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Förord
I oktober 2015 fick Hushållningssällskapet Halland beviljat projektet LIFEGoodstream, ett EU-projekt som finansieras av EU, Havs- och Vattenmyndigheten
samt Stiftelsen CR Prytz donationsfond.
LIFE-Goodstream pågår fram till oktober 2021 och syftet är att få Trönningeån, strax
söder om Halmstad, att nå God Ekologisk Status (GES) enligt vattendirektivets
statusklassning. Vid tiden för ansökan (2014) användes data från länsstyrelsen
miljöövervakningsprogram (Mynningsstationer) avseende näringssalter, framför allt
fosfor som är den valda parameter svenska vattendrag klassas utifrån. Medelhalten
för totalfosfor vid mynningsstationen i Trönningeån var då 79 µg/l (rullande
medelvärde) och för att nå GES avseende näring skulle vi uppnå en halt på mindre än
50 µg/l enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Förutom att använda oss av
Länsstyrelsen provtagningsdata som baseras på provtagning i en (1) punkt en
gång/månad, utarbetade vi ett eget provtagningsprogram, för att med större säkerhet
kunna uttala oss om de åtgärder vi ämnade genomföra i projektet har haft avsedd
verkan, dvs en minskning av fosforhalterna i ån. Genom medel från Lantbrukarnas
Riksförbund har vi kunnat genomföra extra provtagningar under 2019.
Denna rapport presenterar de mätdata vi hittills fått avseende näringsstatusen i
Trönningeån, och sätter de i relation till Miljöövervakningsprogrammets data samt
klassningen enligt vattendirektivet och åtgärdsförslagen som följer därur.

Författarna
Eldsberga den 14 juni 2019

Sammanfattning

Inledning
Länsprogrammet för miljöövervakning för Halland innefattar övervakning inom 8
programområden fördelat på 28 delprogram. Miljöövervakning ska enligt de
miljöpolitiska propositionerna (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) generellt utformas
för att;
- beskriva tillståndet i miljön
- bedöma hotbilder
- lämna underlag för åtgärder
- följa upp beslutade åtgärder
- ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella
miljöpåverkan
Miljöövervakningen ska dessutom;
- vara anpassad till kommande lagstiftning om miljökvalitetsnormer,
-inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för revideringen av de regionala
miljöövervakningsprogrammen ska den regionala miljöövervakningen inriktas mot
att;
- bedöma och beskriva tillstånd i miljön
- ge underlag för att följa upp miljömål
- ge underlag för bedömningar enligt relevant lagstiftning för miljöövervakningen
(t.ex. miljökvali-tetsnormer för vatten och luft och bevarandemål enligt fågel- och
art/habitatdirektivet).
Det regionala delprogrammet ”Mynningsstationer”, som ingår i programområdet
”Sötvatten”, täcker tillsammans med den nationella övervakningen in nästan 95 % av
flodtransporterna till Hallands kustvatten. De olika delprogrammen ger underlag för
bedömningar av miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning”, ”Giftfri
miljö”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Ett rikt
växt- och djurliv”. Övervakningen ger också underlag för statusklassning och
fastställande av miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet. Delar av övervakningen
ingår även i vattenförvaltningens övervakningsprogram och i programmet för
övervakning enligt fiskvattendirektivet.
I länsstyrelsen rapport, ”Program för regional miljöövervakning i Hallands län 2015–
2020”, beskrivs syftet med mynningsstationsprogrammet. ”Övervakningen av
flodmynningsstationer utgör basen för beräkning av närsaltbelastningen på
Hallands kustvatten” samt ”Programmet syftar till att beskriva den tidsmässiga
utvecklingen av halter och transporter av olika ämnen i huvudvattendrag, för att
härigenom framför allt bestämma näringstransporterna till kust-vattnet.”

Denna provtagning är alltså framtagen för att få data kring näringsbelastningen på
havet (total transport) och inte huvudsakligen designad för att bedöma statusen
(klassning enligt vattendirektivet), av vattendragen avseende näringsämnen.
Vad gäller urvalet och plats för provtagningspunkter har dessa styrts av syftet;
”Undersökningsprogrammet omfattar flertalet vattendrag av betydelse för
näringstillförseln till kust-vattnet. Stationerna har valts så att så stor del som
möjligt av avrinningsområdet ska omfattas (d.v.s. så nära mynningen som möjligt)
utan att riskera påverkan av havsvatten. Provtagning sker en gång per månad…”
Figuren nedan visar placering av de 17 mynningsstationerna.

Förutom delprogrammet Mynningsstationer finns delprogrammet ”Små vattendrag”.
Det består av provtagning i 9 mindre vattendrag huvudsakligen belägna i det
jordbruksdominerade kustområdet eller i brytningszonen. Undersökningarna
påbörjades i slutet av 1980-talet och utgör ett komplement till delprogrammet
Mynningsstationer. I figuren nedan visas dessa punkter:

Förutsättningen när projektet LIFE-Goodstream startade hösten 2015 var således att
vi hade data på näringsämneshalter från mynningsstationen i Trönningeån och de
åtgärdsförslag som tagits fram utifrån statusklassningen baserade på den
mynningsstationsdatan.
Enligt VISS (Vatteninformationsystem Sverige) var halterna av totalfosfor 79.1 µg/l
och för att nå GES måste de sänkas till 50 µg/l1. Åtgärdsförslagen i VISS domineras
av åtgärder i jordbruket och LIFE-Goodstreamansökan utgick också från det. Vi
planerade att anlägga olika varianter av våtmarker samt Integrerade Skyddszoner för
att minska transporten av näringsämnen från åkermark till vattendraget.
Under åren 2015 – 2019 har vi genomfört en mängd olika provtagningskampanjer för
att se vilken effekt våra åtgärder har haft på näringsstatusen i ån. Dessa kampanjer
redovisas i denna rapport in kronologisk ordning, från projektstart i oktober 2015 till
den senaste provtagningen i februari 2019.

Sedan ansökan har Länsstyrelsen ändrat gränsvärdet för GES i VISS. Nu står det:
”Motivering och metod för bedömningen
Status för näringsämnen bedöms vara otillfredställande. Klassningen är baserad på totalhalten
fosfor i ytvatten (RMÖ-data från stationen Trönninge 2013-2018, 72 prov). Medelvärde för
totalfosfor under denna period är 80 µg P/l. Referensvärdet är beräknat till 20 µg P/l. För att uppnå
god status behöver halten av totalfosfor minska till 40 µg P/l. Från förra cyklen har statusen
försämrats och det beror på ändrat underlagsdata för referensvärdesberäkningen, halterna har inte
försämrats från förra cyklen.”
1

Syfte och Målsättning
En viktig faktor i LIFE-Goodstream är att kunna visa på effekter av de genomförda
åtgärderna och då krävs jämförelsedata innan åtgärdsarbetet startar. Förutom att
använda oss av Länsstyrelsen provtagningsdata som baseras på provtagning i en
punkt en gång/månad, utarbetade vi ett eget provtagningsprogram, för att med större
säkerhet kunna uttala oss om de åtgärder vi ämnade genomföra i projektet har haft
avsedd verkan, dvs en minskning av fosforhalterna i ån. Efterhand som vi
analyserade data från de första provtagningarna började vi inse att Trönningeåns
nedre del uppvisade intressanta mönster i näringsämneskoncentrationerna och vi
planerade då för riktade provtagningskampanjer för detta område. Det senaste året
(2018) har vi fokuserat på hur Trönninge samhälle påverkar koncentrationer av
näringsämnen i ån. Även detta är en följd av tidigare provtagning och de intressanta
resultat dessa gav. Dessa specialstudier är dock inte helt inom LIFE-Goodstreams
syften och vi har också en begränsad budget för monitoring i projektet. Tack vare
medel från Lantbrukarnas Riksförbund har vi dock kunnat fortsätta med uppföljande
undersökningar, och under januari/februari 2019 genomförde vi extra provtagningar
för att verifiera tidigare resultat och få data på näringsstatus i ån under vintern.
Denna rapport presentera dels data från vårt framtagna monitoringprogram för
projektet LIFE-Goodstream, och dels de specialstudier vi genomfört utifrån de
uppseendeväckande resultat vi fick i våra monitoringprogram.

Genomförda provtagningskampanjer i LIFEGoodstream 2015 - 2019
Grundläggande screening och första monitoring-programmet
Hösten 2015 gjorde vi en screening där vi tog vattenprover på ca 20 platser i hela
Trönningeåns avrinningsområde (figur 1). Syftet var att få en överblick över hur
näringssituationen såg ut i de olika delarna och del olika biflödena, samt att ha som
underlag för planering av ett mer omfattande och långsiktigt provtagningsprogram.

Figur 1. Första screeningen av Trönningeån avseende näringsämneshalter. 21
provpunkter.
Vattenprovet togs med hjälp av provbehållare på teleskoparm och proverna
(ofiltrerade) förvarades i kylväska med isklampar och lämnades till analyslabbets
inlämningscentral i Halmstad samma dag. Som analyslab valdes Alcontroll AB (vilka
sedermera köptes upp av Synlab utan förändring i rutiner). Totalkväve och totalfosfor
analyserades.
Utifrån provresultaten från den första screeningen valdes 6 provplatser ut för en mer
långsiktig provtagningskampanj under perioden mars 2016 – mars 2017 (figur 2).

Provtagningslokalerna som valdes ger data för huvudfårans övre, mellersta och nedre
del, samt biflöden Gyllebäcken och Perstorpsdiket. Denna provtagning kommer att
upprepas vid projektets slut för att verifiera förändringar efter våra åtgärder.

Figur 2. De 6 provtagningsplatserna som valdes ut efter den första screeningen
(röda punkter). Platsen för länsstyrelsens mynningsstation är markerad med blå
punkt.
Data från den årslång provtagningen (var 14:de dag) visar att det endast är i nedre
delen av avrinningsområdet som fosfornivåerna är över 50 µg/l vad gäller fosfor
(figur 3).
Den höga toppen under en kort period i juni i figur 3 beror sannolikt på att vi då rev
bort det sista vandringshindret i ån i form av en 3 hektar stor damm, vilket ledde till
tillfälligt högre transport av näringsämnen.
Biflödet Gyllebäcken som är skogsdominerat visar också låga koncentrationer av
fosfor medan det jordbruksdominerade Perstorpsdiket visar något högre nivåer och
når över 50 µg/l vid några fler tillfällen (figur 4).
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Figur 3. Fosforkoncentrationer från övre, mellersta och nedre delen av
Trönningeåns avrinningsområde under 1 års provtagning.
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Figur 4. Fosforkoncentrationer från biflödena Gyllebäcken och Perstorpsdiket
under 1 års provtagning.
Samma trender syns för kvävekoncentrationen (figur 5). Över och mellersta delen av
ån uppvisar en relativt jämn kvävekoncentration under året medan det är större
variation i nedre delen av ån. När det gäller kväve utmärker sig Perstorpsdiket med
höga halter, ett högsta värde på 14 mg N/l och ett medelvärde på 7.5 mg N/l (figur 6).
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Figur 5. Kvävekoncentrationer i övre, mellersta och nedre delen av Trönningeån
under 1 års provtagning.

µg N/l

Gyllebäcken (Medelvärde = 2100 µg N/l)

Perstorpsdiket (Medelvärde = 7500 µg N/l)

Figur 6. Kvävekoncentrationer från biflödena Gyllebäcken och Perstorpsdiket
under 1 års provtagning.

Studie av huvudfåran – effekt av flöde
2015 genomförde vi en specialstudie av enbart huvudfåran i Trönningeån. En särskild
provtagning genomfördes vid 3 tillfällen under hösten 2015 för att se förändringen i
huvudfåran från Knorrasjön ner till utloppet i Fylleån under olika flödessituationer
(figur 7). Vid 2 dagar med lågt flöde och 1 dag med högt flöde togs prov på 15 platser
längs huvudfåran.
Resultatet visade stora skillnader i näringshalt mellan övre och nedre delen av
avrinningsområden. Figur 8 och 9 visar resultat från provtagningen vid de 15
lokalerna i huvudfåran med syfte att undersöka effekten av flöde på
näringsämneshalten.

Figur 7. Provtagning på 15 platsar i huvudfåran 2015.

Figur 8. P-koncentration från provtagning av 15 lokaler i Trönningeåns huvudfåra
under hösten 2015 vid olika flöden (högt/lågt). På x-axeln visas avståndet från
Trönningeåns början i Knorrasjön ner till utloppet i Fylleån (se figur 3). Första
värdet är prov i sjön. Den horisontella streckade linjen markera 50 µg-gränsen för
GES. Den streckade vertikala linjen visar punkten där Trönninge samhälle börjar.

Figur 9. N-koncentration från provtagning av 15 lokaler i Trönningeåns
huvudfåra under hösten 2015 vid olika flöden (högt/lågt). I övrigt samma som för
figur 8.
Förutom att figuren indikerar att högflödeseffekter är mest markant i nedre delen av
åns lopp visar den också att det inte är förrän ån kommer in i Trönninge samhälle
som fosforkoncentrationerna stiger över 50 µg/l. De låga värdena på
näringsämneshalter i den sista provtagningspunkten kan sannolikt förklaras med att
det är i princip marin miljö. (se figur 7).

Studie av åns passage genom Trönninge samhälle
Utifrån resultaten från de första provtagningarna beslöt vi att göra särskilda studier
av situationen i åns nedre lopp, särskilt vad gäller näringshalterna före, inom och
efter Trönninge samhälle. En noggrann inventering av åsträckans lopp genom
samhället gjordes och vattenprover togs utifrån påträffade diken, kulvertar och
ledningar som mynnade i ån (figur 10. Prover togs vid 5 tillfällen (1/vecka) på 11
platser under perioden 6/3 – 4/4 2017.
Data från provtagningen från de 11 lokalerna inne i Trönninge samhälle visade en
kontinuerlig ökning genom samhället och fosforkoncentrationen ökade med 25 – 43
% mellan punkt P16 och F8 (inringade i kartan nedan, figur 11).

Figur 10. De 11 provtagningsplatserna i Trönninge samhälle som valdes utifrån
inventering av sträckan. Provtagning vid 5 tillfällen i mars/april 2017.

Figur 11. Inringade punkter ligger ca 1 100 m från varandra i Trönningeåns
passage genom samhället.
Dessa båda studier visade alltså att det verkade som att det händer mycket med
näringsämneskoncentrationerna i den korta sträcka ån passerar genom Trönninge.

Trönninge samhälle och nedre biflöden – sommarsituation 2018
Ett nytt provtagningsprogram utarbetades 2018 för att få data på effekter av
Trönninge samhälle avseende näringsämneshalter i relation till åns övriga
avrinningsområde. Denna gång ville vi mäta näringsämneshalterna samtidigt
huvudfåran i punkter strax innan Trönninge samhälle, strax efter Trönningesamhälle
samt i Perstorpsdiket och Kistingebäcken (figur 12). En av provtagningspunkterna
lades på samma lokal som Länsstyrelsens Mynningsstation (lokal D i figur 12). Strax
nedströms lokal D ligger dels en gödselbrunn nära vattendraget, dels kommer det en
större dagvattenkulvert till ån här, och därför lade vi till ytterligare en
provtagningspunkt (lokal B i figur 12), för att se om dessa påverkade näringshalterna.
Prover togs dagligen på de 6 lokalerna under 2 veckor under perioden 21 augusti – 3
september 2018.

Figur 12. De 5 provtagningsplatserna där prov togs dagligen i 14 dagar under
sommaren (aug/sept) 2018 samt vintern (jan/feb ) 2019.

Resultaten från 14-dagars provtagningskampanjen i augusti/september 2018 visade
på markant effekt av Trönninge samhälle på både fosfor och kvävekoncentrationer
(figur 13 och 14). Provpunkterna B och D (se figur 12) var identiska under hela
provtagningsperioden och det fanns sålunda ingen effekt från gödselbrunn/kulvert.
under den ca 100 m långa sträckan mellan dessa punkter. Därför redovisas bara en av
dessa punkter i följande figurer.

Figur 13. Fosforkoncentrationen före och efter Trönninge samhälle under 14 dagar
i augusti/september 2018. Orange linje är från provpunkt B(D) efter samhället och
blå linje från provpunkt A innan samhället (se figur 12). Röd vertikal linje markerar
50 µg-gränsen för att nå God Ekologisk Status. Gråa staplar är nederbörd. Underst
visas en rad med uträkningar av den procentuella ökningen i P-koncentration för
varje provtagningstillfälle under Trönningeåns passage genom samhället.
Även resultaten från denna provtagning visar den avsevärda effekt samhället har på
fosforkoncentrationen. Resultaten visar också de välkända topparna i Pkoncentration vid regnsituationer.
Om även biflödena Perstorpsdiket och Kistingebäcken presenteras samtidigt som
punkterna före och efter Trönninge samhälle ses att Kistingebäcken sticker ut med

höga halter (98 µg P/l i medelvärde för provtagningsperioden) samt att
Perstorpsdiket ligger på ungefär samma (något lägre) nivåer som huvudfåran innan
samhället (56 respektive 60 µg P/l) (figur 15).

Figur 15. Fosforkoncentrationen i huvudfåran före och efter Trönninge samhälle
samt från biflödena Kistingebäcken och Perstorpsdiket under 14 dagar i
augusti/september 2018. Svart linje är från provpunkt E (Kistingebäcken), grön
streckad linje är från provpunkt C (Perstorpsdiket), orange linje är från punkten
B(D) efter samhället och blå linje är från provpunkt A innan samhället (se figur 12).
Även kvävekoncentrationen visar samma effekt av samhället om än möjligen i något
mindre omfattning (figur 16).

Figur 16. Kvävekoncentrationen i huvudfåran före och efter Trönninge samhälle
under 14 dagar i augusti/september 2018. Orange linje är från provpunkt B(D)
efter samhället och blå linje från provpunkt A innan samhället (se figur 12). Gråa
staplar är nederbörd. Underst visas en rad med uträkningar av den procentuella
ökningen i N-koncentration för varje provtagningstillfälle under Trönningeåns
passage genom samhället.
Vad gäller kvävekoncentrationerna i biflödena ligger Kistingebäcken också högre än
huvudfåran, men Perstorpsdiket sticker ut mest med mycket höga kvävehalter, > 8,5
mg N/L (figur 16).

Figur 16. Kvävekoncentrationen före och efter Trönninge samhälle samt från
biflödena Kistingebäcken och Perstorpsdiket under 14 dagar i augusti/september
2018. Svart linje är från provpunkt E (Kistingebäcken), grön streckad linje är från
provpunkt C (Perstorpsdiket), orange linje är från punkten B(D) efter samhället och
blå linje är från provpunkt A innan samhället (se figur 12)

Trönninge samhälle och nedre biflöden – vintersituation 2019
Provtagningen i dessa 5 punkter upprepades 2019 med syfte att undersöka om
situationen var likadan under vinter-förhållanden, alltså om Trönninge samhälle
hade likartad effekt på näringshalterna i ån under vintern (figur 17).
Provtagningsperioden valdes utifrån väderleksprognoser där vi hoppades få ett skifte
under provtagningsperioden från torrt och kallt till milt och nederbördsrikt. Vi
lyckades väldigt väl med detta och under första hälften av provtagningarna var det
minusgrader, tjäle och ingen nederbörd. Andra halvan blev betydligt varmare med
flera plusgrader och rikligt med regn (det blev till och med en klass 1 varning för höga
flöden i området under slutet av provtagningsperioden).

Figur 17. Fosforkoncentrationen i huvudfåran före och efter Trönninge samhälle
under 14 dagar i januari/februari 2019. Orange linje är från provpunkt B(D) efter
samhället och blå linje från provpunkt A innan samhället (se figur 12). Röd vertikal
linje markerar 50 µg-gränsen för att nå God Ekologisk Status. Gråa staplar är
nederbörd. Underst visas en rad med uträkningar av den procentuella ökningen i Pkoncentration för varje provtagningstillfälle under Trönningeåns passage genom
samhället.
Resultaten visade att Trönninge även under vintern har mycket stor påverkan på
näringsämneskoncentrationerna i Trönningeån och att skillnaderna mellan före och
efter samhället var mindre under den torra och kalla perioden, då även
koncentrationerna var låga generellt. (figur 17). När regnet kom uppträdde den
typiska” fosfor-toppen” och den var betydligt större efter Trönninge samhälle (142 %
högre P-koncentration). Några dagar senare i samband med Klass 1 varningens
nederbörd kom en andra fosfor-topp, även den betydligt större efter Trönninge
samhälle (206 % högre P-koncentration).
Medelkoncentrationerna för de båda punkterna var tämlige lika mellan sommar och
vinter-provtagningarna. Punkten innan Trönninge samhälle var i princip identisk på
ca 31 µg P/l medan punkten efter samhället var 20% högre i genomsnitt under

vinterprovtagningen jämfört med sommarprovtagningen (72 µg/l jämfört med 60
µg/l).
Även kvävekoncentrationerna uppvisade samma skillnader före och efter samhället
som vid de tidigare provtagningarna (figur 18).

Figur 18. Kvävekoncentrationen före och efter Trönninge samhälle under 14 dagar
i januari/februari 2019. Orange linje är från provpunkt B(D) efter samhället och
blå linje från provpunkt A innan samhället (se figur 5). Gråa staplar är nederbörd.
Underst visas en rad med uträkningar av den procentuella ökningen i Nkoncentration för varje provtagningstillfälle under Trönningeåns passage genom
samhället.

Slutsatser och framtida implikationer – hur går vi
vidare?
Vi har nu under flera år inom LIFE-Goodstream genomfört flera olika
provtagningsprogram där samtliga resultat har visat samma sak. De urbana
miljöerna i Trönninge samhälle har stor påverkan på koncentrationerna i ån i den
provpunkt där Länsstyrelsen har sin Mynningsstation. Trönningeåns ekologiska
status avseende fosfor kan nu anses uppnå God Ekologisk Status för ca 75-80% av
avrinningsområdet. Det är endast de absolut nedersta delarna av avrinningsområdet
framför allt efter Trönninge samhälle där halterna är höga.
Resultaten tyder på att det blir stor osäkerhet om statusklassning avseende
näringsämnen baseras på en punkt nerströms ett samhälle då effekten av samhället
uppenbarligen kan vara större än den samlade effekten av övriga markanvändning i
avrinningsområdet. Det är också sannolikt så att den låga provtagningsfrekvensen (1
prov/månad) kan spela stor roll särskilt för fosfor som är så flödesberoende. Slumpen
spelar då stor roll. Under vår årslånga provtagning med prov var 14:de dag (som
också är för låg frekvens egentligen) fick vi ett medelvärde på fosforkoncentrationen i
nedre delen av avrinnginsområdet på 52 µg P/l. Om man tar medelvärdet för
Länsstyrelsens provtagningar i mynningsstationen för samma period blir
medelvärdet 90 µg/l.
Våra resultat visar också att de åtgärdsförslag som kommer ur miljöövervakningen
inte nödvändigtvis är relevanta. De baseras förutom på mätdata (som visar sig vara
behäftad med stor osäkerhet) från vattenprovtagningen även på flödes- och
urlakningsmodeller från SMHI utifrån markanvändning i avrinningsområdet. Är det
mycket jordbruksmark i avrinningsområdet blir åtgärdsförslagen per automatik
åtgärder i jordbruket. Våra data visar dock att det sannolikt inte är så enkelt
åtminstone inte alltid. I fallet Trönningeån hade det sannolikt varit betydligt mer
relevant att genomföra åtgärder i Trönninge samhälle och inte som nu
standardåtgärderna skyddszoner, våtmarker och tvåstegsdiken i jordbruksmarkerna.
Framför allt tre uppenbara frågor återstår att besvara:
1) Stämmer våra data? Är de tillräckligt tillförlitliga? Krävs det mer
undersökningar under längre tid, med högre frekvens och under flera säsonger
för att vara tillräckligt säker för att ändra statusklassning och åtgärdsförslag?
2) Vad är det som ger denna effekt i Trönninge? Våra studier visar enbart att
Trönninge samhälle påverkar, men inte hur och genom vilka mekanismer.
Möjliga förklaringar kan vara enskilda avlopp, ytavrinning från hårdgjorda
ytor, dagvattentransport eller hittills okända rörledningar från någon industri.
3) Gäller denna situation för flera avrinningsområden än Trönningeån.

För att få ett första svar på fråga nr 3 så gjorde vi en enkel kartstudie över de olika
mynningsstationerna som finns i Halland, och lade in koordinaterna för att se hur de
var placerade i förhållande till samhällen. Vid en första undersökning enbart utifrån
kartmaterial ser det ut som att 12 av de befintliga 17 mynningsstationerna i
miljöövervakningsprogrammet vore intressanta att undersöka vidare.

Figur 19. De 17 mynningsstationerna som ingår i Hallands
miljöövervakningsprogram med de där det kan vara motiverat att gå vidare och
undersöka effekten av urbana miljöer på mädata, inringade.
Nedan presenteras flygbilder från de mynningsstationer där man kan tänka sig att
genomföra vidare undersökningar.

Figur 20. Mynningsstationen i Stensån (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 21. Mynningsstationen i Lagan (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 22. Mynningsstationen i Genevadsån (markerad med koordinatsymbol).
Röd stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka
effekt av urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 23. Mynningsstationen i Trönningeån (undersökt i de här redovisade
studierna men medtagen som jämförelse).

Figur 24. Mynningsstationen i Fylleån (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 25. Mynningsstationen i Nissan (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 26. Mynningsstationen i Nyrebäcken (markerad med koordinatsymbol).
Röd stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka
effekt av urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 27. Mynningsstationen i Ätran (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 28. Mynningsstationen i Tvååkers kanal (markerad med koordinatsymbol).
Röd stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka
effekt av urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur 29. Mynningsstationen i Himleån (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.

Figur30. Mynningsstationen i Viskan (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag

Figur 31. Mynningsstationen i Rolfsån (markerad med koordinatsymbol). Röd
stjärna visar förslag på alternativ plats för provtagning för att undersöka effekt av
urban miljö på näringsämneshalter, klassning och åtgärdsförslag.
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