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Uppdrag 

Att för Gryaab och Bohuskustens vattenvårdsförbund göra en uppföljning för åren 2006-08 av 

mina tidigare arbeten gällande omsättningen av fosfor och kväve i Göta älvs mynningsområde 

och hur denna påverkas av variationer i flodburen och antropogen närsalttillförsel. 

 

 

 

Sammanfattning   

Vattenföringen i Göta älv var under perioden 2006-08 betydligt högre än under den 

föregående (2002-05), med motsvarande betydande ökningar i närsalttransporten via älven. 

Man får en tydlig respons i klorofyllhalten (på årsbasis), särskilt vid Danafjord, där denna 

stiger under perioder med hög avrinning och sjunker under perioder med låg. Det finns dock 

ingen tydlig trend i klorofyll på mångårig basis, varken vid Danafjord eller Skalkorgarna. 

Detta syns naturligt vid Skalkorgarna, där nitrat finns i överskott i stort sett året runt, och 

fosfor begränsar produktionen. Vid Danafjord däremot, borde man kunna förvänta sig en 

långsiktig nedgång av klorfyllhalten med tanke på att kvävetillförseln via älven minskat 

markant under över en 20-års period [se nästa stycke]. De mätningar av klorofyll som gjordes 

på stationen i början av sjuttiotalet (då kväveflödet också var lågt) visar nämligen på betydligt 

lägre halter (ca 2.5 μg/l)  jämfört med 3.1 μg/l för perioden 2002-08. En rimlig orsak kan vara 

att Ryaverkets fosforrening i sin helhet minskat tillgången på fosfor i mynningsområdet (med 

mer än 500 ton/år) och att kvävet från älven därför sprids något längre ut mot Kattegatt idag, 

än vad som var fallet under sjuttiotalet (se även Rydberg, 2005).    

 

Från mitten av 80-talet och fram till idag har kvävetransporten i Göta älv minskat från ca 

15000 till drygt 11000 ton N/år. Dessförinnan skedde en ökning; vid slutet av 60-talet var 

flödet lägre än 10000 ton/år. Trenderna är ett resultat av variationer i Vänerns nitrathalter, 

men varför dessa återigen sjunker är inte klarlagt. Det kan ha att göra med den interna 

cirkulationen i Vänern men också med sänkta halter i sjöns tillflöden. Älvens transporter av 

fosfat och ammonium har däremot ökat från mitten av 80-talet och framåt, men från mycket 

låga värden; från ca 15 till 40 ton/år för fosfat, och från 85 till 130 ton/år för ammonium. 

Dessa ökningar synes orsakade i älven nedströms Vänern, men ökningarna är så små att de 

bara marginellt påverkar förhållandena i recipienten. 

 

Ryaverkets bidrag till kväve- och fosforbelastning på recipienten ökade svagt under den 

senaste perioden, beroende på ombyggnader i verket, vilket kan ha bidragit till något förhöjda 

ammonium- och fosforhalter (tillförseln under åren 2006-08 var drygt 60 ton Tot-P/år och 

1550 ton Tot-N/år). Fortfarande dominerar emellertid älvens tillförsel vad gäller kväve, och 

utbytet med havet vad gäller fosfor. Mer om detta, och om Ryaverkets del i närsaltdynamiken 

finns att läsa i denna och tidigare rapporter (Rydberg, 2005; 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Inledning 

Ryaverket är Göteborgs avloppsreningsverk, beläget i mynningen av Göta älvs södra gren, 

som rinner ut genom Göteborg. Läget framgår av Fig 1. Successiva utbyggnader av Ryaverket 

från 1970-talet och framåt har resulterat i sänkt tillförsel av antropogent fosfor från ca 600 ton 

per år 1970 till ca 50 ton per år i början av 2000-talet (Fig 2). För kväve har åtgärder i 

Ryaverket minskat belastningen på recipienten från ca 3000 ton till 1500 ton per år.  

 

       
Figur 1. Göta älvs mynningsområde, södra grenen, samt omgivande skärgård. Markerade stationer ingår i Bvvfs 

och andra stationsnät. Stenpiren ligger mellan Stn G8 och Götaälvbron, Skarvikshamnen ca 1 km väst om Rya.  

 

Föreliggande rapport är en uppföljning av två tidigare arbeten [Rydberg, 2005 (LR05); 2008, 

(LR08)] gällande omsättningen av fosfor och kväve i Göta älvs mynningsområde och hur 

denna påverkas av variationer i flodburen och antropogen närsalttillförsel. Den nya rapporten 

inkluderar ytterligare tre års mätdata från kontrollprogrammet i älvmynningen (2006-08), 

samt vattenföring och närsaltdata från Göta älv. I tidigare rapporter studerades och jämfördes 

förhållandena under åren 1990-2002 (LR05) resp 1990-2005 (LR08). För fosfor och klorofyll 

gjordes också jämförelser bakåt i tiden till 1970. 

 

                                    
Figur 2. Tillförsel av totalkväve och totalfosfor via Ryaverket, år 1975-2003. Bräddning, dvs förbiledning av 

delvis orenat avlopp, som ibland varit betydande (se Fig 9 som täcker de senaste åren), är inte inräknad.  
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I denna rapport diskuteras data från1990-2008 med i stort sett samma utgångpunkt, men med 

ökad tonvikt på årstids- och mellanårsvariationer i närsaltflöden och närsalthalter, samt 

klorofyllhalt. Betydelsen av Göta älvs spridning lyfts också fram. Sedan föregående rapport 

har Naturvårdsverket gjort en mer ingående studie av eutrofieringsläget på västkusten med 

hjälp av internationell expertis (Anon, 2008). Insikten om samvariationer mellan tillförsel av 

kväve och fosfor å ena sidan, och respons i Chl-a respektive primärproduktion å den andra, 

har därigenom förbättrats. Nya rapporter och artiklar gällande recipienten och Kattegatt som 

helhet tas också upp här.  

 

Tidigare rapporter – sammanfattning 

Målsättningen med LR05 var bl.a. att avgöra hur en minskad fosfortillförsel med 12 ton/år, 

som planerats i Ryaverket till omkring år 2005 skulle påverka recipienten. Rapporten visade 

att  åtgärden skulle leda till ”en marginell, men inte mätbar förskjutning utåt av 

produktionsområdet, motsvarande minskningen av nettotillförseln av totalfosfor (ca 2%), i 

området där fosfor är begränsande.”  Liknande slutsatser framfördes av DHI (Anon, 2005a) 

och NIVA (Anon, 2005b). LR05 menade att ”de variationer i fosfortillförseln från Ryaverket, 

som förekommit under nittiotalet (från lägst 50 till högst 90 ton/år) inte gett några synbara 

variationer i fosfor och inte heller i klorofyll. Däremot ledde sänkningen av kvävetillförseln 

från Ryaverket, från ca 2300 ton/år under perioden 1990-97 till 1500 ton/år (1998-01) till 

lägre halter av ammonium. En betydande minskning av fosforhalterna inträffade däremot 

under första hälften av åttiotalet, då Ryaverkets fosforfällning medförde en sänkt belastning 

från 350 ton/år till mindre än 100 ton/år, liksom under perioden 1971-74 (Fig 2), då 

Ryaverkets första fas, med biologisk rening byggdes ut (LR05). År 1971, före Ryaverkets 

tillkomst, var också klorofyllhalten vid Skalkorgarna högre än idag, och mer tydligt påverkad 

av en ojämn fosforbelastning.” 

 

I både LR05 och LR08 framhölls att ”variationerna i älvmynningens närsaltnivåer kan 

härledas till vattenföringen och till belastningen från Göta älv. Perioder med högt flöde ger 

lägre salthalter samt högre nitrat- men lägre fosfathalter, eftersom saltvattenfronten förskjuts 

utåt i älvmynningen. Det är sannolikt att högre vattenföring under perioden 1998-01 också 

påverkat fördelningen av klorofyll. Under perioden sjönk halten vid Skalkorgarna (längre in i 

recipienten), men ökade vid Danafjord.” Detta förhållande diskuteras ingående i LR08. Det 

extremt höga flödet i Göta älv under våren 2001 ledde också till en tydlig förskjutning av 

klorofyllmaximum ut till de yttre stationerna, inkl. Åstol (Karlsson och Andersson, 2003). 

 

I LR08 påpekades också betydelsen av avloppsvattnets initiala inblanding med älvvattnet och 

utsläppets placering. Den begränsade initialblandningen och placeringen av utsläppet på 

nordsidan av älven betyder att avloppsvattnet i större utsträckning än älvvattnet går nordvart 

längs kusten. Ammoniumhalterna är högre vid Instö Ränna än vid Danafjord. En effektivare 

initialblanding skulle minska flödet av avloppsvatten mot norra skärgården. 

 

Den nya rapporten – tillägg och ändringar 

Den största delen av kvävetillförseln till recipienten sker via älven, medan fosfor i huvudsak 

tillförs genom vattenutbytet med Kattegatt. En utvärdering av Ryaverkets betydelse för 

recipientens tillstånd bör därför inkludera både variationer i älvtransporten och i utbytet med 

omgivande hav. Man kan inte heller bortse från påverkan via utflödet i den norra grenen (Fig 

1; Nordre älv), där utflödet är nästan tre gånger så stort som i södra älvgrenen. 
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Tillförsel av kväve och fosfor via avloppsreningsverk och floder kan rent generellt antas bidra 

till förhöjd lokal primärproduktion, med försämrade siktförhållanden och eventuell syrebrist i 

recipienten som följd (Rydberg, 2005; Anon, 2009a). Ökad produktion kan i sin tur förväntas 

vara korrelerad med ökad klorofyllhalt (Shiomoto, 1998; Marra et al., 2003) och även ökande 

halter av partikulärt bundet kol och kväve. Av samma skäl borde minskad tillförsel ge 

motsatta effekter.  

 

Förändringar i näringstillförseln kan emellertid ha både omedelbara och långsiktiga 

konsekvenser, de långsiktiga som ett led i t.ex. ändrad planktonsammansättning eller ändrad 

sedimentation och därmed i förändringar i utbytet med havsbottnen. I instängda områden med 

begränsat djupvattenutbyte har utbytet med bottnen fundamental betydelse för förändringar i 

tillståndet, så exvis i Östersjön (Carman and Rahm, 1997) med utpräglade syrebristproblem. 

För Göta älvs mynning, däremot, med en omsättningstid för djupvattnet på mindre än en 

vecka (LR05) och god syresättning av djupvattnet kan man räkna med att de omedelbara 

konsekvenserna kommer att dominera.  

 

Förhållanden i Kattegatt 

Åtgärder i det danska jordbruket och i reningsverken under 80- och 90-talet har minskat den 

landbaserade tillförseln av fosfor till danska kustvatten med 75% och, enligt Danmarks 

Miljöundersögelser (t.ex. Anon, 2009a) resulterat i en halvering av totalfosforhalterna i 

kustvattnet. Kvävetillförseln har också minskat markant, om än i mindre utsträckning, med 

motsvarande, fast mindre sänkningar av kvävehalterna i kustvattnet. Även i öppna Kattegat 

och i Bältsjön finns en nedåtgående trend; för perioden 1988-2007 med ca 25 resp 10% 

(Anon, 2009a; Rydberg et al., 2006; Carstensen et al., 2006; Håkansson, 2007). I danska 

fjordar och kustvatten har det dessutom skett en sänkning av klorofyllhalten, Chl-a från c:a 4 

till 3.5 μg/l, medan halterna i utsjön varierat, men långsiktigt har förblivit oförändrade; i 

genomsnitt knappt 2 μg/l (Anon, 2009a). Carstensen et al. (2004) har bearbetat ett omfattande 

material från Kattegatt, och anger medelvärdet av Chl-a (maj-augusti; 1989-99) till 1.83 μg/l 

för samtliga stationer, med högsta värden utanför Göta älv (2.98 μg/l) och i vattnen utanför 

Gudenå i Danmark, samt utanför Laholmsbuktens och Skäldervikens åar (>2.5 μg/l).  

 

Rydberg et al. (2006) visar på ett samband på årsbasis mellan den landbaserade 

näringstillförseln till Kattegatt och Bältsjön och primärproduktionens variationer i samma 

område. Men trots otvetydiga minskningar i näringstillförseln sedan 80-talet, och att dessa 

sannolikt är orsaken till lägre fosfor- och kvävehalter (Anon, 2008) i Kattegat så är trenden i 

primärproduktion (PP) svag. Både klorofyll och PP tycks alltså mer okänsliga i ett längre 

perspektiv än på årsbasis. Varför så är fallet kan diskuteras. Förloppen på längre sikt är 

emellertid fundamentala, men man saknar erfarenhet. 

  

I Naturvårdsverkets utvärdering av eutrofieringsläget på väskusten (Anon, 2008) diskuteras 

också den minskade tillförseln av kväve och fosfor till Kattegatt, och den inverkan den har på 

halter och klorofyll. Man noterar att näringsflödet från Nordsjöns floder också har minskat 

(flodtransporterna är även här avsevärt lägre än under 1980-talet; van Beusekom et al., 2005).  

Flera orsaker till varför Chl-a tycks oförändrad diskuteras (t.ex. högre temperatur i vattnet och 

längre växtsäsong, en förskjutning mot mer omfattande sommarblomningar som späder på 

medelklorofyllhalten - och även PP).  

 

Förhållandena i Göta älv och i mynningsområdet 

Göta älv har en medelvattenföring på ca 550 m3s-1. Älvens färskvatten skapar en från kusten 

och Kattegat i övrigt avvikande hydrografi med låga salthalter och ett kraftigt språngskikt 
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(Selmer och Rydberg, 1993a). Älvvattnets humusinnehåll samt erosion och transport av 

suspenderat material under vägen från Vänern till Göteborg innebär ett begränsat siktdjup. 

Låg salthalt och brist på saltvattenplankton (Selmer och Rydberg, 1993a) innebär att en högre 

primärproduktion kan komma igång först längre ut i recipienten, efter att blandning med yt- 

och djupvatten från Kattegatt inträffat. Begränsad produktion kan dock lika gärna orsakas av  

ljus- eller fosforbrist (Söderström 1986; Anon, 2005a). I Göta älv uppgår transporten av 

totalkväve (Tot-N) till mellan 10000 och drygt 20000 ton/år, och transporten av totalfosfor 

(Tot-P) från 120 till 350 ton/år (LR05), men trots att bara ca 30% av älvflödet mynnar ut 

genom Göteborg, i älvens södra gren, så domineras ändå närsaltförhållandena i recipienten av 

vattenföringen i älven och därmed av näringstillståndet i Vänern. 

 

Recipientkontrollprogram för uppföljning av åtgärder i Ryvarket påbörjades under sjuttiotalet 

Från 1990 ingår recipientkontrollen som en del i Bohuskustens vattenvårdsförbunds (Bvvfs) 

kontrollprogram. Utvärderingar av data från detta program (t.ex. Axelsson och Rydberg, 

1993; Anon 2004) har fokuserat på hela bohuskusten, där Götaälvs recipient alltså bara utgör 

en mindre del.  

 

De första riktade recipientundersökningarna genomfördes av Eriksson och Peippo (1975) och 

Björn-Rasmussen (1976). I samband med att fällning av fosfor infördes vid Ryaverket, 

gjordes 1982-84 ett omfattande kontrollprogram för att undersöka effekterna av detta 

(Söderström 1986). Fosforutflödet minskades från drygt 300 till 150 ton/år (Figur 2). 

Söderström underströk att produktionen var i princip ljusbegränsad; siktdjupen vid 

Skalkorgarna och Danafjord är ca 3 resp. 5.5 m; mot 7-8 m i öppna Kattegatt. Söderström 

diskuterade också kväverening i Ryaverket och menade att den skulle få en marginell effekt 

på recipienten eftersom kväve förekommer i stort överskott och fosfor begränsar produktionen 

när ljusbegränsning upphört. Även DHI (Anon, 2005a) undersökte begränsande faktorer och 

kom fram till samma slutsats. Det är först längre ut i havet, som kvävebegränsning kan uppstå 

(se även LR08).  

 

De analyser som gjorts under senare år baserade på data från kontrollprogrammet, främst i 

SMHIs rapporter (Anon, 2004; 2007) har noterat minskningar i både kväve- och fosforhalter 

men däremot har någon långsiktig minskning av Chl-a inte kunnat fastställas, utöver 

minskningen före 1990 (LR05). Kvävereningens betydelse för klorofyllhalter och för 

produktion i mynningsområdet är fortfarande oklar även om en minskning av kvävetillförseln 

borde resultera i en något lägre produktion, integrerat över hela mynningsområdet (LR08), 

och även gav en antydan om detta enligt LR08. Men möjligen är minskningen för liten 

(knappt 1000 ton; se Fig 2) i relation till hela kvävetillförseln till mynningsområdet för att 

någon långsiktig trend skalll kunna urskiljas. 
 

Rådata samt bearbetning 

Följande data har använts; 
1. Vattenföringsdata (timvärden) från Göta älv, vid dels Lilla Edet, uppströms delningen och dels Alelyckan 

i den södra älvgrenen, för perioden 1986-2008 (data från Vattenfall). Närsaltdata från mätningar en gång per 

månad vid Alelyckan för parametrarna Tot-P (totalfosfor), PO4-P (fosfat), Tot-N (totalkväve), summan av 

NO2-N (nitrit) och NO3 –N (nitrat - i rapporten benämd nitrat; andelen nitrit är försumbar, ca 1% el mindre) 

samt NH4-N (ammonium) och SiO3-Si (silikat) (data från Sveriges Lantbruksuniversitet, avd. för 

Miljöanalys, www.slu.se).  

 

2. Vattenföring- och närsaltdata från Säveån, m fl mindre vattendrag som mynnar i södra älvgrenen, 

nedströms delningen vid Kungälv (Fig 1), uppskattningar baserade på rapportering från Göta älvs 

vattenvårdsförbund (t.ex. Anon, 2003).  

 

http://www.slu.se/
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3. Månadsvis in- och utgående flöden av kväve och fosfor (Tot-N, Tot-P och ammonium) i Ryaverket, för 

perioden 1986-2008, inkl. bräddning. Månadsvis medelvärden av fosfat- och ammoniumhalter samt 

vattenflöden har använts för att uppskatta utgående flöde av fosfat, bl.a. (data från Ryaverket). 

 

4. Månadsvis hydrografidata från recipienten gällande parametrarna salthalt, syrehalt, fosfat, Tot-P, nitrat,  

ammonium, Tot-N och klorofyll (Chl-a), för perioden 1986-2008, på följande stationer; Åstol, Instö Ränna, 

Danafjord (G14), Skalkorgarna (G11), Älvsborgsbron (G9; flyttad i maj 1994) och Valö. Mätningarna är 

gjorda på fasta djup, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30 m och är genomförda av SMHI med Bohuskustens 

vattenvårdsförbund (Bvvf) som uppdragsgivare. Databasen administreras av SMHI, som även tillhandahållit 

data. Data finns även tillgängliga via www.bvvf.se. Data före 1990 har inte samma kvalitet, och har därför 

utelämnats de flesta analyser. I denna rapport har i huvudsak använts data från stationerna i södra älvgrenens 

mynning, dvs Älvsborgsbron, Skalkorgarna och Danafjord (se Fig 1), samt Valö. 

 

Periodvisa medelvärden (årsmedel-, fyraårsmedel- samt långtidsmedelvärden) beräknas också 

säsongsvis med uppdelning mellan vinter (nov-feb) och sommar (mar-okt). Detta gäller för 

såväl flödesdata som för koncentrationer. För hydrografidata från recipienten görs också en 

separation mellan yt- och djupvatten. Ytvattnet vid Älvsborgsbron beräknas från det 

aritmetiska medelvärdet av prover tagna på 0 och 2 m djup, vid Skalkorgarna för prover på 0, 

2 och 5 m och vid Danafjord för prover på 0, 2, 5 och 10 m djup. Djupvattnet beräknas som 

medelvärdet av data från djupen 5 och10 m vid Älvsborgsbron och 15, 20 och 30 m vid 

Danafjord. Maximalt provtagningsdjup för stationen vid Skalkorgarna har varierat betydligt 

under provtagningsperioden. Därför är det svårt att åstadkomma ett rättvisande, jämförbart 

djupvattenmedelvärde, från denna station och detta redovisas därför inte. Metodik för olika 

bearbetningar, interpolering för saknade och uppenbart felaktiga data (få!) osv finns också 

beskriven i tidigare rapporter (LR05; LR08). 

 

I tidigare rapportering har jämförts i första hand variationer på längre tidsskalor, motiverat av 

dels att vattenföringen i Göta älv varieras över tidsskalor på flera år men också av att mätdata 

från recipienten inte är tillräckligt högupplösta i tid och rum för att man över någon enda 

säsong kan räkna med att få rättvisande respons på variationer i näringstillförseln. I denna 

rapport har vi fem perioder att jämföra (med varierande vattenföring och tillförsel av kväve 

och fosfor från RYA enl. följande); 
 

Period I, 1990-1993, låg vattenföring (470 m3s-1); i RYA låg P 50 ton/år ; hög N 2200 ton/år 

Period II, 1994-1997, något låg vattenföring (510 m3s-1); i RYA högre P 90 ton/år ; hög N 2370 ton/år 

Period III, 1998-2001, mycket hög vattenföring (720 m3s-1); i RYA låg P 60 ton/år; låg N 1450 ton/år 

Period IV, 2002-05, låg vattenföring (470 m3s-1); i RYA låg P 50 ton/år; låg N 1350 ton/år 

Period V, 2006-2008, hög vattenföring (620 m3s-1); låg P 60 ton/år; låg N 1550 ton/år 

 

Detaljer i bearbetningarna tas upp efterhand, i kommande kapitel.  

 

Resultat 

Vattenföring och närsalttransporter i Göta älv  

Göta älv är, som nämnts, kraftigt reglerad med hjälp av Vänern, som har kapacitet att 

motverka även betydande mellanårsvariationer i nederbörd och tillrinning. Älvvattnet rinner 

ut i två grenar, Nordre älv och södra älvgrenen (Fig 1). Medelvattenföringen i Göta älv vid 

Lilla Edet är 550 m3s-1, varav ca 70% passerar ut i Västerhavet via Nordre älv. Flödet i södra 

älvgrenen förbi Alelyckan och genom Göteborg regleras med en skärm i Nordre älv. 

Minimiflödet i södra älvgrenen är 120 m3s-1, detta i första hand för att förhindra saltvatten att 

nå färskvattenintaget vid Alelyckan. Inklusive tillflöden via Säveån, Lärjeån och Mölndalsån 

ökar flödet i södra älvgrenen nedströms Alelyckan med ca 26 m3s-1 (Anon 2003b). Detta 

tillskott domineras av Säveån, som har en medelvattenföring på 21 m3s-1 (Anon, 2003). 

 

http://www.bvvf.se/
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Månadsmedelvärden av vattenföringen vid Lilla Edet och Alelyckan samt uppskattade 

månadsmedelvärden i Säveån mfl har använts för att beräkna månadsvis långtidsmedelvärden 

av flödet i Göta älv (Fig 3). Medelvattenföringen för perioden 1986-2008 är 570 m3s-1 och 

flödet i södra älvgrenen, vid Alelyckan 170 m3s-1(Tabell 1). Variationerna i Nordre älvs flöde 

(blå) är alltså betydligt större än i södra älvgrenen, och perioder med höga flöden i Göta älv 

(oaktat det relativt låga flödet i södra älvgrenen) innebär en påverkan på göteborgsrecipienten 

i dess yttre del, främst vid Danafjord.  
 

                     
Figur3 Långtidsmedelvärden av vattenföringen i Göta Älv, vid Lilla Edet, och vid Alelyckan i södra älvgrenen, 

perioden 1986-2008.Säveån mfl är inlgada baserat på  uppskattad årstidsvariation. 

 

 

     
Figur 4. Årsmedelvärden av vattenföringen i Göta älv vid Lilla Edet respektive Alelyckan. 

 

Figur 4 visar mellanårsvariationerna i Göta älvs vattenföring och illustrerar elkraftsbehovets 

och Vänerns inverkan på vattenföringen i älven. Vid låg tillrinning (under medelvattenföring) 

till Vänern tappar man ändå motsvarande ett minimikrav, vid hög tillrinning sparas vattnet i 
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Vänern för att nå en hög medelvattennivå. De successiva ökningarna i 5-6 års intervall har 

alltså också andra orsaker än den årliga nederbörden. Av figuren framgår en tydlig korrelation 

mellan den totala vattenföringen och den i södra älvgrenen (se även Appendix, Fig A0).  

 

De månadsvisa mätningarna av närsalthalter vid Alelyckan samt månadsmedelvärden av 

vattenföringen, har använts för att beräkna månadsvisa flöden vid Alelyckan för åren 1986-

2008. Halter och månadsvis närsalttransporter vid Alelyckan framgår av Fig 5 och Fig 6. 

 

        
Figur 5 a-f Månadsvis halter av ammonium, nitrat, Tot-N,  fosfat, Tot-P och silikat (μg/l) vid Alelyckan, 1986-

2008.För omräkning till μM (μgat/l), divideras med atomvikten, 14 för kväve, 31 för fosfor och  28 för silikat. 

Halter omräknade till μM framgår t.ex. av Tabell 2. 

 

Vänern har avgörande betydelse också för näringsämnenhalterna i älven. Halterna av nitrat 

och Tot-N är alltid höga med relativt små mellanårsvariationer (Fig 5). Årstidvariationerna är 

måttliga, med högst 20% skillnad mellan sommar och vinter (Appendix, Fig A1). 

Variationerna styrs av primärproduktionen i Vänern och av tillrinningen till sjön. Ammonium 

uppvisar större relativa variationer (Fig 5), vilket kan bero på precisionen i mätningarna, men 

halterna är å andra sidan mycket låga jämfört med nitrat och Tot-N, och därför av mindre 

betydelse för transporten till recipienten. Halterna av Tot-P resp. fosfat är låga eller mycket 

låga [20 resp. 5 μg/l (mgm-3)] d.v.s. lika låga eller lägre än i recipienten. Fosfor begränsar 

produktionen i Vänern. Bristen på fosfor i Vänern resulterar i alltså i en hög kvävebelastning 

på recipienten och även på Västerhavet som helhet. 

 

Figur 6 visar att vattenföringen vid Alelyckan varierar i intervallet 125-300 m3s-1. I älven som 

helhet är variationerna ännu större. Den maximala vattenföringen i älven under samma period 

var ca 1200 m3s-1, och minimum ca 150 m3s-1. Vid lägsta flöden går huvuddelen av flödet 

genom södra älvgrenen. 



 10 

 
Figur 6  Vattenföring vid Lilla Edet och Alelyckan samt transport av ammonium, nitrat, Tot-N fosfat och Tot-P i 

södra älvgrenen vid Alelyckan. 

 

Figur 6 visar att variationerna i närsaltflöden styrs av vattenföring och halter i kombination. 

Flödet av ammonium och fosfat tycks ha ökat medan nitrat- och totalkväveflödet minskat. 

Förändringarna framgår tydligare av fyraårsmedelvärden (Fig 7 a-b). 
 

 
Figur 7a-b.Förändringar i medelhalter av ammonium, nitrat och Tot-N, resp. fosfat och Tot-P (μM) vid 

Alelyckan under perioden 1986-2008. Metoden för att analysera Tot-N ändrades i juli 2007 (se www.slu.se).  
 

http://www.slu.se/
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Det har alltså skett tydliga minskningar av såväl Tot-N som nitrathalten (Fig 7a; Tabell 1a-b) 

och även en markant ökning av fosfathalten (Fig 7b). Förändringarna i kvävehalter syns 

tydligt också vid Vänerns utlopp till Göta älv (Vargön, se Appendix, Figur A2), och 

återspeglar långsamma förändringar i Vänerns tillstånd. Den ökade fosfathalten däremot kan 

vara relaterad till utsläpp (t.ex. bräddning) längs älven, men också bero på att flödet i älven 

korttidsregleras i högre utsträckning, vilket borde leda till ökad erosion, med bl a lägre 

siktdjup och högre fosfathalter som följd. Ökade fosfathalter syns nämligen ej vid Vargön 

(Appendix, Fig A3).  
 
Tabell 1a. Koncentrationer vid Alelyckan (ug/l), medelvärde i 4-årsperioder, 1986-2008 

 1986-89 1990-93 1994-97 1998-2001 2002-05 2006-08 

Ammonium 9.9 18.9 27.9 20 25.8 24 

Nitrat 559 552.6 517 506.4 474.7 451.7 

Tot-N 803.5 778.7 812.6 766.5 685.4 636.8 

Fosfat 3.3 3.4 3.7 5 6.5 7.5 

Tot-P 17.4 20.8 19.1 19.1 18.4 19.5 

Silikat 437.1 396.9 462.9 698.1 - - 

 
Tabell 1b. Transport vid Alelyckan (ton/månad), medelvärde i 4-årsperioder, 1986-2008 

 1986-89 1990-93 1994-97 1998-2001 2002-05 2006-08 

Ammonium 4.5 7.28 10.89 9.95 9.85 12.2 

Nitrat 268.5 228.6 214.0 264.4 184.4 196.6 

Tot-N 383 320.4 334 396.5 266.7 278.7 

Fosfat 1.62 1.42 1.52 2.67 2.54 3.36 

Tot-P 8.3 8.5 7.8 10.0 7.1 9.3 

Silikat 213.8 166.6 193.1 368.9 - - 

 

 

Långtidsmedelvärden av vattenföring och transport av näringsämnen vid Alelyckan för 

perioden 1986-2008 visas i Tabell 2. Fyraårsmedelvärden från perioden 1986-89 och framåt, 

uppdelat på sommar- och vintersäsong, visas i Tabell 3. Älven som helhet transporterar drygt 

13000 ton Tot-N/år, med stora mellanårsvariationer. För Tot-P är transporten 340 ton/år 

(Tabell 2). Trettio procent av detta flöde mynnar ut i södra älvgrenen (se trp vid Alelyckan; 

Tabell 2). Ett visst tillskott till närsalttransporten ut till recipienten sker genom Säveåns och 

Mölndalsåns tillflöden nedströms Alelyckan. Denna ökning (ca 15%) är inräknad i data för 

belastning på recipienten (Tabell 5), men inte i Tabell 2-3. I en ny rapport har DHI (Anon, 

2009b) beräknat transporter av Tot-N och Tot-P till bohuskusten. För perioden 1998-2007 

anges ett medelvärde för Tot-N om 16000 ton/år och för Tot-P 360 ton/år. DHI hamnar högt 

främst beroende på att vattenföringen varit högre än normalt under perioden (se även 

diskussion och slutsatser).  
 
Tabell 2. Medelvattenföring (m3s-1), långtidsmedelvärden av halter och medeltransport av kväve och  fosforvid 

Alelyckan under perioden 1986-2008, med standardavvikelser, baserade på månadsvis data. Transporten vid 

Lilla Edet har uppskattats genom att multiplicera transporten vid Alelyckan med en faktor 3.35 (kvoten flöde 

Lilla Edet vs Alelyckan). Månadsvisa flöden av närsalter kan beräknas direkt SLUs hemsida (www.slu.se). 

 

 Konc  

(μM) 

Std Konc 

(μg/l) 

Flöde (m/s), Trp 

(ton/månad) 

Std  

 

Trp (ton/år) 

Alelyckan 

Trp (ton/år) 

Lilla Edet*) 

Vattenföring, Lilla Edet - - - 569.5 240.7 -  

Vattenföring, Alelyckan  - - - 169.9  36.8 -  

Ammonium 1.49 0.88 20.9 9.11 4.94 109 365 

Nitrat 36.49 5.75 510.9 226.1 70.0 2713 9100 

Tot-N 53.71 8.28 752.0 329.9 99.7 3960 13270 

Fosfat 0.155 0.109 4.79 2.14 1,66 26 87 

Tot-P 1.36 0.59 19.0 8.47 4.13 102 342 
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Det har dessutom skett en långsam minskning av transporten av kväve i älven. Av Tabell 3 

framgår att minskningen för åren 2002-08 är c:a 30% jämfört med åren1986-93, vilket delvis 

beror på lägre vattenföring, men i huvudsak på lägre koncentrationer (Tabell 4). För nitrat är 

det en gradvis minskning av halterna under hela perioden från 1986 och framåt. Under 

perioden 2002-08 har transporten av Tot-N varit bara drygt 11000 ton. Eftersom samma trend 

i halter återfinns vid Vargön (se ovan) måste orsaken sökas i Vänern, eller uppströms i dess 

tillflöden. Det kan påpekas att ännu större minskningar har skett i t.ex. Elbe och Rhen, men att 

minskningen i dessa floder varit tydligt relaterat till åtgärder längs älvarna (van Beusekom et 

al., 2005).  

 
Tabell 3.  Fyraårsmedelvärde av vattenföring (m3s-1) vid Lilla Edet och Alelyckan, inkl. Säveån mfl samt  

transport av kväve och fosfor vid Alelyckan (tons/month; 1986-08). Flödet  ut i recipienten är ca 15% högre (se 

Tabell 5). 
Sommar (Mar-Okt)  1986-89 1990-93 1994-97 1998-01 2002-05 2006-08 
Vattenföring (Lilla Edet) 639,4 380,6 440,3 703,2 410,3 585,7 

Vattenföring (Alelyckan) 179,7 148,8 152,4 192,3 147,1 166,2 

Vattenföring inkl. Säveån mfl 200,7 169,8 173,4 213,3 168,1 187,2 

Ammonium 4,50 7,43 10,41 9,16 8,64 11,29 

Nitrat  255,1 203,5 200,2 251,6 173,7 192,3 

Tot-N  375,2 297,9 318,7 384,7 255,0 272,1 

Fosfat 1,84 1,15 1,36 2,23 1,97 2,54 

Tot-P  8,13 7,42 6,90 8,73 6,43 7,09 

Vinter (Nov-Feb) 1986-89 1990-93 1994-97 1998-01 2002-05 2006-08 
Vattenföring (Lilla Edet) 708.1 651.0 646.4 732.5 591.3 685,7 

Vattenföring (Alelyckan) 223.6 207.4 200.4 246.2 185.5 184,9 

Vattenföring inkl. Säveån mfl 256,6 240,4 233.4 279,2 218,5 217,9 

Ammonium 4,49 6,98 11,85 11,52 12,29 14,13 

Nitrat  295,5 278,9 241,8 290,0 205,9 205,2 

Tot-N  398,6 365,4 364,6 419,9 290,3 292,0 

Fosfat 1,20 1,95 1,85 3,54 3,69 5,01 

Tot-P  8,65 10,68 9,54 12,47 8,57 13,82 

 

Tabell 4 visar också på ökningar i ammonium- och fosfathalten i Göta älv, medan halten Tot-

P varit oförändrad. Den tydliga ökningen i fosfat (Tabell 4) särskilt vintertid, verkar inte bero 

på förändringar i Vänern (se ovan). Ökningen av fosfatflödet motsvarar ca 40 ton per år till 

södra älvgrenen, eventuellt 130 ton för hela älven, beroende på varifrån tillskotten kommer. 

Samtidigt motsvarar minskningen av nitrathalten en minskad transport i södra älvgrenen med 

närmare 1000 ton per år, från tidigare medel på 3500 ton till drygt 2500 ton per år under 

perioden 2002-08. 
 

Tabell 4 Fyraårsmedelvärde av kväve och fosforhalter vid Alelyckan (μM, 1986-2008). 

 

Sommar (Mar-Okt)  1986-89 1990-93 1994-97 1998-01 2002-05 2006-08 

Fosfat 0.12 0.10 0.11 0.14 0.17 0.19 

Tot-P  0.56 0.63 0.57 0.57 0.55 0.50 

Ammonium 0.71 1.48 1.96 1.38 1.64 1.70 

Nitrat  38.7 37.4 35.9 35.7 32.5 31.3 

Tot-N  57.4 55 57.5 55 47.5 45 

Vinter (Nov-Feb)       

Fosfat 0.08 0.14 0.14 0.20 0.30 0.35 

Tot-P  0.57 0.76 0.71 0.71 0.68 0.89 

Ammonium 0.69 1.09 2.06 1.52 2.24 1.74 

Nitrat  42.3 43.5 38.9 37.1 36.7 34.2 

Tot-N  57.4 56.9 59.2 54.2 51.8 46.5 
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Näringstillförsel via Ryaverket 

I Ryaverkets avloppsvatten förekommer liksom i Göta älv stora årstidsvariationer, medan 

mellanårsvariationerna är små. Både avloppsvattenflödet och koncentrationerna varierar. 

Reningsgraden är också temperaturberoende; därav blir utflödet påtagligt lägre under 

sommaren. Variationerna diskuteras i LR05 och LR08. Figur 8 a-b visar månadsmedelvärden 

av in- och utflöden av kväve och fosfor för åren 1986-2008. Motsvarande årsmedelvärden 

framgår av Fig 9 (Fig 2 visar belastningen under perioden från 1970).  

 

                           
Figur 8 a-b Månadmedelvärden av kväve och fosforflöden i Ryaverket. Andelen fosfat och ammonium i utflödet 

visas separat. Hur andelen ammonium resp. fosfat i utflödena beräknats finns beskrivet i LR05.  

 

Perioder med bräddning, dvs tillfällen när avloppsvattenflödet är för högt för att kunna tas om 

hand är inkluderade i Fig 9. Under hela perioden 1986-2009 är fosforreningen i princip helt 

utbyggd, och 5 - 10% av inkommande fosforflöde belastar recipienten. Högre flöden förekom 

tidvis under 1994-97, då Ryaverket byggdes om för kväverening. Under de senaste åren har 

verket på nytt byggts ut för förbättrad kväve och fodforrening. Hittills har detta projekt som 

synes medfört en något högre belastning på recipienten.  

 

                             
Figur 9 a-b Årsmedelvärden (ton/år)av in- resp utflöde av kväve och fosfor i Ryaverket.  
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En jämförelse mellan Ryaverkets belastning på recipienten och älvens, uppdelat periodvis, 

sommar resp. vinter kan göras i Tabell 5. Bidragen från Säveån mfl åar har schablonberäknats 

utgående från vattenföringen i Göta älv, vinter resp. sommar och samma halter av närsalter 

som i Göta älv (se även LR05; LR08).                 

 
Tabell 5. Periodvis månadsmedelvärden av vattenföring i södra grenen  inkl. Såveån m.fl (m3s-1), samt 

närsaltbelastningen på recipienten (ton/månad), 1990-2008. 

 

 

Tabell 5 visar på en betydande nedgång i kvävebelastningen (Tot-N). Såväl älven som Rya 

bidrar till detta; sommarmedelvärdet (mars-okt) för perioden 1990-01 var ca 600 ton/mån - 

under perioden 2002-08 sänkt till 420 ton/mån resp 470 ton/mån varav Ryaverkets andel var 

drygt 100 ton/mån.  Ombyggnader i Ryaverket och en något högre vattenföring i älven än 

normalt förhindrade att sänkningen blev större. Den senaste treårsperioden har därför erfarit 

en något högre total belastning än perioden 2002-05, så även för fosfor. Ammoniumflödet via 

älven har medtagits i denna sammanställning (nu ca 14 ton/månad, sommar). Fosfortillförseln 

har dock inte ändrats markant under hela perioden, även om andelen fosfat i älvvattnet ökat 

betydligt; under sommarperioden är tillförseln 13-16 ton Tot-P/mån (varav 4 ton/mån från 

Rya) att jämföras med ett medelvärde för intransporten från havet (se Rydberg 2008) som 

uppgår till ca 18 ton/månad. Motsvarande kväveflöde (Tot-N) uppgår till 250 ton/mån.  

 

 

Utbytet av näringsämnen med Kattegatt –inflöden av fosfor och kväve från ”havet” 

Betydelsen av utbytet med havet, särskilt för fosfor som begränsande ämne i recipienten, 

diskuterades ingående i tidigare rapporter (exvis LR08) men även t.ex. av Söderström (1986) 

och i DHIs rapport (Anon 2005a). Av särskilt intresse är intransporten av fosfor och kväve 

från Kattegatts yt- och djupvatten, via recipientens djupvatten, till det ljusa ytskiktet, där 

algtillväxten sker. Med utgångspunkt från uppmätta salt- och näringsämneshalter i recipienten 

beräknades långtidsmedelvärden av dessa transporter i höjd med Danafjord (LR05; LR08). I 

denna rapport görs ingen ny beräkning av ytbytet. Data från recipienten (salthalt och syrehalt 

samt fosfat, Tot-P, nitrat, ammonium, Tot-N och Chl-a) diskuteras i relation till tidigare 

resultat, i relation till belastningen från Ryaverket och älven, samt i relation till tillståndet och 

 GötaÄlv RYA GötaÄlv RYA GötaÄlv RYA GötaÄlv RYA GötaÄlv RYA 

Sommar  90-93 90-93 94-97 94-97 98-01 98-01 02-05 02-05 

06-08 06-

08 

Vattenföring 170 - 173 - 213 - 168 - 187 - 

Fosfat 

1,46 0,90 1,69 1,69 2,81 1,12 2,47 0,90 3,26 

1,0

1 

Tot-P  

9,33 3,71 8,76 7,08 11,01 4,83 8,09 3,60 8,99 

4,2

7 

Ammonium 

9,4 166,3 13,1 182,0 11,6 98,9 10,9 79,8 14,3 

10

3,4 

Nitrat 257,3 - 252,8 - 318,0 - 219,1 - 242,7 - 

Tot-N  

376,4 200,0 402,2 218,0 485,4 123,6 322,5 98,9 343,8 

12

9,2 

Vinter            

Vattenföring 209 - 203 - 248 - 187 - 218 - 

Fosfat 2,75 1,55 2,63 2,87 5,02 1,91 5,25 1,55 7,05 1,79 

Tot-P  15,05 6,57 13,49 11,70 17,55 7,76 12,06 6,45 19,46 7,16 

Ammonium 9,9 198,2 16,7 204,2 16,2 143,3 17,3 125,4 19,9 148,1 

Nitrat 394,1 - 341,5 - 409,6 - 290,2 - 290,2 - 

Tot-N  515,9 237,6 514,7 243,6 592,3 176,7 409,6 154,0 412,0 180,3 
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utvecklingen i Kattegatt under motsvarande period, utgående från Tabell 6. tabellen är 

densamma som i tidigare rapporter, men ytterligare en period har nu lagts till. 

 

 
Tabell 6. Halter av näringsämnen i älvmynningen, uppdelat periodvis samt på vinter och sommar samt yt- och 

djupvatten. Salthalt i psu (ung promille), närsalthalter i (μM), Chl-a i ( μg/l) och syrehalt i ml/l. Röda data är 

nya data från åren 2006-08 

 
Sommar Ytvatten Salthalt Fosfat Tot-P Nitrat Ammonium Tot-N Chl-a 

Älvsborgsbron (G9)        

1990-93 (position längre ut) 11.54 0.32 0.87 18.76 5.44 - 2.80 

1994-97 7.40 0.22 0.96 27.88 4.02 48.76 2.36 

1998-01 5.63 0.23 0.58 28.49 2.70 48.33 3.03 

2002-05 5.33 0.17 0.64 26.45 3.23 49.34 2.57 

2006-08 5.50 0.25 0.84 26.17 3.03 47.71 2.56 

Skalkorgarna (G11)        

1990-93 18.93 0.17 0.65 5.75 2.89 26.17 4.61 

1994-97 18.85 0.15 0.60 7.03 2.72 29.85 4.92 

1998-01 17.19 0.15 0.52 8.03 2.58 29.04 4.87 

2002-05 17.78 0.12 0.53 6.06 1.76 26.10 4.12 

2006-08 18.37 0.15 0.64 6.05 2.24 25.79 4.26 

Danafjord (G14)        

1990-93 21.29 0.15 0.57 2.74 1.20 21.07 3.43 

1994-97 21.67 0.14 0.48 3.51 0.82 21.34 3.38 

1998-01 20.00 0.12 0.48 3.97 0.94 22.42 4.23 

2002-05 20.84 0.11 0.47 2.12 0.65 18.90 3.57 

2006-08 20.85 0.12 0.57 3.59 0.82 20.49 3.31 

Sommar djupvatten Salthalt Fosfat Tot-P Nitrat Ammonium Tot-N Syrehalt 

Älvsborgsbron (G9)        

1990-93 (position längre ut) 21.85 0.40 0.92 3.77 3.43 - 6.30 

1994-97 21.01 0.41 1.03 8.06 3.60 29.31 6.01 

1998-01 19.20 0.49 1.01 8.13 3.67 29.35 6.39 

2002-05 21.58 0.32 0.84 4.54 3.42 24.91 6.21 

2006-08 21.86 0.36 0.91 4.57 2.87 23.69 6.16 

Danafjord (G14)        

1990-93 30.67 0.55 0.82 3.85 1.71 17.57 5.67 

1994-97 30.86 0.48 0.65 4.72 1.86 18.38 5.67 

1998-01 30.25 0.48 0.69 4.97 2.05 18.66 5.60 

2002-05 30.25 0.45 0.69 4.30 1.73 17.38 5.65 

2006-08 30.65 0.47 0.70 4.35 1.27 15.92 5.57 

        

Vinter ytvatten Salthalt Fosfat Tot-P Nitrat Ammonium Tot-N Chl-a 

Älvsborgsbron (G9)        

1990-93 (position längre ut) 8.98 0.51 1.03 27.52 5.00 - 1.58 

1994-97 9.30 0.27 0.84 32.43 2.86 46.06 0.93 

1998-01 6.81 0.37 0.71 31.48 2.40 49.86 1.87 

2002-05 6.49 0.19 0.67 30.28 2.55 49.08 1.85 

2006-08 5.89 0.28 0.88 28.79 2.44 48.27 1.95 

Skalkorgarna (G11)        

1990-93 20.59 0.50 0.85 11.19 4.38 31.61 1.79 

1994-97 22.14 0.40 0.74 9.86 4.70 32.18 1.91 

1998-01 20.87 0.46 0.76 12.23 3.43 31.01 1.53 

2002-05 21.24 0.44 0.72 9.97 2.89 27.71 1.34 

2006-08 20.84 0.48 0.85 10.24 2.94 28.09 2.28 

Danafjord (G14)        

1990-93 24.06 0.50 0.83 6.59 1.73 23.26 1.85 

1994-97 24.83 0.38 0.70 5.82 1.76 22.65 2.45 

1998-01 24.40 0.45 0.77 7.17 1.48 22.16 1.77 

2002-05 23.34 0.42 0.68 6.00 1.25 21.16 1.63 

2006-08 24.48 0.49 0.80 5.58 0.94 20.00 2.11 

Vinter djupvatten Salthalt Fosfat Tot-P Nitrat Ammonium Tot-N Syrehalt 

Älvsborgsbron (G9)        

1990-93 (position längre ut) 23.32 0.69 1.15 9.21 2.48 - 7.06 

1994-97 24.43 0.54 1.01 9.24 3.22 25.17 6.90 

1998-01 24.46 0.65 1.12 9.48 2.69 28.30 6.87 

2002-05 23.90 0.49 0.91 6.96 2.14 23.72 7.23 

2006-08 23.89 0.59 1.10 7.34 2.07 26.11 6.86 

Danafjord (G14)        

1990-93 30.67 0.76 1.06 6.33 1.05 19.70 6.42 
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1994-97 29.75 0.56 0.79 5.88 1.05 19.74 6.39 

1998-01 30.37 0.66 0.91 6.62 1.14 18.97 6.44 

2002-05 29.12 0.59 0.79 5.53 1.12 17.55 6.40 

2006-08 29.28 0.61 0.85 5.18 0.84 16.99 6.45 

   

Vattenföringen i Göta älv var under perioden 2006-08 något högre än medelvärdet (Tabell 5), 

och även högre än under närmast föregående period, men klart lägre än under åren 1998-01. 

Salthalten i ytvattnet var dock inte lägre, varken vid Älvsborgsbron eller längre ut, oklart 

varför. Halterna av nitrat och Tot-N,  var inte heller markant lägre trots att dessa fortsatt att 

sjunka i älvvattnet. Sett över hela perioden från 1990 och framåt är det dock tydligt att 

halterna av Tot-N och nitrat har sjunkit. Detsamma gäller för fosfat och Tot-P, och även för 

ammonium. Under den senaste perioden ökade dock både Tot-P och fosfathalterna, och även 

ammonium legat något högre, jämfört med närmast föregående period. Högre ammonium kan 

delvis förklaras av driftstörningar i Ryaverket. Den totala tillförseln, inkl älven (Tabell 5) av 

ammonium ökade från tidigare period från ca 90 till nära 120 ton/mån. Ökningen av 

fosforhalterna, som pågått under en femårsperiod (Håkansson 2007; Anon 2008) tycks 

däremot vara generell för Kattegatt, dock av okänd anledning. Den ökning av transporten  

som skett i älven, främst av fosfat (Fig 7b) är i sig för liten för att påverka halterna i 

mynningsområdet. Syrehalterna har inte ändrats under innevarande period och heller inte 

signifikant över längre tidsskala.  

 

Halten av Chl-a, som ger ett grovt mått primärproduktion och/eller växtplanktonbiomassa, 

ökade från 4.12 (2002-05; mar-okt) till 4.26 μg/l (2006-08; mar-okt) vid Skalkorgarna men 

minskade från 3.57 till 3.31 μg/l vid Danafjord, för samma tider. Sett över hela perioden från 

1990 har halten vid Skalkorgarna sjunkit något, från ca 4.75 till 4.20 μg/l, medan tydlig trend 

saknas vid Danafjord. På bägge stationerna visar dock perioden 1998-01, med betydligt högre 

älvflöden också markant högre Chl-a. Halterna vid Älvsborgsbron, där älvvattnet dominerar, 

styrs i större utsträckning av älvvattnets och djupvattnets innehåll av klorofyll. Därför är 

halterna i djupvattnet, d.v.s. i reaktionsströmmen, t.o.m. högre än i ytvattnet (Fig 10c). 
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Figur 10. Djupintegrerat Chl-a (μg/l) vid Danafjord (0, 2, 5, 10 m), Skalkorgarna (0, 2, 5 m) och Älvsborgsbron 

(0, 2 m). För Älvsborgsbron har även halterna i djupvattnet lagts in (5, 10 m)  Årsmedelvärdet för hela perioden 

1990-08(jan-dec) anges i resp figur. 

Figur 10a-c visar på långtidsutvecklingen av klorofyllhalten vid stationerna i recipienten. Man 

ser att det finns en stark koppling mellan Chl-a vid Skalkorgarna och vid Danafjord, som 

också diskuterats i tidigare rapporter (LR08). Årstidsvarationerna är mycket tydliga och 

vårblomningar (feb-apr) infaller ofta samtidigt.  

                    
Figur 11 Månadsmedelvärden, 1990-2008, av Chl-a vid stationerna i recipienten. 

  

Likheterna framstår tydligare i Fig 11 som visar månadsmedelvärden av Chl-a baserade på 

hela perioden 1990-2008. Danafjord skiljer sig dock från Skalkorgarna i det att 

sensommarmaximum är svagare och inträffar senare. Samma skillnader uppträder i och 

utanför kraftigt närsaltbelastade danska fjordar, där den kontinuerliga tillförseln av närsalter 

från land bygger på sensommarblomningen. Data från Älvsborgsbron däremot, visar ingen  

vårblomning utan halterna tyder på ett vänerdominerat vatten; en utdragen sommarblomning 

med betydligt lägre halter av klorofyll än vid Skalkorgarna. Skalkorgarna å andra sidan har de 

högsta halterna som uppmätts längs bohuskusten och i Kattegatt (se även LR08).   
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Figur 12.Årsmedelvärden av Chl-a (μg/l) vid Älvsborgsbron, Skalkorgarna och Danafjord.  

Årsmedelvärden av Chl-a vid Älvsborgsbron, Skalkorgarna och Danafjord framgår av Fig 12. 

Trots stora mellanårsvariationer har Skalkorgarna konsekvent högre Chl-a än övriga stationer 

och Älvsborgsbron alltid lägst halter. Korrelationen mellan stationerna är inte uppenbar, av 

skäl som diskuterades i LR08. Danafjords ytvatten domineras under ca 25 % per år av 

kattegattvatten och får då lägre klorofyll. Andelen älv- resp. avloppsvatten som når Danafjord, 

styrs genomsnittligt av vattenföringen i älven. Utgående från att juni-september är den period 

då responsen på närsalttillförseln till recipienten borde vara störst, jämfördes i LR08 

klorofyllhalter mätta under sjuttiotalet, med mätvärden från senare år. Med i princip samma 

samplingsmetodik har klorofyllhalten (jun-sept) utvecklats enligt Tabell 7. Som synes finns 

inte heller i detta material någon tydlig trend även om man kan konstatera att kopplingen till 

vattenföringen är tydligare om man väljer att se på sommarperiodens klorofyllhalter och 

särskilt för relationen Danafjord mot vattenföringen vid Lilla Edet. En möjlig förklaring till 

att Chl-a vid Danafjord fortfarande är hög, är att reningen av fosfor, som sänkt tillförseln till 

estuariet med drygt 500 ton/år, gör att kvävet från älven och Rya nu måste transporteras 

längre ut i älvmynningen innan det förbrukas (trots lägre kvävetillförsel). 
 
Tabell 7 Medelvärden av klorofyllhalt (juni-sept, μg/l) samt vattenföring (m3s-1) vid Alelyckan och Lilla Edet 

.  
 Tot-P (uM) 

Skalkorgarna 

Chl-a (ug/l) 
Skalkorgarna  

Tot-P (uM)  
Danafjord  

Chl-a (ug/l) 
Danafjord  

Vattenföring 

Alelyckan 

Vattenföring 

Lilla Edet 

1971 1.18 6.9 0.80 2.7 - - 

1974 0.77 5.3 0.63 2.3 - - 

1990-93 0.67 5.32 0.58 3.16 170 380 

1994-97 0.55 5.49 0.48 2.91 173 440 

1998-01 0.47 5.70 0.41 4.15 213 703 

2002-05 0.50 4.19 0.41 2.82 168 410 

2006-08 0.59 5.69 0.49 3.45 187 586 

 

Om säsongsdata för Chl-a för perioden juni-september plottas mot vattenföringen vid Lilla 

Edet för motsvarande period under åren 1990-2008 fås Fig 13. Av totalt 19 säsonger ligger 

flertalet punkter hyggligt till och man ser ett tydligt samband mellan parametrarna och 

linjärkorrelation enl. minsta kvadratmetoden. År 2000 avviker med högsta klorofyllmedel (5.5 

μg/l) för måttlig vattenföring. Sannolikt hade den ovanligt regniga sommaren (enligt SMHIs 

Väder och Vatten) en direkt inverkan på den extremt höga halten. Avtappningen från Vänern 
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hölls under perioden juni-september ändå på en efter omständigheterna låg nivå, vilket senare, 

under hösten och vintern ledde till katastrofala översvämningar i vänerområdet.  

                          
Figur 13 Korrelation år från år, mellan vattenföringen vid Lilla Edet (medelvärde för perioden jun-sep, åren 

1990-2008)  och klorofyllhalten vid Stn Danafjord. 

Diskussion och slutsatser 

Sambandet mellan vattenföringen i Göta älv och klorofyllhalten i recipienten hör samman 

med frontbildningen, där Kattegatts ytvatten blandas med älvvattnet, och där hög produktion 

och maximala klorofyllhanter kan förväntas (t.ex. Lund-Hansen et al., 2008). Frontens läge 

förskjuts utåt i recipienten då vattenföringen är hög (Selmer och Rydberg, 1993). Fronten 

befinner sig dock vanligtvis innanför Danafjord och produktion och klorofyll är högre vid 

Skalkorgarna än vid Danafjord. På grund av att fosfor och inte kväve begränsar produktionen,  

kommer emellertid korrelationen mellan vattenföring och klorofyllhalt att vara otydlig vid 

Skalkorgarna, där kväve finns i överskott. När fronten med höga kvävehalter når Danafjord 

kan produktionen bli hög, förutsatt att det finns fosfor att tillgå. Utan fosfor är produktionen 

låg, därav korrelationen (Fig 13; Tabell 7). Söderström (1986) uttryckte detta som att minskad 

kvävetillförsel från Ryaverket inte kommer att påverka produktion och klorofyll, eftersom 

fosfor och ljus begränsar produktionen. Frontområdet borde dock, åtminstone teoretiskt vara 

känsligt också för kvävetillförseln, då det i Kattegatts ytvatten ofta råder brist på kväve. Ändå 

har den sänkning av kvävetillförseln som hittills skett inte påverkat klorofyllhalterna i mätbar 

omfattning, vid Skalkorgarna alltså därför att kväve (läs nitrat) nästan alltid finns i överskott. 

För att klorofyllhalten skall sjunka måste tillförseln av kväve sänkas kraftigt. Den mycket låga 

tillförseln av kväve under perioden 2002-05 (Tabell 5) kan ha påverkat klorofyllhalterna, men 

det är mer sannolikt att det låga flödet (som var en av orsakerna till låg tillförsel av kväve) är 

den egentliga orsaken, och att fronten genomsnittligt låg längre in än under perioden före och 

efter (LR08). I vid bemärkelse skall detta förstås så, att minskad tillförsel av kväve till 

recipienten är i stort sett betydelselös utom i själva närområdet. Produktion och klorofyllhalter 

i öppna Kattegatt styrs i allt väsentligt av fosfortillförseln.  

 

I de danska fjordar, där åtgärdsprogrammen gett radikala minskningar av den antropogena 

kväve- och fosfortillförseln (75% för fosforn) har man också noterat långsiktiga minskningar 

av klorofyllhalten (från 4 till 3.5 μg/l; Anon, 2009a). Detta förutsätter dock att utbytet med 

omgivningande hav är begränsat. Det är emellertid troligt att den tidiga, kraftiga minskningen 

av den antropogena fosfortillförseln som åstadkoms med Ryaverkets utbyggnad också var 

orsaken till den tidiga sänkningen av klorofyllhalten vid Skalkorgarna. Man kan vidare peka 

på att de låga halterna vid Danafjord under 70-talet (Tabell 7) steg fram till mitten av 80-talet,  

parallellt med motsvarande ökningar i Kattegatt och ökad näringstillförsel. Från 1965 och 
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framåt till 1985 steg nitrathalten i Vänern och Göta älv, från ca 25 till 40 μM med en nära nog 

fördubbling av kväveflödets storlek, för Tot-N från mindre än 10000 till ca.15000 ton/år. Nu 

avtar nitrathalten (och Tot-N halten; Fig 7b). Nitrat ligger idag på ca 32 μM. Rimligen borde 

detta få till stånd en motsvarande långsiktig sänkning av klorofyllhalten vid Danafjord. Vid 

samma vattenföring borde kvävet förbrukas något längre in i recipienten, eller med andra ord; 

det område som påverkas av hög kvävetillförsel via Göta älv, borde minska i omfattning. 

Eventuellt så mycket att effekten påverkar Skalkorgarna. 

 

Utöver den tidiga minskningen av Chl-a, som inträffade vid Skalkorgarna mellan 1971 och 

1974 (Tabell 7) går det inte att med säkerhet fastställa om variationerna i tillförseln av kväve 

och fosfor till recipienten har påverkat klorofyllhalter (och produktion) långsiktigt. Det finns 

inga tydliga trender varken vid Skalkorgarna eller vid Danafjord. Däremot finns det ett 

uppenbart samband mellan vattenföringen i Göta älv och klorofyllhalten vid Danafjord. I 

LR08 gjordes ytterligare studier av klorofyllhaltens variationer i mynningsområdet. Med 

tanke på det stora datamaterial som finns skulle en riktad studie mot klorofyll i hela 

mynningsområdet (från Åstol till Valö) kunna ge ytterligare information. 

 

Under den senaste perioden, 2006-08 ökade vattenföringen i Göta älv successivt, till ett 

medelflöde något över långtidsmedelvärdet. Samtidigt fortgick den minskning av Tot-N och 

nitrathalter som pågått sedan slutet av 80-talet (Tabell 3-4), och tillförseln av kväve från älven 

(inkl Säveån mfl) låg ca 20% under medelvärdet för perioden 1986-2008. Detta uttrycks 

enklast i tabellform;  

 
 Flöde Trp, Lilla Edet (ton/år) Trp Alelyckan (ton/år) Trp Ale, inkl Säveån (ton/år) 

 m3s-1 Nitrat Tot-N Nitrat Tot-N Nitrat Tot-N 

1986-2008 569.9 9600 13270 2700 3960 3100 4550 

2006-2008 585.7 8350 11200 2350 3340 2700 3840 

 

Det är alltså dags att ompröva äldre uppgifter rörande närsaltbelastningen på Skagerrak och 

Kattegatt, vilka fortfarande visar på en tillförsel i storleksordningen 15000 ton kväve per år 

via Göta älv (t.ex. Anon, 2009b). Det är också viktigt att förstå vad som åstadkommit den 

långsamma minskningen av kvävehalterna i Vänern och i utflödet till Västerhavet. Detta 

gäller även den ökning av fosfat och ammoniumhalterna som skett i älven, även om dessa är 

av mindre betydelse för den totala tillförseln till recipienten. Förändringen i kvävehalterna 

däremot, har sänkt den totala belastningen på södra grenen med ca 1000 ton/år, och 

belastningen på hela recipienten (inkl Nordre älv) med 3-4000 ton sedan början av 90-talet. 

Viktigast är emellertid att förbättra insikten om vilka effekter på klorofyll och 

primärproduktion som följer med förändrad tillförsel av näringsämnen. 
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Appendix 
Förkortningar mm 
Chl-a = klorofyll 

NO3-N = nitrat 
NH4-N = ammonium 
NO2-N = nitrit 
PO4-P = fosfat 
PP = Primärproduktion, fytoplanktonproduktion 
psu = practical salinity unit, ungefär promille (o/oo) 
TN = Tot-N = totalkväve 
TP = Tot-P = totalfosfor 
1μM = 1μgat/l = 30.9μg/l P = 14μg/l N 
 
 

 
Figur A0 
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Figur A3 


