är 
grumligheten generellt sett lägre. Högsta värdet är 26 FTU, uppmättes 1999. Lägsta värdet är 
2,1 FTU, 1982. Däremellan har 13 FTU uppmätts 1985, 2,7 FTU 1995 och 2,3 FTU 2004. 
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Trenden är stigande för perioden (R2=0,1). Medelvärdet mellan 1981 och 2004 är 7,8 FTU 
(starkt grumlat vatten). 
 
9.3 Slutsats 
När diagrammen över huvudfåran studeras syns att Tidan är mer belastad av kväve än av 
fosfor. Kvävehalterna bedöms som mycket höga i norra delen av avrinningsområdet. 
Fosforhalten är däremot låg uppströms Östen, och därefter måttligt hög. Vad gäller 
turbiditeten är vattnet starkt grumligt nedströms Ingelsby, vid högre flöden. Värden långt över 
7 FTU är vanligt. Detta beror säkert till stor del på att jordmånen i avrinningsområdet är lera, 
som lätt suspenderas i vattnet. Vid lägre flöden stiger grumligheten avsevärt efter Östen. 
Anläggning av våtmarker, eller andra åtgärder, för att förbättra vattenkvalitén i Tidan bedöms 
ha störst effekt och vara mest kostnadseffektivas i norra delen av avrinningsområdet. 
 
Resultatet från poängberäkningen redovisas på nedanstående karta och i tabell 4, 
poängberäkningen finns i bilaga 5. Observera även att prioriterade områden är mörkast på 
kartan. 
 
Figur 33: Karta över prioriterade områden enligt poängberäkning i bilaga 5. 

 

6-14 poäng 
15-22 poäng
23-30 poäng
31-36 poäng
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Tabell 4: Poängsammanställning över prioriterade områden. Heldragna streck visar undre gräns för respektive 
prioritetsklass. 
Biflöde Summa  Biflöde  Summa 
     
2 39  Ö2 22 

Djuran 36  
18. 
Luttran 21 

Klämmabäcken 35  3 21 
Ö5 34  Kräftån 19 
Ö7 34  8 18 
Fägrebäcken 33  Yan 2 17 
Ölebäcken 32  14 17 
Ö1 31  12 16 
Ö3 30  Yan 1 15 
5 30  Lången 15 
Ö8 29  9 15 
24 29  25 14 
1 29  Svartån 13 
Ö6 28  Lillån 2 13 
Ymsen 26  7 13 
22 25  6 13 
4 25  21 13 
Ö4 23  Lillån 1 12 
   10 12 
   13 11 
   11 9 
   15 9 
   19 9 
   20 8 
   16 7 
   Mullsjöån 6 

 
Som synes är hela den södra delen av avrinningsområden ljusgrå, och har därmed fått lägst 
prioritering. Detta beror på att markanvändning till största del är skogsbruk, och har inte 
räknats med i poängberäkningen. Inte heller poäng för minskning av våtmarksareal är 
medräknade. Detta innebär inte att vissa biflöden till Tidan inte är i behov att åtgärder för att 
förbättra vattenkvalitén i biflödet självt. Det är dock inte effektivt att lägga resurser på detta 
område för att förbättra Tidans vattenkvalité. Vidare kan det sägas att de små biflödena har 
fått högst poäng. Förutom delavrinningsområde 2 som fått 39 poäng, mycket på grund av att 
våtmarksarealen har minskat med 51 % genom utdikning av Tidavads mosse. Näst mest 
poäng har Djuran fått (36 p), Djuran är det biflöde med sämst vattenkvalité, dessutom består 
avrinningsområdet till 41 % av åkermark. Efter Djuran kommer Klämmabäcken med 35 
poäng. Delavrinningsområde Ö5 och Ö7 har båda 34 poäng, Fägrebäcken 33 poäng, 
Ölebäcken 32 poäng, och sist av de prioriterade områdena är Ö1, som har 31 poäng.  
 
Sammanställningen har gjort att vissa områden med väldigt dålig vattenkvalité ändå inte 
kommer bli ett prioriterat område. Detta är naturligtvis en brist i metoden, men syftet är ändå 
att ta fram de områden där behovet är som störst. Dessa områden identifieras med hjälp av 
använd metod. Metodens allra största brist är dock att den inte tar hänsyn till flödet, och 
därmed inte heller hur många kilo av ett näringsämne, eller partiklar, ett biflöde tillför Tidan. 
Orsaken till detta är helt enkelt att flödesmätningar inte varit tillgängliga för alla biflöden.  
 

 57



Tidan rinner genom ett område där marken till stor del består av lera. Det syns också på 
grumligheten som nästan genomgående är betydande. Om skyddszoner anläggs längs Tidans, 
och biflödenas, kanter borde ytavrinningen renas och färre partiklar sköljas ner i vattnet. Det 
är sagt att anläggning av skyddszoner är det allra viktigaste för att förbättra vattenkvalitén i ett 
vattendrag.  
 
 
Om prioriteringen visas i en karta tillsammans med de områden i avrinningsområdet som är 
av riksintresse på grund av natur- eller kulturvärden är följande områden tänkbara för 
våtmarksanläggning. 
 
 
Figur 34: Karta över riksintressanta områden, tillsammans med prioriteringsordning enligt ovan.  

 
I Djurans delavrinningsområde syns att ett område i södra delen, och ett i den centrala delen 
av området faller bort. Det är ändå önskvärt att en eventuell våtmark anläggs så lång ner i 
delavrinningsområdet som möjligt, alltså nära Djurans utlopp i Tidan. Detta för att 
anläggningen får större effektivitet ju mer vatten som kan behandlas. Utifrån den information 
som behandlats i rapporten syns inga hinder på anläggning av våtmarker i norra delen av 
Djurans avrinningsområde.  
 
Klämmabäcken däremot rinner ut i Östen, delavrinningsområdet omfattas därför av 
riksintresse runt sjön. Utöver området kring Östen finns redan våta partier i mitten och i östra 
delen av området. Förutom att förbättra vattenkvalitén i Klämmabäcken, är det viktigt att 
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minska närsaltstransporten för att skydda sjön Östen. Eftersom området närmast utloppet, som 
annars skulle rekommenderas för våtmarkanläggning, är av riksintresse måste en våtmark 
placeras högre upp i systemet. Eftersom det finns våtmarker på andra ställen i området, 
rekommenderas åtgärder för att restaurera vattendraget framför anläggning av våtmarker. I 
första hand bör skyddszoner anläggas längs med hela vattendraget, eller i alla fall så stor del 
som möjligt. Eftersom det finns mycket åkermark i området skulle hästskovåtmarker göra stor 
nytta. För att avgöra placering av dem behövs täckdikningssystemet inventerats, vilket inte 
omfattas av detta arbete.  
 
Ö5 och Ö7 ligger längre ner i Tidans avrinningsområde än vad Klämmabäcken gör. Ö5 ligger 
i nivå med Djuran. Däremot tillhör Ö5 och Ö7 Ösans avrinningsområde, och Ösan rinner ut i 
Östen, vilket är relativt lång norr ut i Tidans avrinningsområde. Enligt Jordbruksverket bör 
våtmarker anläggas långt ner i avrinningsområdet (2004), i sådana fall är varken Ö5 eller Ö7 
lämpliga för anläggning av våtmarker. Det finns stora områden av riksintresse i södra delen av 
Ö5, likaså faller stora delar av Ö7 bort av samma anledning. För att förbättra vattenkvalitén i 
Ösan skulle åtgärder i dessa områden vara av betydelse, i så fall rekommenderas anläggning 
av våtmarker så långt norrut som möjligt i respektive delavrinningsområde. För att minska 
Ösans påverkan på Tidan och sjön Östen är anläggning av våtmarker bättre i Ö1. Detta 
område ligger närmare utloppet i Östen, men är inte skyddat på grund av riksintresse. Det 
finns redan idag en del våtmarker i nära anslutning till vattendraget. Dessa kan med fördel 
kompletteras av fler våtmarker i form av dammar, skyddszoner eller andra typer. Andelen 
åkermark i området är 34 %, hästskovåtmarker är under sådana förhållanden fördelaktiga 
åtgärder. Men även i detta delavrinningsområde krävs inventering av täckdikningssystemet 
för att ange närmare placering av hästskovåtmarker.  
 
Fägrebäcken har fått 33 poäng, med 41 % åkermark, lika mycket som Djuran. Ett stort 
område i anslutning till Götal kanal, i den östra delen av delavrinningsområdet, är av 
riksintresse. Fägrebäcken är belastad av såväl kväve och fosfor som turbiditet. 
Delavrinningsområdet är väldigt fattigt på våtmarker, endast 0,2 %. Anläggning av våtmarker 
i området skulle ha positivt effekt inte bara genom reduktion av närsalter, men även för att 
diversifiera landskapet. Skyddszoner och hästskovåtmarker rekommenderas i åkertäta 
områden. Anläggning av hästskovåtmarker kräver inventering av täckdikningsstammar. 
 
Ölebäcken är det sista av de prioriterade områdena, bortsett från Ö1. Ölebäcken har fått 32 
poäng. Vattenkvalitén försämras av mycket hög turbiditet, och tidvis extremt höga 
fosforhalter. Det finns inga skyddade områden i delavrinningsområdet, runt Ymsen finns 
däremot relativt stora områden klassade som våtmarker. Eftersom de ligger högt upp i 
avrinningsområdet har de ingen möjlighet att minska belastningen från de jordbruksmarker 
som finns längre ner i delavrinningsområdet. Ölebäcken skulle säkerligen få bättre 
vattenkvalité genom anläggning av skyddszoner, för att minska belastning från ytavrinning. 
Hästskovåtmarker kan vara ett komplement, men är inte högprioriterade eftersom 
kvävehalterna i Ölebäcken är låga jämfört med andra biflöden. 
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Bilaga 1: Karta över Tidan Bilaga 1: Karta över Tidan 

 



Bilaga 2: Karta över delavrinningsområden 

 

 1



Namn delaro Total area Total åkerakreal Andel åker 

1 7703 3500 45%

2 1572 650 41%

3 356 10 3%

5 4049 1800 45%

6 1999 440 22%

7 359 30 9%

8 3175 1010 32%

9 2124 510 24%

10 5226 940 18%

11 5456 1120 21%

12 1212 560 46%

13 588 100 18%

14 5578 1650 30%

15 5600 940 17%

16 2351 140 6%

17. Kräftån 3828 1240 32%

18 Luttran 4136 320 8%

19 3833 750 19%

20 4519 490 11%

21 3739 200 5%

22 2827 720 25%

23. Klämmabäcken 9486 230 23%

24 3742 1020 27%

25 5272 740 14%

Djuran 4246 1740 41%

Fägrebäcken 3201 1300 41%

Lillån 1 2863 350 12%



Lillån 2 6771 1150 17%

Lången 6893 970 14%

Yan 1 5578 830 15%

Yan 2 2088 780 37%

Ymsen 4530 620 14%

Ölebäcken 2658 760 29%

Ö1 Ösan 3824 1300 34%

Ö2 Ömboån 6237 320 5%

Ö3 Ömboån 3011 1280 43%

Ö4 Ömboån 4756 480 10%

Ö5 Ösan 10344 3850 37%

Ö6 Ösan 3237 1240 38%

Ö7 Ösan 6156 2580 42%

Ö8 Ösan 91 80 88%

Total area Ösan
31529,7 Andel åker Ösan

33%

Total area Ömbo
14004 Andel åker Ömbo

15%



Namn delaro Total area Uppskattad reduktion Ursprunglig Våtmarksareal
av våtmarksareal våtmarksareal idag

1. Mariestad 7703 64 64

2. Tidavads mosse 1572 115 222 108

Ölebäcken 2658 45 528,05 483
inklusive Ymsen

4. Östen 5124 88,45 568,45 480

5 4049 205,3 365,25 160

6 1999 19,2 19,2

7 359

8 3175 25,3 298,14 272,8

9 2124 4,1 78,28 74,14

11 5456 153
varav 10 ha sump

12 1212 60

Djuran 4246 10,6 54,55 44
varav 5 ha sumps

14 5578 56,2 336,2 280
varav 14 ha sump

Yan 2 2088 142
varav 2 ha sumps

Yan 1 5578 7,9 74,9 67
varav 50 ha sump

Ö 1 3824 31,5 170,5 139

Ö 3 3011 70
varav 10 ha sump

Ö 5 10344 158,4 581,1 422,7

Ö 6 3237 247
varav 5 ha sumps

Ö 7 6156 15,8 77,8 62
varav 15 ha sump

Ö 8 90,7

22 2827 4,5



17. Kräftån 6893 105

23. Klämmabäcken 9486 28,8 356,28 327,48

24 3742 5,64 51,24 45,6

Fägrebäcken 3201 8
varav 8 ha sumps



Andel våtmark Andel försvunnen
idag våtmarksareal

1%

7% 52%

18% 9%

9% 16%

4% 56%

1%

0%

9% 8%

3% 5%

3%
pskog

5%

1% 19%
skog

5% 17%
pskog

7%
skog

1% 11%
pskog

4% 18%

2%
pskog

4% 27%

8%
skog

1% 20%
pskog

0%

0%



3% 8%

1%

0%
skog




