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Ätrans och Åsakabäckens avrinningsområde vid Varto7a
Följande sidor med kartor, diagram och tabeller är en sammanställning som kan användas som
underlag för att förstå hur avrinningsområdet ser ut och fungerar. För att ta fram kartorna har
laserskannad höjddata använts. Arbetet är enkelt och kan göras med gratisprogram som @inns på
internet. Jordarterna har hämtats från SGU. Uppgifter om @löden och fosfortransport har hämtats
från SMHI:s beräkningar.
Det är viktigt att se materialet som en hjälp och stöd för att förstå helheten. Man behöver alltid
kontrollera hur det ser ut i verkligheten och här har markägarna viktig kunskap. Särskilt när det
gäller vattendragets höjdpro@il @inns en hel del osäkerhet på grund av svårigheten att mäta detta
när vattendraget är såpass smalt. Även avgränsningarna av delavrinningsområden kan i vissa fall
vara osäkra eftersom täckdikningssystemet inte @inns med i beräkningen.
Underlaget ska kunna användas för att bedöma var olika åtgärder kan göra störst nytta och för
att hitta möjliga platser för åtgärder.

Avrinningsområde och markanvändning
Avrinningsområdets area:
Rinnsträcka för Ätran inom området

36,4 km2
11 km

Nederbörd (1981-2010)

797 mm/år

EvapotranspiraJon (avdunstning)

448 mm/år

Avrinning

349 mm/år

Den nederbörd som faller inom avrinningsområdet samlas slutligen i Ätran vid Bredska kvarn.
Avrinningsområdets utseende, jordarter, markanvändning och klimat påverkar vattenföring och
vattenkvalitet i vattendraget nedströms. Flödesmängd och hastighet i vattenstånds@luktuationer
beror på hur markytan ser ut med vegetation genomsläpplighet, våtmarker, avdunstning mm

Avrinningsområdets utseende och markanvändning inom området.
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Jordarter

Placering av jordarter som morän, grus, sand och silt har orsakats av den senaste inlandsisen.
Jordarterna påverkar många saker som markens bördighet och vattengenomsläpplighet men
även vattendragets form och vattenkvalitet. I @inkorniga jordar blir vattendragets lutning liten
medan det i morän oftast blir brantare. Finkorniga jordar eroderar lättare och avger mer
näringsämnen till vattnet. Man kan även se hur vattendragen fungerat historiskt. Svämsediemnt
visar på att översvämningar skett under hundratals år och kärrtorv tyder på att områdena varit
tidigare våtmarker och kärr.

Jordarter inom projektområdet. Avståndet mellan de röda punkterna längs
va;endragssträckan motsvarar 500 meter.
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Topograﬁ
Med hjälp av en topogra@isk karta kan man se små detaljer i landskapets former. Man kan
exempelvis se diken, små sänkor och gamla åfåror. I kartan kan man också se streckade blå linjer
som visar hur avrinningen ser ut och där det kan ha funnits eller där det kan bildas rännilar.
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Höjdproﬁl
Vattendragets höjdpro@il är intressant eftersom man kan dela in det i olika sträckor med olika
egenskaper som ofta hänger ihop med jordarterna längs sträckan. Man kan också förstå
hydrologin bättre genom vattendragspro@ilen. Vattenståndet nedströms brantare partier
(bestämmande sektioner) påverkar inte vattenståndet i det uppströms liggande området.
Höjdpro@ilen är dock lite osäker och behöver kontrolleras i fält.

Flöden och näringstransport

Flödesstatistiken visar hur stora variationerna är i @löden och kanske även långsiktiga trender.
Statistiken är framtagen av SMHI och är modellerade dygnsvärden utifrån mätningar som har
gjorts. Högsta @lödet ligger på 4 m3/s vilket är någonstans mellan 10 och 50-års@löde. Under
perioden 1981-2010 ses en trend till sjunkande @löden.
Dessutom har man tagit fram månadsvisa beräkningar av fosfor- och kvävetransporter. Särskilt
fosfortransporter är starkt kopplade till vatten@lödet. Även här ses en sjunkande trend vilket kan
kopplas till sjunkande @löden.
SMHI har även gjort en modellberäkning av källfördelningen för näringsämnena i området samt
hur mycket av näringen från området som renas i vattendraget på väg mot havet.
FlödesstaJsJk 1981-2010
Total
vaOenföring [m³/s]
HQ50 (50-års-ﬂöde)

4,64

HQ10 (10-årsﬂöde)

3,67

HQ2 (2-årsﬂöde)

2,56

MHQ (medelhögvaOenﬂöde)

2,68

MQ (medelﬂöde)

0,40

MLQ (medellågvaOenﬂöde)

0,04
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RetenJon Jll havet

Markläckage och enskilda avlopp

Kväve

Fosfor

40,6%

29,8%
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Delavrinningsområden och beräkning av avrinningssytem

Ytan på de olika delavrinningsområdena visar på hur mycket respektive delavrinningsområde
bidrar med vatten@löde och även näringstransporter. Genom att kombinera kartan med
jordartskartan kan man få en @ingervisning om vilka bi@löden som kan ha störst betydelse för
näringstransporter. Större områden med @inkorniga jordar kommer troligen att bidra med mest
näring. Observera att delavrinningsområden är beräknade från topogra@in. Den beräknade
avrinningen är markerad med streckad blå linje. Täckdikningssystemen kan göra att gränserna
inte stämmer med verkligheten.

Delavrinningsområden.
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Våthetsindex
Genom beräkning av våthetsindex kan man se marker med markvatten/högt grundvatten. Dessa
är känsliga vid hög nederbörd och behöver god dränering. Vissa av områdena kan lämpa sig att
använda som våtmarker. Genom att kombinera våthetsindex med analys av sänkor kan man få en
särskilt bra karta för att identi@iera områden där det uppstår vattenspeglar vid mycket
nederbörd.
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Ängar och hagar

De allra högsta naturvärdena inom området är ängs- och betesmarkerna. I området @inns en
ovanligt stor mängd mycket värdefulla ängs- och betesmarker. Systemen av rullstensåsar med
kalkhaltiga jordar som har slagits och betats under århundraden har en mycket speciell @lora och
fauna. Här @inns ovanliga ängsblommor som drakblomma, praktbrunört, sommar@ibbla,
brudsporre och många andra. Även ovanliga insekter @inns som @ibblesandbi och mindre
blåvinge. Genom topogra@in kan man även hitta sydvända områden med varmt mikroklimat som
är särskilt viktiga insektsmiljöer för exempelvis vildbin. Det är viktigt att det @inns en grön
infrastruktur så att olika arter kan spridas mellan miljöerna. I annat fall riskerar arter att dö ut
på sikt. I ängsmarkerna är 22 rödlistade arter kända men troligen @inns betydligt @ler.
Gräsmarkerna är helt beroende av fortsatt hävd och ett levande jordbruk.

Värdefulla gräsmarker. Ljusrosa är områden som enligt lantmäteriet består av öppen mark (ej åker).
De mörkrosa områdena är registrerade i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. De gula
områden är sydvända miljöer med särskilt varmt mikrokimat.

