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Mystisk ökning
av näringshalter
i Trönningeån
Halmstad: När Trönninge
ån passerar Trönninge
samhälle fördubblas
näringshalterna i vattnet.
Varför? Det är det ing
en som vet, men nu vill
limnologen John Strand
försöka lösa gåtan.
Under en längre tid har
Hushållningssällskapet Halland mätt näringshalterna
i Trönningeån och det var
då de upptäckte de överraskande resultaten. Efter
Trönninge samhälle är näringshalterna i ån betydligt
högre än innan vattnet har
passerat samhället. De blev
misstänksamma och valde
att studera det vidare berättar John Strand, limnolog
vid Hushållningssällskapet
Halland.
– Ån var hyfsat okej, när det
gäller näringsämnen, ända
fram tills den når Trönninge
samhälle. Då tänkte vi att vi
hade gjort något fel i mät-

ningen. Det fanns inga direkta punktkällor utan näringshalterna blev konstant högre
och högre. På den kilometern
ån rinner genom Trönninge
samhälle fördubblas näringshalterna.
John Strand och Hushållningssällskapet har gjort
flera mätningar som alla
bekräftar att det sker något
drastiskt precis när ån rinner
genom Trönninge. Vad det
beror på är det ingen som vet
och i hopp om att lösa mys-

”

Näringshalterna
gör att det blir
ett betydligt art
fattigare liv i ån.
John Strand,
limnolog

teriet har de nu ansökt om
bidrag till fortsatta projekt.
Det handlar om nästan fördubblade halter av kväve och
fosfor. Ämnen som i för höga
halter har en negativ effekt
på vattendrag.
– Näringshalterna gör att
det blir ett betydligt artfattigare liv i ån. Det blir väldigt mycket påväxtalger som
missgynnar djur och växter.
Dessutom hamnar dessa
näringsämnen till slut ute
i havet, och så blir det övergödning i Laholmsbukten
också.
Ofta beskrivs jordbruket som
boven till för höga näringshalter i vattendrag, men John
Strand tror att det måste finnas fler förklaringar
i just detta fall eftersom det
handlar om en så stor ökning.
Han misstänker att det kan
bero på att det finns mycket
hårdgjorda ytor i Trönninge
där regnvattnet inte kan rinna ner i marken utan samlar

John Strand har mätt näringshalterna i Trönningeån under flera års tid och blev mycket förvånad över resultatet när han såg hur mycket mer näringsämnen det finns i ån efter att den passerat Trönninge.
Bild: Privat

näringsämnen från tak och
asfalt innan det rinner ner
i ån.
– Jag förnekar verkligen
inte att jordbruket påverkar och att det på den vägen
läcker ut näringsämnen i vattendragen, men jag tycker att
vår data tyder på att det inte

alltid är så enkelt och att det
bara är där man behöver göra
åtgärder.
– Man kanske behöver göra
små fördröjningsmagasin
inne i samhället, precis som
man gör vid jordbruksområden, för att hindra vatten
från parkeringar, vägar och
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av handknutna orientmattor,
wiltonmattor & ullmattor
ca storlekar:
140 x 200, 160 x 230,
200 x 300, 250 x 350 cm
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När hyresvärdens
arbete är klart.

Vår hyresvärd Klövern ska
utveckla fastigheten för
framtiden. För att göra
detta möjligt ska lokalen
tömmas och mattorna ska
säljas bort.

Tusentals mattor
PASSA PÅ!
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FLYGSTADEN • HALMSTAD • 035-10 92 00
Öppet: Mån-fred kl. 10-18, lörd kl. 10-15, sönd kl. 11-15
www.mattimporten.se

Julia Paulsson

VI ÖPPNAR IGEN!
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Vi har även specialpris på
heltäckningsmattor & valfria mått.

tomter att rinna direkt ner
i ån.
Vad John Strand vet finns
det inga bevis på att detta
fenomen förekommer i fler
vattendrag.

