Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2012

Recipientkontroll i Mörrumsåns avrinningsområde

Bild framsida och baksida

Mörrumsån vid Salens utlopp Huseby, provpunkt 154; Tävelsåsbäcken vid St. Trängsled, provpunkt 436.

Ansvarig personal vid Calluna

Kenneth Johansson var projektledare under första halvan av 2012, därefter övertog Malin Anderson uppgiften som projektledare för recipientkontrollen i Mörrumsåns avrinningsområde. Malin
Anderson, Håkan Sandsten, Elisabeth Lundkvist, Kenneth Johansson, Annika Stål-Delbanco och
Towe Holmborn är författare till rapporten. Annika Stål-Delbanco har även kvalitetsgranskat resultaten. Fältarbetet och databearbetningen har utförts av Malin Anderson, Kenneth Johansson, Anna
Jangius, Mattias Stahre och Hanna Forssman. Christoph Kircher har gjort kartor.

Övriga medarbetare/ underkonsulter

Analys av vattenkemi: Eurofins Environment Sweden AB. Artbestämning och utvärdering av
växtplankton: Mats Nebaeus, Pelagia och Peder Larsson på Pelagia Miljökonsult AB.

Adress
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping

Telefon
013-12 25 75
Fax
013-12 65 95

E-post: info@calluna.se
Nätadress: www.calluna.se
Postgiro 638 59 58-1
Bankgiro 5969-0826
Org. nr. 556575-0675

Sammanfattning

2

Inledning

4

Mörrumsåns vattenvårdsförbund - MVVF!
Provtagningsprogrammet!
Organisation!
Områdets förutsättningar!
Provtagnings- och analysmetodik!

4
4
7
7
8

Resultat

9

Väder och vattenföring!
Transporter och förluster!
Status för näring!
Status för siktdjup!
Syretäring och organiskt kol!
Syretillstånd!
Metaller i rinnande vatten!
Försurning!
Bottenfauna!
Fisk!
Växtplankton!
Sediment i sjöar!

9
11
12
12
13
14
14
17
18
19
21
23

Miljömål

24

Miljökvalitetsmål!
Bara naturlig försurning!
Ingen övergödning!

24
24
24

Referenser

26

Bilaga 1 Föroreningsbelastande verksamheter
Bilaga 2 Provtagningspunkter och undersökningsprogram
Bilaga 3 Fysikaliska och kemiska vattenundersökningar
Bilaga 4 Vattenföring, transport och arealspecifik förlust
Bilaga 5 Metaller i vatten
Bilaga 6 Metaller i sediment
Bilaga 7 Växtplankton
Bilaga 8 Elfiske
Bilaga 9 Bottenfauna
Bilaga 10 Analysparametrarnas innebörd
Bilaga 1, 2 och 10 återfinns i detta dokument, övriga bilagor finns på bifogad cd.

1

Sammanfattning

svagt syretillstånd i Ramkvillaån, Kavleån och
i Helige å, uppströms Salen.

På uppdrag av Mörrumsåns vattenvårdsför-

Jämfört med de gamla bedömningsgrunderna
är årsmedelhalterna av metaller låga eller

bund har Calluna AB genomfört undersökningar av Mörrumsåns olika vattenförekoms-

mycket låga på de fyra provtagningspunkter-

ter för år 2012. Programmet innehåller undersökningar av vattenkemi, metallhalter i vatten

na. Geografiskt ökar halterna från Örken i norr
till Forsbacka i söder.

och i sediment, fisk, växtplankton och bottenfauna.

Alkaliniteten var överlag god eller mycket god
och pH-värdet höll sig relativt neutralt.

Ungefär hälften av provpunkterna hade måttlig eller sämre status för näring. Dålig status
rådde vid Bergunda kanal, Sundet samt Oppa-

Bottenfaunan i alla de vattendrag som prov-

rydsbäcken. Vid sju av provpunkterna rådde

gödning, vilket är glädjande. Bergunda kanal

hög status, alla dessa låg i norra delen av av-

och Svängsta bedömdes ha allmänna naturvärden, medan Kråkesjöns utlopp och Fors-

togs var opåverkade av försurning och över-

rinninsområdet. Liksom föregående år var statusen god i Forsbacka vid Mörrumsåns mynning i havet. Det är ovanligt med god status

backa hade höga naturvärden. Åkeholm hade

vid havsmynningar för andra vattendrag i

ler som hade högt och mycket högt naturvärde

södra Sverige.

hyste fler ovanliga arter och/eller hade högt
antal taxa. Det fanns inga rödlistade arter, men

till och med mycket högt naturvärde. De loka-

Status för siktdjup i Norra Bergundasjön var

nio relativt ovanliga arter påträffades.

dålig, vilket den även var år 2011. I Åsnen
rådde däremot god status i Kalviksfjorden och

En jämförelse med tidigare år visar att botten-

måttlig status i Julöfjorden. Flera av sjöarna

faunan i vattendragen inte tycks ha förändrats

saknar bedömning eftersom siktdjupsstatus ej
går att beräkna utan uppgifter om färg, absor-

mycket under de senaste fem åren. Det finns
en positiv trend för Bergunda kanal där eutro-

bans eller klorofyll.

fieringspåverkan har minskat och är mindre
än på 1990-talet. I Åkeholm har naturvärdet

Halterna av totalt organiskt kol (TOC) har ökat

ökat från högt till mycket högt och år 2012

med tiden och halter över 40 mg/l har blivit

identifierades hela 58 taxa.

vanligt. Vid tre av mynningarna till Salen stiger halten av TOC extra tydligt och det tycks

I Norra Bergundasjön provtogs bottenfauna på

bero på svårnedbrytbara organiska ämnen
från skogs- och myrmark. Åtgärder för att

djupt

minska belastningen av föroreningar från

hållanden och hög näringsstatus. Under åren

Obyån och Opparydsbäcken bör prioriteras

1995-2012 har bedömningen av syretillstånd
i Norra Bergundasjön växlat mellan syrefattigt

vatten

och

resultaten

visade

att

djursamhället är påverkat av dåliga syreför-

för att förbättra tillståndet för Salen.

och syrerikt, även om trenden tycks vara för-

Syrgasförhållanden i de sjöar som provtas i
Mörrumsån var överlag god eller hög under

bättrade syreförhållanden sedan början av
2000-talet. Under 2011-2012 tycks dock förhål-

2012, men i Växjösjön var statusen dålig. Vat-

landena vara något sämre än under 2010.

tendragens syrgashalter klassades med de
gamla bedömningsgrunderna och det var
2

Elfisket visade fortsatt riklig förekomst av

stor andel cyanobakterier (så kallade blågröna

uppväxande laxfisk vid Åkeholm, längst från

alger), vilket visar att de två sjöarna hade stora

Mörrumsåns mynning. Här var också statusen
för vattendragsindex fortsatt god. På de andra

övergödningsproblem.
Metallhalterna i sedimentet höll sig på ungefär

två lokalerna, Ekeberg och Forsbacka, var

samma nivå som tidigare. Det var dock hög

dock förekomsten av lax låg och statusen för

halt av koppar och nickel i Växjösjön och hög

vattendragsindex var otillfredsställande. Sve-

halt av nickel i Södra Bergundasjön.

riges Lantbruksuniversitet fick år 2012 i uppdrag att undersöka det genetiskt unika beståndet av lax som finns i Mörrumsån och om

Avloppsanläggningar är den vanligaste typen
av verksamhet med direkta utsläpp till Mör-

detta hotas av hybrider mellan lax och öring

rumsån. De bidrar med 3,5% av den totala

eller av andra laxstammar. Målet är att få reda

mängden transporterat fosfor och 27% av kvä-

på vad som krävs för att skydda det unika
laxbeståndet i Mörrumsån.

vet. I huvudfåran ökar transporterna successivt ju längre nedströms man kommer, vilket
är förväntat. Ökningen är allra störst mellan

En sammanvägd bedömning av växtplankton

147 Helige å, uppströms Salen, och 154 Salens

visade att Örken, Salen och Åsnen Kal-

utlopp, Huseby, där vatten från relativt stora

viksfjorden hade god status, medan Trummen,

delavrinningsområden vid Alvesta, Vislanda,

Växjösjön och Åsnen Julöfjärden endast hade
måttlig status. Både Norra och Södra Bergun-

Moheda och Hjortsberga tillkommer.

dasjön hade otillfredsställande status med en
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Calluna

Inledning

Calluna har fått i uppdrag av Mörrumsåns

Mörrumsåns vattenvårdsförbund -

vattenvårdsförbund att utföra recipientkon-

MVVF

trollen mellan åren 2011 och 2013. Detta uppdrag började i april 2011, den tidigare konsul-

Mål

ten Alcontrol tog prover fram tills dess.

De som ansvarar för miljöfarlig verksamhet är

Provtagningsprogrammet

enligt miljöbalken skyldiga att utföra kontroll
av bland annat avloppsvattenutsläpp och av

Provtagningsprogrammet består av 52 punkter

det vattenområde som utgör recipient. Denna

fördelade i Mörrumsåns huvudfåra och i dess

kontroll är samordnad i ett kontrollprogram

biflöden (Figur 1; Tabell 1; Bilaga 2). Här tas

för hela Mörrumsån.

prov för fysikaliska och kemiska data, plank-

Enligt Naturvårdsverket ska recipientkontrollen 1) åskådliggöra större ämnestransporter

ton, bottenfauna, fisk, metaller i sediment och
metaller i vatten i den omfattning som framgår

och belastningar från enstaka föroreningskäl-

av bilaga 2 och tabell 1. Vissa parametrar och

lor inom ett vattenområde; 2) relatera tillstånd

provpunkter tas inte varje år, utan vart tredje

och utvecklingstendenser med avseende på

eller vart sjätte år med år 2011 som startår.

tillförda föroreningar och andra störningar i
vattenmiljön till förväntad bakgrund och/eller

Växjö kommun bekostar dessutom utökad
provtagning av fosfat (varje månad istället för

bedömningsgrunder för miljökvalitet; 3) bely-

varannan) i fyra av punkterna vid Aggåns

sa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp

nedre delar och har lagt till ytterligare två

och andra ingrepp i naturen; 4) ge underlag

punkter utanför programmet för att hålla koll

för utvärdering, planering och utförande av
miljöskyddande åtgärder.

på fosforförlusterna.

Vattenvårdsförbundets

verksam-

rametrarna i kontrollprogrammet är att be-

hetsmål är 1) att följa förändringarna hos vat-

skriva det kemiska tillståndet och förändring-

tenkvaliteten inom vattendragssystemet; 2) att

arna i vattenmiljön, samt bedöma påverkan

medverka till att åtgärder vidtas där så behövs
så att inte vattnets användbarhet försämras; 3)

från olika källor. Beskrivningarna ska samtidigt utgöra bakgrundsinformation för bedöm-

att upprätta ett handlingsprogram för den

ningar av biologiska parametrar och underlag

framtida vården av vattenområdena och en

för transportberäkningar i vattendraget. De

plan för hur vattnet lämpligast bör nyttjas.

nya bedömningsgrunderna används, förutom

allmänna

Målsättningen med de fysikalisk-kemiska pa-

för försurning och metaller, där de gamla bedömningsgrunderna används. Även de parametrar som inte är upptagna i de nya bedömningsgrunderna bedöms enligt de gamla bedömningsgrunderna.
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Tabell 1. Provtagningspunkter och undersökningsprogram i Mörrumsåns avrinningsområde. Bas=fysikaliska och kemiska undersökningar (3, 6 resp. 12 ggr/år). Me=metaller i vatten (6 ggr/år). Bf=bottenfauna (varje resp. vart tredje år).
Pl=plankton (1, 2 resp. 3 ggr/år alt. vart tredje år). Sed=sediment (varje, vart tredje resp. vart sjätte år). Elfiske/nätprovfiske (varje alt. vart sjätte år). S-HYPE=vattenföringsdata från SMHI. Startår 2011.
Nr

X'koord

Y'koord

101 Boskvarnasjöns-utlopp
104 Änghultasjöns-utlopp

Namn

6344840
6334959

1459834
1459672

Bas-6Bas-3

107 Norrsjöns-utlopp
110 Madkrokens-utlopp

6331518
6328200

1459753
1454959

Bas-3
Bas-3

478 Ramkvillaåns-mynning111 Örken-norra-delen

6342455
6336100

1448357
1451500

Bas-6

113 Örken-södra-delen
115 Örkens-utlopp

6326800
6329213

1453800
1451626

426 Drättingesjöns-utlopp
118 Vartorp-uppströms-dammen
120 Övrasjön-mitten

6325986
6327694
6327000

1453638
1446992
1445500

125 Sörabysjön-södra-delen
175 Sörabysjöns-utlopp

6323000
6324980

1444000
1443364

427
132
438
178
139
468
429
469
469
313
315
316
318
143
147
322
351
327
329
350
333
148
150
151
152
154
432
400
342
343
436
464
344
156

6339000
6323169
6321428
6309000
6307067
6304280
6304497
6304450
6304682
6302500
6303939
6304679
6304681
6305396
630185
6317227
6309000
6307588
629530
630028
6294587
6308000
6304900
6304517
6300200
629528
6285619
6316926
629137
6288824
6290762
6285260
6280553
6281700

1443000
1437827
1437461
1436000
1435664
1440340
1439905
1439900
1438809
1437600
1436687
1436188
1435205
1430799
142535
1425146
1424269
1423129
141880
142216
1423561
1424000
1423800
1423634
1424100
142563
1434607
1462456
144608
1444533
1439724
1442098
1441756
1434200

157 Åsnen-Julöfjorden

6268900

1435500

201
211
213
219

6268879
6240950
6237300
622765

1435297
1434350
1435900
143445

Skärlen
Åby
Kavleåns-mynning
Helgasjön-Arabyviken
Helgasjöns-utlopp-Bergsnäs
Trummen-mitt
Trummen-ut
Växjösjön-mitt
Växjösjön-ut
S-Bergundasjön
Sundet
N-Bergundasjön
Bergunda-kanal
Kråkesjöns-utlopp
Os
Dansjön-uppströms
Mynningen-i-Salen
Mynningen-i-Salen
Kotjasjöns-inlopp
Mynningen-i-Salen
Mynningen-i-Salen
Salen-längst-norrut
Salen-norra-delen
Salen-norra-delen
Salen-södra-delen
Salens-utlopp-Huseby
Rösås
Näsbykvarn
Torsjöns-utlopp
Nedströms-Ingelstad
Tävelsåsbäcken-St-Trängsled
Yttre-kanalen-Södregård
Aggåns-mynning-i-Åsnen
Åsnen-Kalviksfjorden

Åsnens-utlopp-Hackekvarn
Åkeholm
Svängsta
Forsbacka-(2-km-uppstr.-mynningen)

Undersökningsprogram
S9HYPE

Bas-6-

Pl-2

Bf-1/3- Sed-1/6

Pl-2

Bf-1/3

-Fisk32-1/6

Sed-1/6

Me-6

Bas-3
Bas-6
Sed-(PCB,-Olja,Hg)-1/3
Pl-1/3- Bf-1/3

Sed-1/6

Pl-1/3- Bf-1/3

Sed-1/6-

Bas-6
Bas-12
Bas-6

S9HYPE
Pl-1/3

Bf-1/3

Sed-1/6

Pl-6

Bf-1/3- Sed-1/3

Pl-6-

Bf-1/3

Sed-1

Pl-6-

Bf-1/3

Sed-1

Pl-6-

Bf-1
Bf-1
Bf-1
Bf-1/3

Sed-1

Fisk24-1/6

Bas-12

S9HYPE

Bas-6
Bas-6-

Me-6

Bas-12
Bas-6
Bas-12
Bas-12Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6

Me-6

Sed-1/6
Pl-1

Fisk20-1/6

Bas-6
Sed-1/6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6
Bas-6Bas-6.-Vid-skiktning,bas-2-vid-botten.

S9HYPE

S9HYPE
Pl-1-

Bas-6.-Vid-skiktning,bas-2-vid-botten.
Bas-6

Bas-12

Pl-1-

Me-6
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Fisk20-1/6-(avÅsnens-FVOF)

Bf-1
Bf-1
Bf-1

Fisk-1
Fisk-1
Fisk-1

Figur 1. Mörrumsåns avrinningsområde med provtagningslokaler. Områdets avloppsreningsverk är markerade med stjärnor
och tätorter med gula markeringar.

6

Organisation

Områdets förutsättningar

Calluna AB

Mörrumsån börjar i Jönköpings län, där sjön

All provtagning och analys samordnades av

Vrången (öster om Lindshammar) betraktas

Calluna AB, med Kenneth Johansson som projektledare under första halvan och Malin An-

som åns källsjö. Avrinningsområdet omfattar 3
369 km2, varav 90 % ligger i Kronobergs län,

derson som projektledare under andra halva

framför allt i Växjö och Alvesta kommuner.

av året. Allt fält- och dataarbete har utförts av
personal vid Calluna AB; Kenneth Johansson,

Mörrumsån mynnar i Östersjön vid Elleholm,

Malin Anderson, Anna Jangius, Mattias Stahre
och Hanna Forssman. Malin Anderson, Håkan

sån är 183 km från Vrången ner till mynningen
i Östersjön, med en höjdskillnad på 280 m.

Sandsten, Annika Stål-Delbanco, Elisabeth

Åsnen och Helgasjön är de största sjöarna i

Lundkvist (bottenfauna), Kenneth Johansson
(fisk) och Towe Holmborn (plankton) har för-

systemet. De största biflödena är Aggån, Leka-

fattat rapporten. Christoph Kircher har gjort

ån.

strax söder om samhället Mörrum. Mörrum-

rydsån, Änganäsån, Asaån, Obyån och Rottne-

kartor.

Berggrunden uppströms och omkring Åsnen

Adress: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28

består av granitoider/vulkaniska bergarter

Linköping. Tel: 013-122575, Fax: 013-126595. Epost: info@calluna.se.

med låg vittringsbenägenhet. Det innebär att
sur nederbörd som tränger ned i marken inte

Eurofins AB

neutraliseras i någon större utsträckning. En
bit nedströms Åsnen blir berggrunden något

All kemisk analys utfördes av Eurofins AB,
med Lena Olsson som kvalitetsansvarig.

mer lättvittrad. Jordarterna i området domine-

Adress: Eurofins Environment Sweden AB,

jordtäcke och stråk av isälvssediment. I myn-

Box 45184, 104 30 Stockholm. Tel: +46-

ningsregionen finns mer sammanhängande
områden med kalt berg/ tunt jordtäcke.

(0)104908131,

Fax:

08-52212452.

ras av morän, med inslag av kalt berg/tunt

E-post:

LenaOlsson@eurofins.se.

Avrinningsområdet består av ca 61 % skog,

Pe l a g i a M i l j ö k o n s u l t

8 % åker, 5 % betesmark, 13 % vatten och 14 %
övrig mark (SCB 2008). Åkermarken är kon-

Växtplanktonprover är analyserade och sam-

centrerade till trakterna kring Helgasjön, Salen
och Åsnen, samt till det kustnära området. To-

manställda vid Pelagia Miljökonsult AB, där
Mats Nebaeus har analyserat proverna och

talt antal djurenheter var år 2005 ca 24 200 st.

Peder Larsson har svarat för sammanställ-

Befolkningsmängden inom avrinningsområdet

ningen.

var år 2005 ca 106 500 st varav ca 19 800 bodde

Adress: Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2,

i glesbygd. Av befolkningen som år 2005 var
bosatt i småhus och lantbruk var 53 349 kopp-

Strömpilsplatsen 12, 90743 Umeå. Tel: 090702170,
Fax:
090
702179.
E-post:

lade till kommunalt avlopp medan 17 463 ha-

info@pelagia.se.

de enskilt avlopp och 324 saknade avlopp. Vidare hade 2 120 fritidsfastigheter enskilt avlopp och 1 511 fritidsfastigheter saknade avlopp år 2005.
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Provtagnings- och analysmetodik

Växtplankton provtogs enligt BIN PR06 och
siktdjup enligt SS-EN ISO 7027, del 5.2, utg.1.

För samtliga fysikaliska och kemiska paramet-

Växtplankton analyserades enligt metod SSEN 15204:2006 och klorofyll-a enligt SS 028146-

rar användes provtagningsmetod BIN SR 11.
Analysmetoderna följde Svensk Standard och
specificeras i tabell 2. Parametrarnas innebörd

1 (den traditionellt vanligaste metoden, där
aceton används som extraktionsmedel, jämfört

förklaras i bilaga 10.

med metanol, enligt metod SS 028170).

Bottenfauna provtogs med Europastandard

Sediment i sjöar är provtagna enligt BIN SR 01
och analyserade enligt metod angiven i ta-

SS-EN 27828 i vattendrag, och med Svensk
standard SS 028190 i sjöarnas profundal. Bottenfauna är analyserad med analysmetod SS-

bell 3.

EN 27828. Bestämningslitteratur anges i bila-

Vid samtliga beräkningar har mindre-än-vär-

ga 9.

den beräknats som halva det angivna värdet
(ex. Tot-P <5 µg/l = 2,5 µg/l).

Fisk provtogs med elfiske i vattendrag enligt
SS-EN 14011.

Tabell 2. Fysikaliska och kemiska parametrar i vatten med respektive analysmetod.
Parameter

Enhet

Vattentemperatur

°C

Turbiditet (grumlighet)

FNU

Metod

SS-EN ISO 7027

pH

SS 028122-2 Titro

Alkalinitet

mekv/l

SS-EN ISO 9963-2

Syrgas

mg O2/l och % mättnad

SS-EN 25814

Färgtal

mg Pt/l

SS-EN ISO 7887:3

Totalt organiskt kol

mg TOC/l

SS-EN 1484, Instr.man.

Konduktivitet

mS/m

SS EN 27888

Totalfosfor

µg tot-P/l

ISO 15681-2

Totalkväve

mg tot-N/l

ISO 11905-1

Nitrat-nitritkväve

mg NO2,3-N/l

SS-EN ISO13395/QuAAtro

Aluminium

µg/l

ICP-MS

Arsenik

µg/l

ICP-MS

Bly

µg/l

ICP-MS

Kadmium

µg/l

ICP-MS

Kobolt

µg/l

ICP-MS

Koppar

µg/l

ICP-MS

Krom

µg/l

ICP-MS

Nickel

µg/l

ICP-MS

Zink

µg/l

ICP-MS

Kvicksilver

µg/l

SS-EN 1483, AFS

8

Tabell 3. Metaller som analyserades i sjösediment, samt
analysmetod.

get, dvs hög vattenföring ger ofta hög transport. I figur 4 visas medelvattenföringen under

Metall

Enhet

Metod

Arsenik

mg/kg TS

ICP-MS

år 2012, jämfört med perioden 1910-2012 , för
SMHIs station Mörrum. Sett över hela året var

Bly

mg/kg TS

ICP-MS

medelvattenföringen 30 m3/s. Under större

Kadmium

mg/kg TS

ICP-MS

delen av året var medelvattenföringen högre

Koppar

mg/kg TS

ICP-AES

Krom

mg/kg TS

ICP-AES

Kvicksilver

mg/kg TS

AFS (kallförångning)

Nickel

mg/kg TS

ICP-AES

Zink

mg/kg TS

ICP-AES

jämfört med perioden 1901-2012, med undantaget april-juni då vattenföringen var lägre än
normalt.

Månadsmedelnederbörd (mm)
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nederbörden i mars och maj var ovanligt låg
(Figur 2). Mest nederbörd kom i juni, då ne-

Max medel 1901-2012

Min medel 1901-2012

derbördsmängden var dubbelt så hög (ca

Figur 2. Nederbördsmängder vid SMHI’s station Växjö under år 2012, jämfört med normalmängder under åren
1961-90 och min- och maxmängder sedan år 1901.

100 mm) jämfört med normalkurvan för 19611990 (ca 50 mm). Medeltemperaturen i luften
var normal under större delen av året (Figur 3). Maj månad utmärkte sig som ovanligt

25
20

Medeltemperatur °C

varm, i paritet med maxtemperaturen i medeltal under perioden 1901-2012, medan december var något kallare än normalt (Figur 3). Årsmedeltemperaturen under år 2012 var något
över medeltemperaturen för perioden 1961-

15
10
5
0
-5

-10
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Medeltemp 2012

Normal 1961-90

I bilaga 4 finns resultat från vattenföringen för

Max medel 1901-2012

Min medel 1901-2012

de provpunkter som transporter beräknas för.

Figur 3. Månadsmedeltemperatur år 2012, jämfört med
normalmedeltemperatur under åren 1961-90 samt den
högsta och lägsta medelvärdestemperaturen sedan år
1901. Från SMHIs väderstation i Växjö.

Vattenföringen styr i stor utsträckning storleken på transporten av ämnen längs vattendra9
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Figur 4. Dygnsbaserad medelvattenföring under 2012,
jämfört med perioden 1910-2012 (medel-, max- och minvärde) för SMHI:s station i Mörrum (86-186).

Foto: Mörrumsån vid Forsbacka.
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Figur 5. Årsmedeltemperatur 1961-2012, jämfört med medeltemperatur under åren 1961-90 samt den högsta och lägsta
årsmedeltemperaturen sedan år 1901. Från SMHIs väderstation i Växjö.
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Figur 6. Årsnederbörd 1961-2012, jämfört med medelnederbörd under åren 1961-90 samt den högsta och lägsta årsnederbörden sedan år 1901. Från SMHIs väderstation i Växjö.
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Transporter och förluster

backa. Jämfört med föregående år var transporten av fosfor högre vid 115 Örkens utlopp

I bilaga 4 redovisas månadsvisa transporter

samt vid 139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs, medan transporten av kväve och TOC var något

och arealspecifika förluster av kväve, fosfor
och TOC, tillsammans med vattenföringsdata.
Beräkningar av ämnestransporter och areal-

lägre.

specifika förluster har gjorts för elva punkter i

I huvudfåran ökar transporterna successivt ju

avrinningsområdet. Åtta av dessa är belägna i

längre nedströms man kommer, vilket är för-

huvudfåran, två i biflödet Bergunda kanal och

väntat. Ökningen är liksom föregående år allra
störst mellan 147, Helige å uppströms Salen,

ett i biflödet Aggån. Vattenföringsdata har
hämtats från SMHI, förutom för punkt 318,

och 154, Salens utlopp Huseby, där vatten från

Bergunda kanal, där Växjö kommun tillhan-

relativt stora delavrinningsområden vid Alves-

dahållit data. Vid punkt 430b, Växjösjöns ut-

ta, Vislanda, Moheda och Hjortsberga till-

lopp, har 60 l/s adderats till SMHI:s data un-

kommer. Den totala mängden kväve, fosfor
och TOC, som transporteras, nästan dubbleras

der perioden 1/4 - 31/10 för att kompensera
överledning av vatten från Helgasjön till

mellan de två provlokalerna.

Växjösjöns utlopp. För punkterna i huvudfå-

Den arealspecifika förlusten av kväve och fos-

ran, från 143, Kråkesjöns utlopp, ned till ut-

for under 2012 utmärker sig vid lokal 318,

loppet i havet, har 200 l/s om året lagts till

Bergunda kanal, där den uppgår till 11,4 respektive 0,35 kg/ha, medan förlusten vid öv-

SMHI:s data för att kompensera för tillskott
som kommer från dricksvattenproduktion.

riga lokaler ligger mellan 1,4-2,8 respektive

Den totala transporten till havet från Mörrum-

0,03-0,07 kg/ha, det vill säga en tiopotens läg-

sån under år 2012 var 20 ton fosfor, 708 ton

re. Detta överensstämmer även med 2010 och

kväve samt 13 053 ton totalt organiskt kol

2011 års resultat och har att göra med Växjös
avloppsreningsverk uppströms punkten i

(TOC). Dessa mängder är beräknade för provpunkt 219 Forsbacka. Transporten av dessa var

kombination med ett litet delavrinningsområ-

20-30 % lägre än under 2011, vilket delvis för-

de. Bedömningen av den arealspecifika förlus-

klaras av att även medelflödet var lägre år

ten av kväve, enligt de gamla bedömnings-

2012 än under år 2011. Hela 45 % av den årliga

grunderna, visar att 115 Örkens utlopp, 132
Åby, och 139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs, har

fosfortransporten vid Forsbacka skedde under
perioden januari till mars 2012, då flödet var

låga förluster av kväve. Samma bedömnings-

högt (40-65 m³/s mot årsmedelflödet 30 m³/s).

grunder ger 318, Bergunda kanal, höga förlus-

Även i december var flödet högt varför även

ter av kväve, medan övriga lokaler visar mått-

transporten var högre än under övriga året. I

ligt höga förluster. Den arealspecifika förlusten
av 41 kg TOC/ha vid 318, Bergunda kanal,

januari var flödet som högst på alla elva lokalerna och vid majoriteten av dessa var även

skiljer sig inte på samma sätt från övriga

transporten som högst då.

punkter, vilka ligger mellan 26-48 kg/ha. I likhet med föregående år äger störst förlust av

Transporterna var lägre jämfört med år 2011 på

TOC rum vid 344 Aggån, uppströms Åsnen
(48 kg/ha). Därefter är förlusten av TOC störst

punkterna 132 Åby, 430B Växjösjöns utlopp,
143 Kråkesjöns utlopp, 147 Os, 154 Salens utlopp Huseby, 344 Aggåns mynning Åsnen, 201

vid 318 Bergunda kanal (41 kg/ha), 201 Åsnens utlopp Hackekvarn (39 kg/ha), 154 Sa-

Åsnens utlopp Hackekvarn samt 219 Fors11

lens utlopp Huseby (39 kg/ha), 219 Forsbacka
(39 kg/ha) och 132 Åby (37 kg/ha).

Status för siktdjup
Statusen för siktdjup i Norra Bergundasjön var

Status för näring

dålig år 2012 (figur 8), liksom år 2011. Åsnen
hade måttlig status år 2011 men under år 2012

Status för näring redovisas i Figur 7. Rådata

visade Åsnen Kalviksfjorden på god status för

återfinns i bilaga 3. I 16 av 35 bedömda prov-

siktdjup, medan Julöfjorden fortfarande visade

punkter rådde måttlig eller sämre status. Dålig

måttlig status. Flera av sjöarna saknar bedöm-

status rådde vid 318 Bergunda kanal, 315B

ning eftersom siktdjupstatus ej går att beräkna
utan uppgifter om färg, absorbans eller kloro-

Sundet samt 333 Opparydsbäcken vid Jonsgård. Vid sju av provpunkterna rådde hög sta-

fyll och uppgift om dessa parametrar saknas.

tus, varav 139 Helgasjöns utlopp, Bergsnäs, är
den punkt som är belägen längst söderut. Liksom föregående år var statusen god i 219 Forsbacka, vid Mörrumsåns mynning i havet. Det
är ovanligt med god status vid havsmynningar för andra vattendrag i södra Sverige.

Figur 8. Status för siktdjup. Bedömning saknas på vissa
sjöar eftersom vattenfärg, absorbans och klorofyll saknas i
provtagningsprogrammet.

Figur 7. Status för näring (fosfor) Mörrumsån.
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För vattendragen klassades turbiditet med de

färgen ofta är extremt hög samtidigt. Källan till

gamla

visade

de höga TOC-halterna borde därför vara

starkt grumligt vatten i 8 av provpunkterna
(350, 151, 333, 464, 329, 429, 315B och 318) och

skogs- och myrmark och inte i första hand avloppsvatten. Det finns flera aktiva torvtäkter i

betydligt grumligt i 16 punkter (154, 342, 322,

de två delavrinningsområdena och ett åter-

201, 219, 426, 351, 327, 432, 436, 344, 438, 400,

vinningsföretag. Salen är en hårt belastad sjö,

118, 430B och 147). Övriga 11 provpunkter i

med otillfredsställande ekologisk status, och

vattendragen hade måttligt grumligt vatten.
Rådata för turbiditet finns i bilaga 3.

åtgärder för att minska belastningen av föroreningar i Obyån och Opparydsbäcken borde

bedömningsgrunderna

och

vara prioriterad.

Liksom turbiditet påverkar vattenfärg också
siktdjupet och i vattendragen klassades endast

Överlag har de flesta provpunkter haft ökande

6 provpunkter som måttligt färgade (430B, 115,

vattenfärg och TOC under de senaste 15 åren,

139, 143, 315B och 318), medan 11 vattendrag
klassades som betydligt färgade (154, 201, 219,

vilket är en välkänd trend i stora delar av Sverige och tros bero på minskad försurning.

118, 147, 110, 132, 104, 107, 175 och 429) och

Även turbiditeten har ökat i Mörrumsån på

övriga 18 provpunkter som starkt färgade. Rå-

flera provpunkter, vilket är svårförklarat och

data för siktdjup finns i bilaga 3.

vi endast kan spekulera i orsakerna bakom.
Det kan ha att göra med ökande planktonblomningar eller att en del av TOC-fraktionerna består av organogent material (detritus).
När TOC ökar skulle det medföra att turbiditeten också ökar.
Vid alla undersökta vattendragspunkter inom
Mörrumsåns avrinningsområde är halterna
TOC måttligt till mycket höga (bilaga 3). Halterna är mycket höga vid hela 14 av de 35
punkterna. Provpunkterna 426, 351, 327, 350,
151, 333, 432, 436, 464, 344, 438, 101, 329 och
400 hade mycket höga halter, och 154, 342, 343,

Syretäring och organiskt kol

478, 322, 201 och 219 hade höga halter. Resten

De allra högsta halterna av TOC i Mörrumsån

hade måttligt höga halter enligt de gamla be-

har stigit och före år 1997 förekom knappast

dömningsgrunderna.

halter över 40 mg/l, men därefter har det blivit ganska vanligt med sådana halter. Några
sådana extrema halter upptäcktes dock inte år
2012 (bilaga 3). TOC består av både syretärande och mer svårnedbrytbara organiska ämnen
och här verkar det vara de svårnedbrytbara
som dominerar, eftersom syrgashalterna i
vattnet inte sjunker nämnvärt i samband med
extrema TOC-halter, medan däremot vatten13

Syretillstånd

Helgasjön och 147 Helige å uppströms Salen.
23 provpunkter klassades som måttligt syreri-

Syrgasförhållanden i de sjöar som provtas i

ka och nio som syrerika (101, 104, 107, 175,
322, 329, 400, 201 och 219). Rådata för syrgas-

Mörrumsån var överlag god eller hög under
2012 (Figur 9). I likhet med år 2011 rådde i augusti 2012 syrgasbrist vid botten i 469 Växjö-

halter återfinns i bilaga 3.

sjön, vilket drog ner statusen till dålig. I augu-

Minimihalterna av syrgas stiger tydligt om

sti 2012 rådde även dåliga syrgasförhållanden

man tittar på alla punkter i Mörrumsåns kon-

i 111 Örken norra, men bedömningen är inte

trollprogram under en lång tidsserie. För 118
Vartorp, nedströms dammen, och 313, Södra

tillförlitlig eftersom den grundar sig på ett enda lågt värde nära botten. Måttlig syrestatus

Bergundasjön, var syrgashalterna som allra

rådde i 316 Norra Bergundasjön.

lägst på 1970-talet och de har förbättrats avsevärt sedan dess, men sedan 10 år finns det en
svag tendens till att de åter börjar få lite sämre
syrgasförhållanden.

Metaller i rinnande vatten
Metallhalter i rinnande vatten för år 2012 återfinns i bilaga 5. Jämfört med de gamla bedömningsgrunderna är årsmedelhalterna av metaller låga eller mycket låga på alla provtagningspunkter, liksom tidigare år (Alcontrol
2009, 2010, 2011; Calluna 2012). Geografiskt
ökar halterna från punkt 115 Örken i norr till
punkt 219 Forsbacka i söder (Figur 10).
Gränsvärden enligt EGs ramdirektiv för vatten
finns för prioriterade och särskilt förorenande
ämnen. De som är aktuella i denna undersökning är bly, kadmium, nickel och kvicksilver
enligt tabell 4. Metallhalterna var överlag låga,
och underskred de gränsvärden som finns.
Kadmiumhalten i 219 Forsbacka i februari
år 2012 var ovanligt hög (dock under
gränsvärdet), och provet analyserades om av

Figur 9. Status för syretillstånd i sjöar.

Eurofins. Samma resultat erhölls då.

Vattendragens syrgashalter klassades med de

Transporter av metaller återfinns i bilaga 4. De
metallmängder som transporteras är jämförba-

gamla bedömningsgrunderna och det var tre
provpunkter som fick den tredje sämsta klas-

ra med tidigare år (Calluna 2012).

sen svagt syretillstånd: 478 Ramkvillaån nedströms Ramkvillasjön, 438 Kavleån uppströms
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Figur 10. Medelhalter av de metaller som mättes i Mörrumsåns kontrollprogram 2012. Punkt 115 ligger längst norrut, 430B
bredvid huvudfåran vid Växjö, 143 i huvudfåran vid Växjö och 219 i huvudfåran längst i söder.

Tabell 4. Framtagna gränsvärden för prioriterade och särskilt förorenande ämnen enligt EGs ramdirektiv för vatten. AA =
årsmedelvärde, MAC=maxkoncentration.
Prioriterat
ämne

AA (µg/l) inlandsvatten

AA (µg/l)
kustvatten mm

MAC (µg/l)
inlandsvatten

MAC (µg/l)
kustvatten mm

Högsta uppmätta halt
2012 (µg/l)

7,2

7,2

-

-

0,78

0,08

0,2

0,45

0,45

0,22

Nickel och
nickelföreningar

20

20

-

-

3,3

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

0,05

0,05

0,07

0,07

0,001

Klass

Bly och blyföreningar

Kadmium och
kadmiumföreningar (hårdhetsberoende)

klass 2, 40-49
mg CaCO3/ l,
mjukt vatten
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Föroreningsbelastande verksamheter

Den vanligaste typen av verksamhet med utsläpp till Mörrumsån är avloppsanläggningar

Föroreningsbelastande verksamheter redovisas i bilaga 1. Uppgifterna är uppdaterade så

(Figur 11 och 12). Störst antal anslutna personekvivalenter och därmed också störst utsläpp

långt som möjligt utifrån avloppsreningsver-

hade Växjö avloppsreningsverk (Sundet) följt

kens miljörapporter eller årsrapporter, utifrån

av Alvesta, liksom föregående år. En jämförel-

kontakter med företagen och kommunerna.

se mellan mängden utsläppt fosfor och antalet
anslutna personekvivalenter (pe) visar att
Hemsjö ARV har något större utsläpp per pe
än övriga ARV. Utsläppssiffrorna därifrån är
dock osäkra varför det inte går att dra några
större slutsatser av dem. Under 2013 har ett
nytt reningsverk tagits i drift varför utsläppsmängderna vid Hemsjö bör sjunka
framöver. Utsläppen av kväve från Lindshammars ARV ligger betydligt lägre än övriga
i förhållande till antalet anslutna personekvivalenter, medan högst utsläpp av kväve per pe
sker vid Tävelsås, Ingelstads och Alvestas
ARV. Jämförelserna är kanske inte helt rättvisa
eftersom det kan finnas andra faktorer som
påverkar mängderna än enbart antalet personekvivalenter.
I förhållande till den totala mängden transporterade ämnen i ån så bidrar avloppsreningsverken med en liten del. Beräkningar av de
totala utsläppen från avloppsreningsverken i
området blir inte helt korrekta då alla anläggningar inte har rapporterat in utsläppsmängder. För de anläggningar som har rapporterat
in utsläppsmängder kan utläsas att de sammantaget släppte ut ca 190 ton kväve år 2012,
vilket kan jämföras med Mörrumsåns totala
transporterade kvävemängd till havet på
708 ton (bilaga 4), dvs avloppsreningsverkens
bidrag var 27%. Motsvarande utsläppsmängd
för fosfor var 0,7 ton, medan den totala yttransporten till havet var 19,6 ton, vilket motsvarar 3,5 % av hela fosfortransporten år 2012

Figur 11. Verksamheter som påverkar vattenkvaliteten i
Mörrumsåns avrinningsområde (från bilaga 1).

vid 219 Forsbacka.
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Försurning

I Lindshammar finns en kommunal deponi,
belägen intill Mörrumsån, där mycket glas-

Alkaliniteten var överlag god eller mycket god

bruksavfall är deponerat från Lindshammars
glasbruk. De kraftiga regnen under sommaren

i hela området (figur 13) och pH höll sig relativt neutralt (bilaga 3). Enligt de gamla bedömningsgrunderna klassades 316, Norra

har påverkat Mörrumsån genom ökad utlakning av föroreningar ur deponin. Dock gjordes

Bergundasjön, till mycket god buffertkapacitet,

inga mätningar eller uppskattningar av ut-

medan 156, Åsnen Kalviksfjorden, och 157,

släppen under den här perioden.

Åsnen Julöfjorden, klassades till god buffert-

Under året inträffade en traktorolycka med

kapacitet.

utsläpp av diesel och hydrauloljor till mark
inom Örkens vattenskyddsområde, vid länsgränsen öster om byn Hörjesås. Sanering utfördes och ingen förorening ska ha nått vattendrag eller Örken.

Torvtäkt,.5. Skrot,.4.

Värmeverk,.2.

Fiskodling,.5.
Avfalls'
anläggning,.5.

Avlopps'
anläggning,.36.

Trä,.såg,.
9mmer,.13.
Övrig.industri,.
30.
Figur 12. Antal föroreningsbelastande verksamheter i Mörrumsån uppdelat på typer (fördelning utifrån bilaga 1).

Figur 13. Status för alkalinitet i Mörrums avrinningsområde.
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Bottenfauna

högt antal taxa, vilket gav dem högre naturvärden. Det fanns inga rödlistade arter, men

I november 2012 undersöktes bottenfaunan på

nio relativt ovanliga arter påträffades;
nattsländorna Brachycentrus nubilus, Notidobia

fem lokaler i rinnande vatten och i profundalzonen i en sjö, se tabell 5, figur 13 samt bilaga 9.

ciliaris, Oecetis notata, Psychomyia pusillus, vattenfisen Apelocheirus aestivalis, bäckbaggen
Stenelmis canaliculata, bäcksländan Calopteryx
splendens, öronbaggen Dryops gracilis samt
svartbent bäckbroms Ibisia marginata.

Sjöar

Näringsstatus för bottenfauna var otillfredsställande i Norra Bergundasjön och syretillgången i bottenvattnet var dålig. Näringstillståndet har under perioden 1995-2011 vid flertalet provtagningstillfällen bedömts vara näringsrikt. Under 2011-2012 tycks förhållanden
vara något sämre än under 2010. Syreförhållandena för bottenfauna bedömdes vara dåliga

Figur 13. Status för bottenfauna och fisk i Mörrumsåns
avrinningsområde.

under 2012 och endast ett taxon som är mått-

Rinnande vatten

ligt känsligt för dåliga syreförhållanden påträffades i proverna.

Bottenfaunan klassades som opåverkad av försurande ämnen på alla lokaler med rinnande

Jämförelse med tidigare undersökningar

vatten. Statusen med avseende på eutrofiering

Bottenfaunan i rinnande vatten tycks inte ha

bedömdes som hög på samtliga lokaler. Lokalerna i Bergunda kanal och Svängsta bedöm-

förändrats nämnvärt de senaste ca 5 åren, då
artantal, index och expertbedömningar är
mycket lika. Det finns dock en positiv trend i

des ha allmänna naturvärden. Lokalerna i
Kråkesjöns utlopp och Forsbacka bedömdes

lokal 318, Bergunda kanal, där eutrofie-

ha höga naturvärden. Lokalen i Åkeholm be-

ringspåverkan har minskat och är mindre än

dömdes ha mycket högt naturvärde. De lokalerna som har högt och mycket höga naturvär-

på 1990-talet. I lokal 318 är belastningen obetydlig under 2012. I lokalen Åkeholm har na-

den hyste fler ovanliga arter och/eller hade
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turvärdet ökat från högt till mycket högt och

Under provtagningsperioden 1995-2012 har

år 2012 identifierades hela 58 taxa vid lokalen.

bedömningen av syretillstånd i Norra Bergundasjön växlat mellan syrefattigt och syrerikt,
även om trenden tycks vara förbättrade syre-

Näringstillståndet i Norra Bergundasjön har
under perioden 1995-2011 vid flertalet prov-

förhållanden under 2000-talet. De två senaste

tagningstillfällen bedömts vara näringsrikt.

åren har dock syretillgången varit dålig. Syre-

Under 2011-2012 tycks förhållandena vara nå-

förhållandena bedömdes vara dåliga 2012 och

got sämre än under 2010.

endast ett taxon som är måttligt känsligt för
dåliga syreförhållanden påträffades i proverna.

Tabell 5. Stationer i Mörrumsåns avrinningsområde där bottenfauna undersöktes hösten 2012. Koordinater för varje station
framgår i bilaga 9. Lokalernas ordning är från uppströms till nedströms i avrinningsområdet

Nr

Lokalnamn

Kommun

Expertbedömning
försurning

Expertbedömning
organisk belastning

Expertbedömning
naturvärde

Rinnande vatten
318

Bergunda kanal

Växjö

Ingen försurning

Ingen/låg belastning

Allmänt naturvärde

143

Kråkesjöns utlopp

Växjö

Ingen försurning

Ingen/låg belastning

Högt naturvärde

211

Åkeholm

Karlshamn

Ingen försurning

Ingen/låg belastning

Mycket högt naturvärde

213

Svängsta

Karlshamn

Ingen försurning

Ingen/låg belastning

Allmänt naturvärde

219

Forsbacka

Karlshamn

Ingen försurning

Ingen/låg belastning

Högt naturvärde

Nr

Lokalnamn

Kommun

Expertbedömning
näringsstatus

BQI-status

Syretillgång
expertbedömning

Norra Bergundasjön

Växjö

Otillfredsställande

Otillfredsställande

Syrefattigt

Sjöar
316

Fisk
De nedre delarna av Mörrumsån är tillgängliga för havsvandrande fisk och vattendraget
hyser reproduktions- och uppväxtområden för
lax och havsöring. Dessa områden är av mycket stor betydelse för förekomsten av vildlax i
södra Östersjön. Elprovfisken utfördes på tre
lokaler i Mörrumsåns vattensystem i början av
september år 2012 (Åkeholm, Ekeberg och
Forsbacka). Resultaten redovisas och kommenteras i Bilaga 8.
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Mörrumsån, 211 Åkeholm, Stenbron

lokalen har provfiskats. Dock har statusen va-

Lokalen är belägen cirka 16 km uppströms

rit god vid två tillfällen, under år 1998 och

Mörrumsåns mynning, drygt fyra km uppströms Svängsta. Denna referenslokal har

2007, vilket beror på att tätheten av laxfisk var
betydligt högre då än vid övriga provfisketill-

provfiskats sedan 1985. Vid provfisket 2011 var

fällen. Vid årets provfiske kunde det konstate-

vattenföringen mycket hög, vilket gjorde det
omöjligt att fiska på ordinarie sträcka. För att

ras att statusen var otillfredsställande.
M ö r r u m s å n , 2 1 9 Fo r s b a c k a

kunna få ett resultat från området flyttades

Lokal 219 Forsbacka är belägen cirka 2 km

därför sträckan ca 100 m sydöst. Vi valde att

uppströms Mörrumsåns mynning i Östersjön.

även år 2012 utföra provfisket på denna lokal

Ån var vid provfisketillfället strömmande och

då den bedöms vara inom samma område och
jämförbar med ordinarie lokal. Bottensubstra-

bitvis djup. Det relativt stora vattendjupet på
större delen av lokalen gör den olämplig som

tet dominerades av sand, grus och sten, med

lek- och uppväxtlokal för laxfisk.

inslag av block.

Årets undersökning visar på fortsatt låga före-

Årets undersökning visade på en för området

komster av laxfisk, liksom det har varit under

fortsatt riklig förekomst av uppväxande laxfisk. Av de tre provfiskade lokalerna hyser

hela 2000-talet. Höga förekomster har inte noterats sedan 1990-talet. Orsaken till detta kan

Åkeholm flest individer av laxfiskar och lik-

vara att lekplatser har reducerats och möjlig-

som vid tidigare års undersökningar domine-

het till föryngring i området har minskats. En

rades fångsten av årsungar av lax (0+). Vid

inventering av området vid låg vattenföring

årets provfiske noterades för 2000-talet den
högsta tätheten av 0+ lax. Vattendragsindex

borde kunna visa om så är fallet.

(VIX) visar att statusen för året var hög.

Vattendragsindex (VIX) visar att statusen under åren har varierat mellan måttlig till god i

Mörrumsån, 213 Ekeberg

området, beroende på hur frekvent laxfisk har

Lokal 213 Ekeberg är belägen i Svängsta, cirka

varit, samt om toleranta arter har noterats vid

13 km uppströms mynningen, längs den väst-

provfisken. Under år 2001 och 2008 var dock
statusen i området otillfredsställande, vilket

ra stranden. Bottensubstratet består här främst
av block, sten, grus och sand. Vid lägre flöden

även var fallet i år.

bedöms lokalen ha goda förutsättningar som
lek- och uppväxtplats för laxfisk. Förekomsten

Genetisk analys av lax

av laxfisk är dock låg i området, vilket kan be-

I Mörrumsån finns ett genetiskt unikt bestånd

ro på att tillgången på rätt leksubstrat är be-

av lax, men de senaste åren har det kommit in

gränsad. Detta skulle kunna åtgärdas genom

oroande rapporter om färre unga laxar samt

tillförsel av leksubstat. Vid årets provfiske var
vattenföringen medel till hög. Årets resultat

vikande fångster i ån. En studie från 2011 visade att det fanns onormalt många hybrider av
lax och öring i ån. Vävnadsprover hos 28 lek-

visade på liknande låga förekomst av lax som
noterades under 2006-2008 samt för år 2011.

mogna laxar skickades för genetisk analys och

Öring uteblev helt.

resultatet tyder på att andelen hybrider och
genetiskt främmande laxar i Mörrumsån var

Vattendragsindex (VIX) har visat måttlig till
otillfredsställade status under de flesta år som

betydligt högre än vad man tidigare trott.
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År 2012 gav Havs- och vattenmyndigheten

för Växjösjön och Åsnen Kalviksfjorden (tabell

därför ett bidrag till projektet ”Temporär gene-

6). För Åsnen är dock försämringen marginell,

tisk analys av lax från Mörrumsån”. Målet är
att få reda på vad som krävs för att skydda det

då värdena för de båda bedömningarna ligger
nära brytpunkten mellan god och måttlig sta-

unika laxbeståndet. Den fördjupade under-

tus. För övriga sjöar var bedömningarna de

sökningen ska utgöra underlag för beslut om

samma (tabell 6).

åtgärder för Mörrumsån. Projektet pågår under hösten 2012 och våren 2013.
HaV anser att projektet bidrar till biologisk
mångfald och att uppnå miljökvalitetsmålet
”Hav i balans, samt levande kust och skärgård”. Pengarna tas från anslaget ”Åtgärder
för havs- och vattenmiljö”. Även Världsnaturfonden, WWF, bidrar med pengar till projektet.

Växtplankton
Under 2012 har växtplanktonprovtagning utförts vid 9 lokaler. En utförlig sammanställning av växtplanktonanalyserna för år 2012
återfinns i bilaga 7.
Sjöarnas ekologiska status med avseende på
växtplankton har bedömts enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007). Bedömningen visar i första hand på
effekter av näringspåverkan och görs endast
på augustiprovtagningen från tre år i rad
(2010-2012). Vi har dock även statusklassat
Figur 14. Status för växtplankton och klorofyll i Mörrums
avrinningsområde under augusti 2012.

årets värden för att se hur årets värden står sig
mot treårsperioden (Figur 14 och Tabell 6).

För samtliga sjöar som inte uppnådde god sta-

I den sammanvägda bedömningen för perio-

tus (för 2010-2012) utgjorde cyanobakterier ett
betydande inslag av fytoplanktonsamman-

den 2010 - 2012 uppnår Örken (norra och södra), Salen och Åsnen Kalviksfjorden god status

sättningen (figur 15) år 2012, likt tidigare år

med avseende på fytoplankton. Trummen,

(Alcontrol 2008, 2009, 2010, Calluna 2012).

Växjösjön och Åsnen Julöfjärden uppnår för
samma period måttlig status medan Norra

Biomassan av växtplankton varierade stort

Bergundasjön och Södra Bergundasjön uppnår
otillfredsställande status. Inga sjöar uppnådde

mellan sjöarna. Bergundasjöarna och Trummen utmärkte sig kraftigt med en biomassa

hög eller dålig status för treårsperioden. För

som var flerfaldigt högre än i övriga sjöar och

2012 års data är bedömningen en klass sämre

som motsvarade klass 5, mycket stor biomassa
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enligt de gamla bedömningsgrunderna (Na-

Växjösjön och Salen Norra hade också stor

turvårdsverket 1999; figur 15). Tillståndet var

biomassa i augusti, och i Växjösjön utgjordes

dock värre i Bergundasjöarna då en övervägande del av biomassan utgjordes av potenti-

den till största delen av potentiellt toxiska cyanobakterier. I augustit hade Åsnen Kal-

ellt toxiska cyanobakterier, medan harmlösa

viksfjorden måttligt stor biomassa, medan Ör-

kiselalger dominerade i Trummen.

ken norra var den enda sjö som uppvisade
mycket liten biomassa enligt de gamla be-

Tabell 6. Växtplanktonstatus (Nklass) år 2012 (augusti)
samt sammanvägd bedömning för 2010 - 2012 (augusti).
Asterix (*) indikerar att endast data från 2011 och 2012 har
funnits att tillgå. Grön färg motsvarar god, gul måttlig, och
orange otillfredsställande status enligt den femgradiga skalan i Naturvårdsverket (2007).

Station

dömningsgrunderna.
De cyanobakterier som dominerade och som
vid exponering kan ge toxiska skador på människor och djur är Aphanizomenon flos-aquae,
Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis, Mic-

Statusbedömning
2012
2010-2012

Norra Bergundasjön
Södra Bergundasjön
Trummen

1,42
1,08
2,32

1,40
1,34
2,10

Växjösjön
Örken Norra
Örken Södra
Salen Norra

1,89
3,6
3,7
3,1

2,32
3,7
3,4
3,4

Åsnen Kalviksfjorden
Åsnen Julöfjorden

2,96
2,79

3,15*
2,82*

rocystis wesenbergii, Planktothrix agardhii och
Woronichinia naegeliana.
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Figur 15. Fördelning av biomassa mellan olika alggrupper i augusti 2012 för de olika sjöarna.
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Sediment i sjöar

Vid jämförelse av de olika sedimentskikten i
S Bergundasjön ser man att metallhalterna

Sedimentprovtagning utfördes i september

ökar längre ner i sedimenten, med högst halter
i det nedersta skiktet, på 18-20 cm djup. För

2012 på tre sjölokaler; 469 Växjösjön, 316 Norra
Bergundasjön, samt 313 Södra Bergundasjön.
Rådata presenteras i bilaga 6.

N Bergundasjön är mönstret det motsatta, med
lägre metallhalter längre ner i sedimentet, vil-

Enligt de gamla bedömningsgrunderna före-

ket kan tyda på en ökad påverkan med tiden.

kom det mycket låga till låga halter av arsenik

Föregående år var dock halterna ungefär likvärdiga mellan de olika skikten i både S och N

och kadmium, samt måttligt höga halter av
övriga metaller i sjöarna (tabell 7). Undantag
från detta var att det uppmättes hög halt av

Bergundasjön. För Växjösjön är halterna där-

koppar och nickel i 469 Växjösjön och hög halt

skillnad från år 2011, då halterna generellt var

av nickel i 313 Södra Bergundasjön. I 316 Nor-

lägre i det nedersta skiktet.

emot mer jämna mellan de tre skikten, till

ra Bergundasjön var det låga halter av kvick-

Några resultat utmärkte sig särskilt i jämförel-

silver, medan halterna var måttligt höga i de
andra sjöarna.

se mellan de olika sjöarna. I likhet med tidigare år så var halterna av koppar i Växjösjön
högst av de tre sjöarna, vilket tyder på påverkan från Växjö samhälle. Även halterna av bly
var betydligt högre i Växjösjön än i övriga sjöar. Halterna av nickel som uppmättes i Norra
Bergundasjön och Södra Bergundasjön var
dock högre än de som uppmättes i Växjösjön,
vilket kan vara kopplat till ytbehandlingsverksamhet i området.

Tabell 7. Halter av metaller i ytskiktet (0-2 cm) av sediment i sjöar 2012, bedömda enligt de gamla bedömningsgrunderna
för metaller (Naturvårdsverket 1999).

Lokal

Nr

As

Pb

Cd

Norra4Bergundasjön4 316
Södra4Bergundasjön 313
Växjösjön
469

2,9
4,6
4,7

44
74
160

1,4
1,3
1,4

Mycket2låga2halter

Låga2halter

Måttligt2höga2halter
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Cu
Cr
mg/kg4Ts
33
29
66
52
140
36
Höga2halter

Hg
0,21
0,52
0,97

Ni

Zn
56
63
21

460
440
580

Mycket2höga2halter

Miljömål

omgivande mark. Den minskade markförsur-

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett
generationsmål och sexton miljökvalitetsmål.

en lägre försurningspåverkan. Den naturliga
återhämtningen sker dock mycket långsamt. I

Generationsmålet anger inriktningen för den

många fall krävs kalkning av omgivande våt-

samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.

marker och fastmarker. Av Blekinges 1 500 sjö-

Generationsmålet är därför vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet

försurade. Av dessa påverkas cirka 600 av
kalkning, varav 117 är målsjöar där den vat-

står också att arbetet med att lösa de svenska

tenkemiska

miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av
att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till

uppnås om ytterligare drygt 200 sjöar antingen

andra länder. Miljökvalitetsmålen beskriver

återställs genom kalkning.

ningen kommer på sikt sannolikt att leda till

ar (större än 0,1 hektar) är 900 klassade som

målsättningen

uppnås.

Målet

räknas som naturligt sura, återhämtar sig eller

det tillstånd i den svenska miljön som miljöar-

För Kronobergs län hade man också satt upp

betet ska leda till. I miljömålsarbetet har läns-

ett delmål för att motverka försurning till år

styrelserna en övergripande och samordnande
roll som regionala miljömyndigheter.

2010: Högst 15 procent av antalet sjöar i länet,
eller högst 5 % av den totala sjöytan, skulle
vara drabbade av försurning som orsakats av
människan. Målet kunde inte nås i tillräcklig

Miljökvalitetsmål
Av de 16 miljökvalitetsmålen är det endast två

grad/utsträckning inom den utsatta tidsra-

som direkt berör arbetet för Mörrumsån; Bara

men. Kronobergs län är ett av de mest försur-

naturlig försurning och Ingen övergödning

ningsdrabbade områdena i landet. Framförallt

(Levande sjöar och vattendrag).
I Blekinge bedöms inte dessa vara möjliga att

beror detta på ett historiskt stort nedfall av
kväve och svavel, samt markförhållanden med

nå till 2020 med idag beslutade eller planerade

begränsad förmåga att neutralisera det sura

styrmedel. De bedöms också vara mycket svå-

nedfallet. Många sjöar i länet är försurade, och

ra att nå även om ytterligare åtgärder görs i

kommer att förbli försurade under överskådlig

Kronobergs län.

tid. Målet med högst 15 procent försurade sjöar kommer inte att uppnås till 2010 och sanno-

Bara naturlig försurning

likt inte heller till 2020.

För Blekinge hade man ställt upp följande
delmål till år 2010: Högst 5 procent av antalet

Ingen övergödning

sjöar och högst 15 procent av sträckan rinnan-

För Blekinge hade följande mål satts upp fram

de vatten i länet skulle vara onaturligt försu-

till år 2010: De vattenburna utsläppen av fos-

rade. Slutåret för målet är passerat och kunde

forföreningar från mänsklig verksamhet till
sjöar, vattendrag och kustvatten skulle ha

inte nås inom den utsatta tidsramen.

minskat kontinuerligt från 1995 års nivå och

Blekinges större vattendrag uppvisar idag,

målsättningen var att den specifika arealför-

tack vare kalkningen, god pH-status. Mer än

lusten skulle vara mindre än 0,06 kg fosfor per

15 procent av rinnsträckan är påverkad av för-

hektar och år för Blekingekustens avrinningsområde. Vidare skulle de vattenburna utsläp-

surning. De små vattendragen, som oftast inte
kalkas, är i mycket hög grad påverkade av
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pen av kväve från mänsklig verksamhet till

denna grupp måste dock bedömas individu-

Blekinges kustvatten ha minskat med minst 30

ellt. Kring år 2000 hade ett tjugotal sjöar i länet

procent från 1995 års nivå till 1 000 ton per år.
Detta innebar för jordbruket en minskning

höga fosforhalter.
Målet kunde inte nås i tillräcklig grad/ut-

med cirka 200 ton och för kommunala av-

sträckning inom den utsatta tidsramen. Mät-

loppsreningsverk med ca 300 ton per år. Slut-

ningar visar att fosforhalterna har varit låga

ligen skulle utsläppen av ammoniak i Blekinge

under 2000-talet i de vatten som har liten be-

ha minskat med minst 20 procent från 1995 års
nivå till 1 000 ton per år. Delmålen för ammo-

lastning från punktutsläpp eller jordbruksmark, det vill säga grupp 1. Inomårsvariatio-

niakutsläpp och vattenburna kväve- och fosfo-

nen är mycket stor. Länets referenssjöar visar i

rutsläpp bedöms inte ha nåtts inom den upp-

de flesta fall att halterna av fosfor minskar.

satta tidsramen.

Även för grupp 2 är det allmänna intrycket att

Kronobergs län hade också satt upp delmål
avseende halter av fosfor i länets sjöar och vat-

fosforhalterna har varit låga under 2000-talet,
men det finns exempel på sjöar som visar på

tendrag som gällde fram till 2010:

motsatsen. En stor utredning 2008 om vat-

Grupp 1. Näringsfattiga sjöar och vattendrag.

tenkvalitet i Åsnen visade att sjön har försäm-

Fosforhalterna skall år 2010 inte överstiga nu-

rats ur näringssynpunkt. För kraftigt fosforbe-

varande nivåer (åren kring år 2000), för att ett
nära naturgivet tillstånd skall kunna bevaras.

lastade vatten, grupp 3, kan man i regel inte
urskilja något mönster under 2000-talet. Restaureringseffekter har bidragit till förbättring

Grupp 2. Övriga sjöar och vattendrag som inte kan

i flera sjöar. I andra vatten har ingen märkbar

föras till grupp 1 eller 3.

förändring skett. Minskning eller icke-ökning

Till år 2010 skall samtliga vatten uppvisa oför-

av de redan tämligen låga fosforhalterna i länets vatten kanske kan ha en avgörande bety-

ändrade eller sjunkande fosforhalter, för att
möjliggöra hälsofrämjande och allsidig an-

delse för tillståndet i de kustområden där lä-

vändning (rekreation, bad, fiske m m) samt

nets åar mynnar. Att påtagligt minska fosfort-

utrymme för biologisk mångfald i flora och

ransporten från de mest förorenade vattnen,

fauna utifrån varierande halter av närsalter

grupp 3, skulle antagligen göra en ganska liten
eller omätbar skillnad, eftersom denna grupp

och för att fosforhalterna långsiktigt skall
kunna närma sig ett naturgivet tillstånd.

bara innehåller ett fåtal sjöar. Effekterna av

Grupp 3. Kraftigt fosforbelastade sjöar och vatten-

övergödning på mark och vatten kommer att

drag.

kvarstå länge. 35 procent av de klassade ytvat-

Till 2010 skall fosforhalterna ha minskat vä-

tenförekomsterna i Kronobergs län har idag
sämre status än god när det gäller näring. I

sentligt jämfört med åren kring år 2000, men
sjöarna kan fortfarande långsiktigt bedömas

vattenmiljön kan det ta lång tid innan genomförda åtgärder ger mätbara förbättringar.

hålla höga fosforhalter. Varje vattenområde i
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Särskilda händelser under 2012 följt av Förorenande verksamheter fördelat per kommun, med recipient,
utsläppsnivåer, föreskrivna mål och reningstyp (b = biologisk, k = kemisk, m = mekanisk, s = sedimentering).
i.u. = ingen uppgift.
Verksamhet

Datum

Händelser1vid1ån

(miljöpåverkan/av/mer/tillfällig/karaktär/t.ex./bräddning/av/avloppsvatten,/kraftig/erosion,
översvämningar,/oljeutsläpp,/dikesrensning,/oförklarlig/fiskdöd/etc)
Ramkvilla/avloppsreningsverk 2012B01B03BB01B15 Bräddning/av/avloppsvatten/till/recipient,/Höga/flöden/(1250/m3)
Kvillö/Pumpstation
2012B07B06BB07B08 Bräddar/pga/kraftigt/regn,/har/bara/en/pump/och/det/har/kommit/in/mycket/grus/så/
pumpen/orkar/ej/hålla/efter./Skall/slamsugas/så/att/det/blir/bättre.
Ramkvilla/avloppsreningsverk 2012B07B06BB07B08 Har/haft/mindre/bräddningar/pga/kraftigt/regn.
Korsberga/reningsverk
2012B07B06BB07B08 Har/haft/stora/problem/pga/kraftigt/regn/och/varit/helt/översvämmat/så/att/tom/
täckplåtarna/inne/på/RV/flyter/omkring/inne/i/lokalen./Avvaktar/tillbakagång/av/vattnet/för/
vidare/statusrapport./Kan/ta/ett/tag/att/få/igång/reningsprocessen/där.
Pauliströms/reningsverk
2012B07B06BB07B08 Hälften/bräddar/vid/inkommande,/hälften/renas/(pga/kraftigt/regn)
Landsbro/reningsverk/och/
2012B07B06BB07B08 Pumpstationen/har/varit/översvämmad/och/utslagen/och/RV/har/varit/hårt/belastat/och/
pumpstation
bräddat/pga/kraftigt/regn.
Pauliströms/vattenverk
2012B07B06BB07B08 Har/drabbats/hårt/av/översvämningarna/(kraftigt/regn)./Brunnarna/avstängda/och/
Vetlandavatten/har/körts/dit/till/reservoaren./Provtagning/har/utförts.
Näshult
2012B07B06BB07B08 Ovanlig/stigning/av/vattennivå/i/brunnar/och/grumligt/vatten/(kraftigt/regn)./Extra/
klorering/har/införts/och/vattnet/har/provtagits./Information/har/lagts/på/hemsidan./
Avvaktar/provsvar/för/ev/kokningsanvisning.
Kommunal/deponi,/
Under/juni/2012
Deponin/är/belägen/intill/Mörrumsån/och/i/ett/utströmningsområde/(höga/höjder/runt/
Lindshammar
om)./Mycket/glasbruksavfall/deponerat/från/Lindshammars/glasbruk/finns/här/och/de/
kraftiga/regnen/under/juni/2012/har/påverkat/Mörrumsån/genom/ökad/utlakning/av/
föroreningar/ur/deponin/men/det/finns/inga/mätningar/eller/uppskattningar/gjorda./
Vetlanda/kommun
Under/2012
Traktorolycka/inom/Örkens/vattenskyddsområde/med/utsläpp/av/diesel/och/hydrauloljor/
till/mark/som/följd./Sanering/har/utförts/och/ingen/förorening/har/nått/vattendrag/eller/
sjön/Örken./Olyckan/skedde/öster/om/byn/Hörjesås/precis/vid/länsgränsen/(koordinater/
Sweref/15.00:/6338948/152630.
Bergs/avloppsreningsverk
Under/2012
Bräddning/av/delvis/renat/vatten/(biologiskt/renat)./Total/bräddtid/6/h/orsakat/av/högt/
flöde.
Bramstorps/avloppsreningsverk 2012B10B30BB11B01 Bräddning/av/delvis/renat/vattenBbiologiskt/renat/vatten./Kemsteget/var/avställt/för/
betning/av/svetsar./Bräddad/volym/var/ca/30/m3/och/gick/via/biodammarna.
Braås/avloppsreningsverk
2012B05B01
Drivkedjan/till/Biorotor/1/fick/ett/brott/som/åtgärdades./Linje/två/var/under/hela/förloppet/
i/full/drift/och/flödena/var/vid/tidpunkten/normala/vilket/gjort/att/driftstörningen/blev/
ytterst/begränsad.
Braås/avloppsreningsverk
2012B09B06
Ena/sedimenteringsbassängen/tömdes/så/att/skrapans/lyftvajer/kunde/bytas./
Driftstörningen/hölls/begränsad/eftersom/den/andra/sedimenteringsbassängen/var/i/drift/
under/bytet.
Braås/avloppsreningsverk
2012B11B07BB11B22 Biorotor/1/ställdes/av/så/att/man/kunde/arbeta/på/dess/kedjetransmission./Biorotor/2/var/
dock/i/drift/under/perioden/och/viss/störning/märktes/i/samband/med/idrifttagandet./Dock/
av/ringa/grad.
Rottne/avloppsreningsverk
Under/2012
Bräddning/av/mekaniskt/renat/avloppsvatten/har/skett/vid/några/tillfällen/under/året,/
totalt/6,5/m3./Orsaken/har/vid/samtliga/tillfällen/varit/högt/flöde.
Växjö/avloppsreningsverk
2012B09B07
Bräddning/av/ca/180/m3/från/pumpstationen/AP246/pga/trasig/UPS.
Växjö/avloppsreningsverk
v/38B39/2012
Dränering/av/ca/250/m3/ur/befintliga/ledningar/för/att/kunna/utföra/arbete/med/
inkoppling/av/tryckledningar/till/nya/pBstationen/AP199/Våtmarken.
Växjö/avloppsreningsverk
2012B09B01
Pga/slamflykt/släpptes/ca/1000/m3/eftersedimenterat/vatten/före/filter.
Växjö/avloppsreningsverk
2012B06B18
Regn/och/samtidigt/störning/av/plymerdoseringen/mellan/biosteg/och/eftersedimentering/
orsakar/förbiledning/av/1200/m3/eftersedimenterat/vatten/före/filter.
Växjö/avloppsreningsverk
2012B07B23
Mycket/höga/flöden/orsakar/förbiledning/av/ca/4000/m3/försedimenterat/vatten.
Växjö/avloppsreningsverk
2012B07B20,/2012B08B Sammanlagt/6900/m3/eftersedimenterat/vatten/innan/filter/förbileds.
21,/2012B10B29
Tävelsås/avloppsreningsverk
2012B01B12
Bräddning/av/biologiskt/renat/vatten/till/biodamm./Bräddtid/50/minuter,/orsak/högt/flöde./
Bräddad/volym/ej/uppmätt.
Vederslövs/avloppsreningsverk Under/2012
Försöksdrift/har/gjort/att/utsläppshalterna/i/perioder/blev/förhöjda./Vid/
provtagningstillfället/2012B05B24/överskreds/reningskravet/15/mg/l/BOD7/l/och/vid/två/
tillfällen/överskreds/gränsvärdet/för/totalfosfor.
Åryds/avloppsreningsverk
2012B09B22/till/2012B Ombyggnation/gjode/att/verkets/kördes/med/direktfällning/och/biodammen/har/använts/
12B31
som/fällningsdamm/mellan/29/10/och/22/11./Utsläppshalterna/har/påverkats/eftersom/
biosteget/varit/avställt./Detta/har/gjort/att/gällande/reningskrav/vad/gäller/BOD7/har/
överskridits/som/årsmedelvärde./Belastningen/har/också/varit/högre/under/året
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Benämning

Verksamhet

X

Y

Närmast2
nedstr.2
Provpunkt

Recipient

Tot=N2 Nh4=N2 Tot=P2
(ton/år)

(ton/år)

(ton/år)

BOD/COD/22222222
DOC/TOC2
(ton/år)

Uppvidinge2kommun
Lindshammar

Avloppsanläggning

6343500 1460120

104

Norrhult/Klavreström Avloppsanläggning
EMGlaxCABCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Fiskodling
(f.d.CKronobergsClaxCAB)
ABCLindshammarC
Glas
Glasbruk
ABCRosdalaCGlasbruk
Glas
Norrhult
Avfallsanläggning
Lenhovda
Avloppsanläggning
Marhult
Avloppsanläggning
S.CSkogsägarnaCAB
Lenhovda
Avfallsanläggning

6332600 1461450
6334640 1459460

107
107,C110

6343900 1460050

104

Mörrumsån

6333200
6334110
6318240
6321710

107
107
400
400
400

Mysingabäcken
Norrsjön
Bykebäcken
Lindbergsbäck
Lindbergsbäck
Bostorpsån

Elitfönster
AlexCTrä
NorrhultCStålgjuteri

Träindustri
Sågverk
StålGCochC
metallframställning
Anodisering

6318500 1469000
6322100 1465020
6333680 1461650

KlaverströmsCstålgjuteri StålGCochC
metallframställning

6334350 1459300

ProfilGruppenC
Components

1461750
1460240
1468150
1465300

6317680 1468440

6334450 1459050

Mörrumsån

0,078

0,00096

BOD7C0,091C
ton/år,CCODGCrC
0,557Cton/år

Norrsjön
Norrsjön,CMadkroken

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

LedsCtillC
Norrhult/KlavreströmsC
avloppsanläggning
kommunaltCreningsverkCresp.C
dagvattennätC

Vetlanda2kommun
RamkvillaC
avloppsreningsverk

Avloppsanläggning

Bäckaby
Avloppsanläggning
SödraCtimberCRamkvilla Sågverk
KuusakoskiCSverigeCAB,C Avfallsanläggning
Vetlanda

634255

144832

478

RamkvillaånGMörrumsån

0,53

0,004

6349154 1447313
6342636 497497
6346346 507789

478

BäckCtillCSäbysjön
Svanagölen

i.u.

i.u.

110

Madkroken

305
147

Innaren
Mörrumsån

BOD7C0,133C
ton/år,CTOCC0,314C
ton/år
i.u.

Växjö2kommun
BraåsCMästredaC
avfallsupplag
ÅbyCbyggnadstipp

Avfallsanläggning

6326000 1458000

Avfallsanläggning

6322150 1436660

FurubyCbyggnadstipp
RottneCSödra
HäringetorpC
avfallsbehandlingsG
anläggning
Telestad
ByggnadstippCTorsåsC6:1
NorremarksC
avfallsupplag
SkirsCavfallsupplag
NedlagdaC
byggnadstippen,CRottneC
7:76
BraåsC
avloppsreningsverk,C
Böksholm
Dädesjö

Avfallsanläggning
Avfallsanläggning
Avfallsanläggning

6303730 1453300
6324000 1446200
6303740 1431980

Avfallsanläggning
Avfallsanläggning
Avfallsanläggning

6300550 1441450
6289600 1447600

464

Rinkabysjön

Avloppsanläggning

6328700 1452350

118

Mörrumsån

4,3

0,024

Avloppsanläggning

6321020 1457350

426

Dällingen

0,26

<0,0003

LindboholmsCAB
StilpannanCAB,CBraås
VolvoCBM,CBraås
ABCBraåsCSpegelind.
RottneC
avloppsreningsverk

Sågverk
Takpannor

6322500 1444100

115
115
115
115
175

Örken
Örken
Örken
Örken
Sörabysjön

6,4

0,012

BOD7<1,1Cton/år,C
CODGCrC9,9Cton/år

Berg

Avloppsanläggning

436

Kavleån

i.u.

i.u.

i.u.

Åby

Avloppsanläggning

6321830 1437350

139

Helgasjön

1,13

<0,0008

VäxjöC
avloppsreningsverkC
(Sundet)
EdvaldCJonssonC(skrot)
ArvidssonCbilC&CskrotCAB
SörenCKarlssonC(skrot)
KristerCBergendorffC
(skrot)
ABCElloCLivs
Vederslöv

Avloppsanläggning

6303900 1436200

318

NCBergundasjön

120

BOD7C<0,14C
ton/år,CCODGCrC
1,04Cton/år
BOD7C<22,4C
ton/år,CCODGCrC
209Cton/år

139
139
139
139

Helgasjön
Helgasjön
Helgasjön
Helgasjön

351
432

Stråken
Vederslövssjön

Avfallsanläggning
Avfallsanläggning

Avloppsanläggning

Skrot
Skrot
Skrot
Skrot
Karpodling
Avloppsanläggning

6295800 1434610

0,43

i.u.

<15

0,47

0,0095

BOD7C<0,97C
ton/år,CCODGCrC
6,8Cton/år
BOD7C<0,07C
ton/år,CCODGCrC
0,47Cton/år

BOD7C0,22C
ton/år,CCODGCrC
1,24Cton/år
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Övriga2kända2utsläpp,2anmärkningar

NO3+NO2GNC0,082Cmg/l

Föreskrivna2mål

RiktvärdeCBOD7CfårCejCöverstigaC15Cmg/lCsomCmedelvärdeCförC
kalenderkvartal

Pers.2ekv.

Reningstyp

200

b,Ck

1100

b,Ck

1800
70

b,Ck
b.CDamm

HögstC1200CkgCkväve/årCochChögstC199CkgCfosfor/årCenligtCtillstånd
Pb
VerksamhetenCärCnedlagd.CFluorid
Trädgårdsavfall

Timmervattning
Trädgårdsavfall

LakvattenCinfiltrerarCtillCgrundvattnet,CingenCprovtagning.

ProvtagningCiCsambandCmedCLenhovdaCARV.CLakvattenCgårCtillC
poleringsdammarCvidCreningsverket.

poleringsdammar

RiktvärdeCmånadsmedelvärde:CAlC2mg/l,ColjeindexC10mg/l.CIngaC
dagvattenledningarCharChittatsCutanCalltCverkarCledasCtillCNorrhult

UtsläppCavCAlGrestC(138Ckg).CSlammetCkörsCtillCVetlandaCARV

RiktvärdeCBOD7CfårCejCöverstigaC15Cg/m3CochCtotGPC0,5Cg/m3CsomC
medelvärdeCförCkalenderkvartal

250

b,Ck

20

markbädd

RiktvärdeCPbC0,2Cmg/l,CCuC0,3Cmg/l,CZnC0,5Cmg/l,CCODC300Cmg/l,C
oljeindexC5Cmg/lCsamtCpHC6,5G10CC
byggGCind.CAvfall.CSluttäcktesCochCslutfördesC2005,CslutbesiktningC
2006.
EjCellerCobetydligtCförorenatCavCdeponin.CHögaCNGhalterC(dockC
övervägandeCorganisktCbundet),CPGhalterCvarCmåttligtChögaCtillC
höga
byggGCind.CAvfall.CSluttäckningCochCslutbesiktningCavCdeponinC2001
RiktvärdeCtotGNC10Cmg/l,CtotGPC1mg/l,CTOCC120Cmg/l

byggavfall
CDeponinCsluttäcktesCochCslutbesiktadesCårC2000

infiltration/markfilter

DeponinCsluttäcktesC1999
DeCsenasteC5G10CårenCharCkonduktivitetenCminskatCfrånC50CtillC5C
mS/m,CvilketCtyderCpåCenCminskadCpåverkan
suspenderadCsubstans<0,92Cton/år,CAlGrestC<0,17Cton/år

GränsvärdeCförCBOD7C20C(15)Cmg/lCochCtotGPC0,5Cmg/l,Cmyndighetskrav caC2000C
(dimensioneratC
förC5000)
AlGrestC<0,010Cton/år,CsuspenderadCsubstansC<0,05Cton/år.CDenC
GränsvärdeCförCBOD7C15Cmg/lCochCtotGPC0,5Cmg/l,Cmyndighetskrav
100C
skyddandeCvegetationenCharCtagitsCnedCavCprivatCmarkägareCunderC
(dimensioneratC
2011CochCärCingetCkommunenCkanCpåverkaCellerCåtgärda.
förC150)

m,Cb,Ck

b,Cs,Ck

(takpannor)
Cu,CAg,CSn,CZn
AlGrestC0,18Cton/år

ProvtagningCutfördesCejCunderC2012CpgaCombyggnationen,CdäravC
saknasCuppgifterComCutsläppsmängd.CSlamCtransporterasCtillC
SundetsCRVCförCvidareCbehandlingCiCbiogasanläggningen,C7,7Cm3C
slamCunderC2012.C
AlGrestC<0,010Cton.

GränsvärdeCförCBOD7CochCtotGPC10Cmg/lCrespC0,3Cmg/lC
myndighetskrav

m,Cb,Ck,

GränsvärdenC(kalenderår)CiCdetCbehandladeCavloppsvattnetCfårCejC
innanC
ByggdesComCfrånC
överstigaC30Cmg/lCBOD7,C1Cmg/lCtotGP.
ombyggnad;C29,C grundenC2012CochC
efter;C50
togsCiCdriftC15/11C
2012.CNu:Cm,Cb,CkC
(tidigareCendastC
90%CreningCavCBOD7CochCTotGP,Cmyndighetskrav
caC450
m,Cb,Ck

AlGrestC2,7Cton,Csusp.CSubstansC<21Cton,CFeC0,8Cton,CCr<13Ckg,CCuC62C gränsvärdeCförCBOD7CochCTotGPC10Cmg/lCrespC0,2Cmg/l,C
kg,CNi<42Ckg,CZnC244Ckg,CPb<10Ckg,CCd<1,1Ckg,CHg<1,25Ckg.
myndighetskrav

karpodling
AlGrestC0,03Cton/år.CHögreCutsläppshalterCänCtidigareCpgaC
försöksverksamhetCvidCreningsverket.

caC2000

GränsvärdeCförCBOD7CochCtotGPC15Cmg/lCrespC0,5Cmg/lC
myndighetskrav

caC60C000

b,Ck,Cfiltrering

caC140

b,Ck
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Benämning

Verksamhet

X

Y

Närmast2
nedstr.2
Provpunkt

Recipient

Tot=N2 Nh4=N2 Tot=P2
(ton/år)

(ton/år)

(ton/år)

Ingelstad

Avloppsanläggning

6289650 1445500

343

Skyeån

5,7

0,013

Åryd,CFuruby

Avloppsanläggning

6300150 1448970

342

Lilleån/Kårest.CSjö

2,51

0,02

Bramstorp

Avloppsanläggning

6299560 1443625

344

Djurleån

i.u.

Dänningelanda

Avloppsanläggning

6296560 1437810

436

Tävelåssjön

Tävelsås

Avloppsanläggning

6293200 1429800

436

Tävelsåsbäcken

MagnusCAronzon
SmålandskräftanCAB,CJät
VäxjöCFlygplats
ReppeCEB

Regnbågsodling
Kräftodling
Flygplats
Stärkelse/C
Stärkelsederivat
Tillv.CAndr.CElektr.C
Maskin/artik
Plastindustri

343
201
139

Årydssjön
Åsnen

AnetaCBelysning

CarrierCRefrigerationC
SwedenCAB
Sandviksverket
Värmeverk
ABBCFläktCIndustriCAB
AutolivCHammarverken Tillv.CMotorG
,släpfordonCmm.CÖvr.
VolvoCArticulatedC
HaulersCAB

6311690 1434850
6306520 1434850

i.u.

i.u.

BOD/COD/22222222
DOC/TOC2
(ton/år)

BOD7<0,98C
ton/år,CCODGCrC
7,6Cton/år.
BOD7C1,1Cton/år,C
CODGCrC4,51C
ton/år
i.u.

0,71

0,0064

BOD7C0,22C
ton/år,CCODGCrC
1,26Cton/år

5,2

0,009

BOD7<1,27C
ton/år,CCODGCrC
11,3Cton/år

6306880 1436810
6291750 1446190
6305000 1441000
6305350 1440200
6308250 1437170

Tillv.CMotorG
6325700 1452800
,släpfordonCmm.CÖvr.

VäxjöCCentrallassarett
Wexiödisk

Sjukhus
MaskintillverkningCejC
iCannCuGavd
GetingeCdesinfectionCAB Tillv.CInstrument,CUrC
mm.
LammhultsC
Avloppsanläggning
avloppsreningsverk

6305600 1439300
6309180 1440350
6307470 1436850
6337072 475498

654,658C Kalven
(LagansC
recipientkont
roll)

Alvesta2kommun
Alvesta
Blädinge
VidaCAlvestaCAB

Avloppsanläggning
Avloppsanläggning
Träindustri

6307670 1423430
6303370 1421770
6308316 1422863

StCEriksCAB,CBackeryd

Betongindustri/CC
Avloppsanläggning

6291625 1419456

154
154

Salen
ÖverförtCtillCAlvesta
Salen

7

0,03

7,3

x

0,0292

x
6,2

x
x

x
0,062

x

x
x

x

Opparydsbäck

MohedaC
Avloppsanläggning
MohedaCCharkCAB
Livsmedelsindustri
ATACMohedaCAB
Sågverk
JotCComponentsCAlvestaCAB
Gjuteri

6319500
6322250
6322120
6309300

1425150
1425100
1425240
1424400

351

Alvesta
Sjöatorp
Vislanda
VidaCVislandaCAB

Avfallsanläggning
Avloppsanläggning
Avloppsanläggning
Sågverk

6308300
6311370
6295460
6306630

1425800
1415540
1418650
1417410

351
329
350

Lekarydsån
Sjötorpsån
Hörnetorpsån
Kojtasjön

Aringsås

Avfallsanläggning

6308700 1426020

351

AlvestaCavloppsreningsverk

AlvestaC
Galvanisering
Galvaniseringsverkstad

6307750 1423100

327

Skaddeån

AbetongCVislandaCH,C
ObyC

Betongindustri

6295080 1419120

350

Kojtasjön

AbetongCVislandaCS,C
Hästhagen
Gottåsa
Vislanda
Hulevik
Tome

Betongindustri

6294210 1418470

350

Kojtasjön

Avfallsanläggning
Avfallsanläggning
Avloppsanläggning
Avloppsanläggning

6291400
6299200
6277630
6285270

329
201
201

Opparydsbäck
Hönetorpsån
Åsnen
Åsnen

1419600
1416120
1426970
1426640

30

351
351

Mohedaån
LedsCtillCMohedaCarv
Mohedaån
Lekarydsån

Bilaga 1 Förorenande verksamheter

Övriga2kända2utsläpp,2anmärkningar
suspenderadCsubstans<1,0Cton/år,CAlGrestC<0,08Cton/år

AlGrestC0,04Cton.CHögreCutsläppshalterCänCnormaltCpgaCreduceradC
reningskapacitetCunderCombyggnationCavCanläggningenC

Föreskrivna2mål

Pers.2ekv.

GränsvärdeCförCBOD7CochCtotGPC10Cmg/lCrespC0,3Cmg/lC
myndighetskrav

C1448G1612C
(dimensioneringC
2500)
GränsvärdeCförCBOD7CochCtotGPC15Cmg/lCrespC0,5Cmg/l,CpHGvärdetC
947
fårCejCunderstigaC6,0,Cmyndighetskrav

SlamCtransporterasCtillCSundetsCavloppsreningsverkCförCbehandlingC GränsvärdenC(kalenderår):CBOD7C20Cmg/l,CTotGPC0,7Cmg/l
iCbiogasanläggningenC(12Cm3CunderC2012).CStickprovCavCrenatC
vattenCgörsCtvåCggr/år.
CDänningelandaCharClagtsCnedCunderC2012.CVattnetCkommerCdåC
förasCtillCVederslövsCreningsverk.CIngenCmiljörapportCattCtillgå.
AlGrestC0,043Cton,Csusp.CSubstansC0,25Cton

Reningstyp
m,Cb,Ck

m,Cb,Ck

tidigareC52,CfrånC ByggdesComCfrånC
29/9C2012C150 grundenC2012,CnyaC
togsCiCdriftC29/9C2012.C
m,Cb,Ck.
47
b.CDamm,Cmarkbädd

GränsvärdeCförCBOD7CochCtotGPC15Cmg/lCrespC0,5Cmg/lC
myndighetskrav

caC150

regnbåge
kräftor

m,Cb,Ck

G

SlutadeCmedCtillverkningCpåC1990Gtalet

LadesCnedC2001G2002

Susp.CsubstansC<1,3Cton/år,CAlGrestC0,26Cton/år.UnderC2012CharC
riktvärdeCförCBOD7C10Cmg/l,CtotGCPC0,3Cmg/l
utredningarCavCledningsnätetCgjortsCförCattClokaliseraCområdenCiC
LammhultCsomCharCmycketCtillskottsvatten.CUnderC2013CkommerC
manCgåCvidareCmedCdessaCområdenCförCattCkommaCframCtillCvilkaC
åtgärderCsomCskaCvidtas.CEnCstorCmängdCkutterspånCharChamnatCiC
avloppsvattnetCtillCföljdCavCattCmängdenCtrasrensCsomCavskiljsCfrånC
spillvattnetCökatCunderC2012.CDettaCharCejCmedförtCdriftstörning.

1846C(DimensioneringC4600) b,Ck,Cm,Cs

Villkor enl beslut: 60% red ammonium-N, maxutsläpp 10 mg BOD7/l och 0,3 mg tot-P/l

Timmervattning

8300 + ind

b,k,filtrering

58

markbädd

2500C+Cind

b,k

70
2700C+Cind

infiltration
b,k

VillkorCenl.Cbeslut:CrecirkulationCavCvattnet.CVattnetCskallCefterC
avskiljningCavledasCtillCkommunensCspillvattennät.CInnanCvattnetC
avledsCskallCkontaktCtasCmedCkommun

VerksamhetenCärCavslutatCsedanChöstenC2009.CBetongdeponiCsomC
ärCavslutadCochCenCavloppsanläggningCförCsanitärtCavlopp.CMycketC
småCmängderCprocessvatten
VillkorCenlCbeslut:CmaxutsläppC10CmgCBOD7/lCochC0,3CmgCtotGP/l

Järngjuteri.CObs:CsammaCföretagCsomCComponenta/AlvestaCgjuteri.
Byggavfall,CnedlagdCObs:CejCnedlagdCännu

Timmervattning

VillkorCenlCbeslut:CmaxutsläppC10CmgCBOD7/lCochC0,3CmgCtotGP/l
VillkorCenl.Cbeslut:Crecirkulation.CBevattningsanläggningenCskallC
underhållasCochCdrivasCsåCattCriskernaCförCföroreningCavC
grundvattenCochCbräddningCtillCytvattenCellerCmarkCminimeras

HushållsCochCindustriavfall,CnedlagdC(lakvattenCgårCf.n.CTillCAlvestaC
ARV)CMassorCfrånCelnarydCmedCarsenikhalterCuppCtillC50Cmg/kgCTSC
ochCPAHGhalterCpåCuppCtillC100Cmg/kgCTSCanvändsCsomC
sluttäckning.C
CN,CCr,CNi,CCu,CZn
VillkorCgränsvärdeCzinkC7kg/år,CkopparC3,5Ckg/årCochCkromC(tot)C
3,5Ckg/år.CCyanidfriaCprocesserCfromC31CaugC2006.CårC2006:CCuC
0,21Ckg/år,CZnC3,3Ckg/årCochCkromC(tot)C0,14Ckg/år.CCyanidfriC
processCinförtCenligtCvillkor.
Betongavfall,Cprocessavl.CV.CProcessvattenCinfiltrerarCiCmark.C
ProvtagningCpåCprocessvatten,CdikeCochCgrundvatten.CIngaCfosforC
ochCkväveutsläpp.CUtsläppCavC3000CliterCformoljaCtillC
sedimentationsdammarnaCunderC2010C(ettCtillfälle).CDetCmestaCavC
dettaCkundeCdockCpumpasCuppCigen.CSed.CDammarCharCbräddatC
flertaletCgångerC(underCmångaCår)CtillCnärliggandeCdike,CCmenC
mätningarCvisarCpåCvärdenClångtCunderCgränsvärden,CvarpåCingaC
åtgärderCbehöverCvidtas.
PrecessvattenCinfiltrerarCiCmark.CProvtagningCavCprocessvatten,C
dikeCochCgrundvatten.CIngaCfosforCochCkväveutsläpp.
Byggavfall,Cnedlagd
Byggavfall,Cnedlagd

TillCAlvestaCARV

Sed.CDammCgrv

Sed.CDammCgrv

100
250

markbädd
s,k

Bilaga 1 Förorenande verksamheter

Benämning

Verksamhet

X

Y

Närmast2
nedstr.2
Provpunkt

Recipient

Tot=N2 Nh4=N2 Tot=P2
(ton/år)

(ton/år)

HusebyCbruk,CvästraCochC Avloppsanläggning
östra
TorsåsbyCARV
Avloppsanläggning
MagnusCAabyGEricsson,C Jordbruk
Dansjö
GertCBengtsson,CHuseby Jordbruk
ComponentaC
StålGCochC
Alvesta/AlvestaCGjuteri metallframställning
Chemwood
Träindustri

6295160 1425540

201

MörrumsånC(V)

x

x

6285360 1423950
6314520 1424790

Spjällsjön
Dansjön/Lekarydsån

x

x

351
201

Mörrumsån

GnuttiCPowertrainCAB,C Metallindustri
AlvestafabrikenC(fdC
FinnvedenCPowertrainC
AB)
AlvestaCFjärrvärmeverk Värmeverk

6320600 1425250

ABCMaskinarbeten

Maskintillverkning

6308600 1422710

Huseby
Hästhagsmossen

Jordbruk
Torvindustri

6295500 1425700
6293150 1418550

HylletorpsCTorvCAB

Torvindustri

Spjutaretorpsmossen

Torvindustri

Röcklamyren

Torvindustri

UlvöCTorv

Torvindustri

SödraCSkogCAB
VidaCSkogCAB
VidaCSkogCAB
SödraCSkogCAB

Timmerlager
Timmerlager
Timmerlager
Timmerlager

6295582
6295000
6297898
6287780

Urshult

Avloppsanläggning

6269000 1436750

KällemålaGJät
CGGCGustavsson
EsselteGDymo,CUrshult
SwespanCAB
Ryd

Avloppsanläggning
Regnbågsodling

6295440 1425850
6309370 1424380
6308450 1422380

(ton/år)

BOD/COD/22222222
DOC/TOC2
(ton/år)

x

regnvattenCochCspillvattenC
samlasCuppCiCgårdstankenCförC
återanvändningCGCslutetC
system
Hjortsbergaån

6308230 1422850

1422853
1423000
1425714
1426000

Salen
Salen
Salen
Åsnen

Tingsryds2kommun
201

Åsnen

201
201

Åsnen
Åsnen

6259500 1432600

219

Mörrumsån

Fridafors
Pappersbruk
6252640 1431500
FridaforsCbrukCAB
Avfallsanläggning
AgrippaCManufacturingC tillv.CKontorsmateriel 6267294 1439208
AB

219
219

Mörrumsån
Mörrumsån

KärrasandCCampingC
Vemboö

Avfallsanläggning
Avloppsanläggning

Camping

Åsnen

Karlshamns2kommun
Mörrum

219

Mörrumsån

VittsjövleCgemensamhetsanl.
Avloppsanläggning
ABUCGarciaCAB
Tillverkn.CAvC
fiskeutrustning

219
219

ÖverförtCtillCannatCARV
Mörrumsån

iföCSanitärCABC(Mörrum) Prod.CBad,CduschC&C
rostfritt

219

Mörrumsån

219

Mörrumsån

Halda
E22

Avloppsanläggning

6223424 1434366

väg

Olofströms2kommun
Hemsjö

Avloppsanläggning

6245480 1431536

caC0,25

caC0,03

BOD7CcaC0,35C
ton/år,CCODGCrCcaC
3Cton/år
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Övriga2kända2utsläpp,2anmärkningar

Föreskrivna2mål

Pers.2ekv.

Reningstyp

160

TvåCmarkbäddar

150

markbädd

kor
kor
VerksamhetenCärCnedlagd,CmenCavvecklingenCpågårCochCsaneringC
ärCejCutfördCännu
Tryckimpregnering,CförorenadCmark
HelaCområdetCärCinvallat,CgällerCytaCförCimpregneringCochClagringC
avCimpregneratCvirke.CRegelbundenCprovtagningCavCvattenCförCattC
undvikaCattCmetallerCläckerCfrånCsedimenten
YtterstCsmåCmängderCavCtotGP,CCd,CCr,CCu,CNi,CPbCsamtCZn

RiktvärdeCPC1,0Cmg/l.CDettaCriktvärdeCöverstegsCvidCettCtillfälleC
underCåretC(1,2Cmg/l).CProcessvattenCsläppsCtillCdagvattennätet

Villkor:CSuspenderadeCämnenCsomCriktvärdeC10Cmg/lCpHC6,5G10,C
temperaturC45CC
VillkorCenl.Cbeslut:C100CkgCP/år,CZinkC5Ckg/år,CnickelC2Ckg/årCochC
mineraloljaC100Cmg/l.C
ProvtagningCskerC3Cggr/årCpåCpH,Calkalinitet,Ckond.,färgtal,CCOD,C
susp.,CAl,CFe
ProvtagningC2Cggr/år,CpH,Calkalinitet,Ckond.,Cfärgtal,CCOD,Csusp.,C
TOC
ProvtagningCskerC3Cggr/årCpåCpH,Calkalinitet,Ckond.,färgtal,CCOD,C
susp.,CAl,CFe.CFärdigskördadeCytorCärCbeskogadeCmedCtall,Clärk,C
granCochCbjörk.CVåtmarkerCkommerCanläggasCunderC2007
ProvtagningCskerC3Cggr/årCpåCpH,Calkalinitet,Ckond.,färgtal,CCOD,C
susp.,CAl,CFe
ProvtagningCskerC1CgångCperCår,CpH,Calkalinitet,Cfärg,Ckonduktivitet,C
susp.
DelvisClegatCsedanC2005,CnyttCtimmerC2007CGCLadesCnedC2009
LegatCsedanC2005,CingetCnyttCtimmer
LegatCsedanC2005,CingetCnyttCtimmer.CAvslutadesChöstenC2010
PåbörjadesC2005,CtömdesC2007.CNyttCtimmerCladesCinC2007.C
AvslutadGingetCtimmerCfinnsCkvar
GränsvärdeCförCBOD7CochCTotGPC20Cmg/lCrespC1,0Cmg/l,C
myndighetskrav
Regnbåge
olja,CMo,CZn
byggavfall
OmG/nybyggnadC2006.CDimensioneradCkapacitetCinnehållsCmedC
GränsvärdeCförCBOD7C12mg/lCochCTotGPC12C0,4Cmg/l,Cmyndighetskrav
godCmarginalCpåCårsbasis.CTidvisCärCdockCBODGbelastningenCmycketC
högCochCmaxGgvbCuppgårCtillC4417CpeCavseendeCBOD7.CDennaC
belastningChärrörCfrånCfluktuerandeCindustribelastning
VerksamhetCvidCbruketCladesCnedC1999
Pappersavfall,CdeponeringCslutadeCpåC70Gtalet
AgrippaCärCfd.CEsselte
IdagCskerCingetCutsläppCtillCdetCkommunalaCspillvattennätet.C
ProcessvattenChanterasCiCettCslutetCsystem.CDagvattenCledsCtillCviaC
dagvattenledningCtillCUrshultssjön
VidCinventeringsbesökCunderC2009CkonstateradesCdetCattC
InfiltrationsanläggningCutanCmöjlighetCtillCprovtagningCavC
infiltrationsanläggningenCliggerCnärmareChögstaCgrundvattennivånC utgåendeCvatten
änCvadCsomCrekommenderas.CEnCtillräckligCreningCavCutgåendeC
vattenCfrånCslamavskiljarenCkanCdärförCinteCgaranteras.
Zn,CNi,CCu,CCr,CAg,Pb,CCd
NumeraCpåkopplatCpåCkommunaltCreningsverk
Cr,CNi,CCu,CZn

F,CCr,CNi,Colja

BeräknadeCutsläpp,CbaseradeCpåCfyraCstickprovCochCofullständigaC
flödesuppgifter,CärClägreCänCtidigareCårCpgaCminskadCmängdC
tillskottsvattenCiCledningsnätetCefterCvidtagnaCsaneringsåtgärder.C
MängdenCtillskottsvattenCärCdockCfortfarandeCstor.CICbörjanCavC
2013CharCettCnyttCreningsverkCtagitsCiCdrift.

RiktvärdeCförCBOD7CochCtotGPC10Cmg/lCresp.C0,3Cmg/lC
myndighetskrav

sed.dammarCytv
sed.dammarCytv
sed.dammarCytv

sed.dammarCkalk

800

b,Ck

29

markbädd

1700

b,Ck

infiltration

3384

b,Ck,Cfiltrering

<100

biodammar

RiktvärdeCför:CCrC4,6Ckg/år,CNiC3,3Ckg/år,CCuC12,2Ckg/år,CZnC6,1C
kg/år.CUtsläppC2011:CCrC0,77kg/år,CNiC0,98Ckg/år,CCuC0,53kg/år,CZnC
0,44Ckg/årCCCCCCCCCCCCC
RiktvärdeCför:CCCrC0,5Cmg/l,CNiC1,0Cmg/l,PC1,0Cmg/l,CFC30Cmg/l,C
oljeindexC3Cmg/l.CUtsläppC2011:CCrC0,04Ckg/år,CNiC0,05Ckg/år,CPC
0,24Cmg/l,CFC4,0Ckg/år,ColjeindexC0,05kg/år

!

Bilaga 2 Provtagningspunkter och undersökningsprogram

Provtagningspunkter och undersökningsprogram i Mörrumsåns avrinningsområde. Fyskem = fysikaliska och kemiska
undersökningar (3, 6 resp. 12 ggr per år), MIV = metaller i vatten (6 ggr per år), Sed = metaller i sediment, Pl = plankton
och klorofyll-a (1, 2 eller 6 ggr per år), Bf = bottenfauna, Fisk = elfiske i rinnande vatten/nätprovfiske i sjöar där antal
nätnätter är angett inom parentes.
Nr

Huvudfåra Mörrumsån;
Namn

Biflöde;
Namn

Koordinater X,Y
RT90

Undersökningsprogram

101 Boskvarnasjöns utlopp

6344840, 1459834 Fyskem 6

104 Änghultasjöns utlopp

6334959, 1459672 Fyskem 3

107 Norrsjöns utlopp

6331518, 1459753 Fyskem 3

110 Madkrokens utlopp

6328200, 1454959 Fyskem 3

478

Ramkvillaån; Ramkvillaåns mynning 6342455, 1448357 Fyskem 6

111 Örken norra delen

6336100, 1451500 Pl 2, Bf*, Sed**, Fisk(32)**

113 Örken södra delen

6326800, 1453800 Pl 2, Bf*, Sed’’

115 Örkens utlopp

6329213, 1451626 Fyskem 6, MIV 6

426

Drättingesjöns utlopp i Örken

6325986, 1453638 Fyskem 3

118 Vartorp uppströms dammen

6327694, 1446992 Fyskem 6

120 Övrasjön mitten

6327000, 1445500 Sed (PCB, Olja, Hg)*

125 Sörabysjön södra delen

6323000, 1444000 Pl*, Bf*, Sed**

175 Sörabysjöns utlopp

6324980, 1443364 Fyskem 6

427

Asaån; Skärlen

132 Åby

6339000, 1443000 Pl*, Bf*, Sed**
6323169, 1437827 Fyskem 12

438

Kavleån; Kavleåns mynning

6321428, 1437461 Fyskem 6

305

Rottneån; Innaren

6319500, 1475500 Pl*, Bf*, Sed**

178 Helgasjön Arabyviken

6309000, 1436000 Pl*, Bf*, Sed**, Fisk(24)**

139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs

6307067, 1435664 Fyskem 12

468

Bergunda kanal; Trummen mitt

6304280, 1440340 Pl 6, Bf*, Sed*

429

Bergunda kanal; Trummen utlopp

6304497, 1439905 Fyskem 6

469

Bergunda kanal; Växjösjön mitt

6304450, 1439900 Pl 6, Bf*, Sed 1

430

Bergunda kanal; Växjösjön utlopp

6304682, 1438809 Fyskem 6, MIV 6

313

Bergunda kanal; Södra
Bergundasjön

6302500, 1437600 PL 6, Bf*, Sed 1

315

Bergunda kanal; Sundet

6303939, 1436687 Fyskem 12

316

Bergunda kanal; Norra
Bergundasjön

6304750, 1436150 Fyskem 6, PL 6, Bf 1, Sed
1

318

Bergunda kanal; Bergunda kanal

6304681, 1435205 Fyskem 12, Bf 1

143 Kråkesjöns utlopp

6305396, 1430799 Fyskem 12, MIV 6, Bf 1

147 Os

630185, 142535

Fyskem 6, Bf*

322

Lekarydsån; uppströms Dansjön

6317227, 1425146 Fyskem 6

351

Lekarydsån; mynningen i Salen

6309000, 1424269 Fyskem 6

327

Skaddeån; mynningen i Salen

6307588, 1423129 Fyskem 6

!
Nr

Huvudfåra Mörrumsån;
Namn

Bilaga 2 Provtagningspunkter och undersökningsprogram
Biflöde;
Namn

Koordinater X,Y
RT90

Undersökningsprogram

329

Obyån; Kotjasjöns inlopp

629530, 141880

Fyskem 6

350

Obyån; mynningen i Salen

630028, 142216

Fyskem 6

333

Opparydsbäcken; Mynning i Salen

6294587, 1423561 Fyskem 6

148 Salen längst norrut

6308000, 1424000 Sed**

150 Salen norra delen

6300282, 1422158 Pl 1, Fisk(20)**

151 Salen norra delen utlopp

6304517, 1423634 Fyskem 6

152 Salen södra delen

6300200, 1424100 Sed**

154 Salens utlopp Huseby

629528, 142563

Fyskem 6

432

Vederlövsån; Rösås

6285619, 1434607 Fyskem 6

400

Aggån; Bostorpsån Näsbykvarn

6316926, 1462456 Fyskem 6

342

Aggån; Torsjöns ulopp

629137, 144608

343

Aggån; Nedströms Ingelstad

6288824, 1444533 Fyskem 6

436

Aggån; Tävävelsåsbäcken vid St
Trängsled

6290762, 1439724 Fyskem 6

464

Aggån; Yttre kanalen Södregård

6285260, 1442098 Fyskem 6

344

Aggån; Aggåns mynning i Åsnen

6280553, 1441756 Fyskem 6

Fyskem 6

156 Åsnen Kalviksfjorden

6281700, 1434200 Fyskem 6, Pl 1, Fisk(20)**
Fyskem 2 vid botten om
skiktning

157 Åsnen Julöfjorden

6281780, 1428340 Fyskem 6, Pl 1
Fyskem 2 vid botten om
skiktning

201 Åsnens utlopp Hackekvarn

6268879, 1435297 Fyskem 6

211 Åkeholm

6240950, 1434350 Bf 1, Fisk 1

213 Svängsta

6237300, 1435900 Bf 1, FIsk 1

219 Forsbacka

622765, 143445

Fyskem 12, MIV 6, Bf 1,
Fisk 1

* Prov tas vart tredje år, med år 2011 som startår. ** Prov tas vart sjätte år, med år 2011 som startår.
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Analysparametrarnas innebörd
Vattentemperatur
Vattentemperaturen påverkar många andra variabler, och har betydelse för såväl biologisk
aktivitet som kemiska processer. Vatten med olika temperatur har olika densitet och det kan skapa
tydliga temperaturskiktningar med helt olika kemiska förutsättningar längs en djupgradient.
Uttrycks som grader Celcius, °C.

Grumlighet
Grumlighet är synonymt med turbiditet och beror på olösta partiklar. Turbiditet är ett mått på hur
dessa partiklar gör så att ljuset sprids och absorberas istället för att passera rakt igen vattnet.
Partiklarna kan utgöras av allt från slam och lera, till plankton och dött organiskt material.
Turbiditet mäts i FNU (Formazine Nephelometric Unit), där formazin används som referens.

pH
pH är ett mått på halten vätejoner i ett vatten och ger därmed information om vattnets
surhetsgrad. Parametern saknar enhet.

Alkalinitet
Alkalinitet ger en uppfattning om hur känslig en sjö är för försurning. Det är framförallt
vätekarbonat, karbonat- och hydroxidjoner som påverkar alkaliniteten. Ökar dessa ökar också
alkaliniteten och de buffrar mot försurning. Alkalinitet mäts i mekv/l.

Syrgas
Syrgas är ett mått på halten syre som finns tillgänglig i vattnet och mäts i mg/l samt i %. Vattnets
syrgas kommer både från luften och från fotosyntesen i vattnet. Syrgas konsumeras både vid
kemiska processer och biologisk nedbrytning. Syrgasbrist kan uppkomma då mycket material ska
brytas ned eller då omblandningen av vattnet är dålig. Olika organismer är olika känsliga för hur
låga syrehalter de tål utan att ta skada. Hur mycket syre som kan lösa sig i vattnet beror på
vattentemperaturen. Syrgasmättnad är ett mått i procent på hur mycket syre som finns löst i
vattnet jämfört med hur mycket som teoretiskt kan lösa sig vid en viss temperatur.

!
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Färgtal
Järn- och manganföreningar samt lösta humusämnen ger vatten en brun färg. Färgtalet mäts
spektrofotometriskt vid 405 nm. Färgvärdet uttrycks som milligram platina per liter, mg Pt/l.

Totalt organiskt kol
Totalt organiskt kol (TOC) är ett mått på kolinnehållet i det organiska materialet i vattnet. I
näringsfattiga sjöar kan det användas som ett mått på humushalten. Uttrycks i milligram kol per
liter, mg C/l.

Konduktivitet
Konduktivitet är ett mått på hur mycket lösta joner som finns i ett vatten. Uttrycks i milli-Sievens
per meter, mS/m.

Totalfosfor
Fosfor är nödvändig för energiomsättningen hos alla organismer. I naturvatten förekommer fosfor
i både löst och partikulär form som organiskt eller oorganiskt material. Totalfosfor utgör summan
av dessa olika former och ses som ett mått på vattnets potentiella näringsinnehåll. Totalfosfor
uttrycks i µg P/l.

Totalkväve
Kväve ingår som en viktig byggsten i alla levande organismer. Totalkväve i naturvatten består
främst av nitrat och resterande del utgörs av löst, organiskt bundet kväve, tillsammans med
ammonium och nitrit. Uttrycks i mg eller µg N/l.

Nitratkväve
När organiskt material bryts ned frigörs ammonium, som oxideras till nitrat. Om syrgastillgången
är dålig bildas istället nitrit. Primärproducenterna använder nitrat, ammonium och urea som
kvävekälla. Höga nitratkoncentrationer kan orsaka kraftig algtillväxt och kan också vara en
indikation på avloppsvattenutsläpp. I Mörrumsåns recipientkontroll har summan av nitrat och
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nitrit mäts och enheten uttrycks som milligram eller mikrogram nitrat-nitritkväve per liter, mg
eller µg NO2,3-N/l.

Metaller i rinnande vatten
De metaller som står i fokus för Mörrumsåns recipientkontroll är aluminium (Al), arsenik (As), bly
(Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), koppar (Cu), krom (Cr), nickel (Ni), zink (Zn) och kvicksilver
(Hg). Kvicksilver mäts endast i punkt 219 Forsbacka. Förutom aluminium räknas dessa som
tungmetaller, då de har en densitet över 5 gram/cm3. De flesta tungmetaller förekommer i mycket
låga halter i naturen, men eftersom de är oförstörbara kan de cirkulera i miljön i allt högre
koncentrationer. Ändrade pH- eller syreförhållanden, liksom omrörning av sediment kan frigöra
tidigare bundna metaller. Både zink och koppar är nödvändiga för alla organismers
ämnesomsättning, men kan också vara giftigt, redan vid låga halter. Naturvårdsverket har tagit
fram (1999) bedömningsgrunder för vissa av metallerna, liksom jämförvärden för naturliga
opåverkade vatten och genom EUs ramdirektiv för vatten finns även framtagna gränsvärden för
prioriterade och särskilt förorenande ämnen. Halterna uttrycks som mg eller µg/l.

Siktdjup
Siktdjupet är ett mått på vattnets grumlighet och ger ett mått på hur långt ned i vattnet som
solljuset når ned. Vid ett litet siktdjup absorberas eller sprids det nedträngande ljuset kraftigt.
Siktdjup mäts i meter. Sura sjöar tenderar att ha ett stort siktdjup, både som ett resultat av minskad
biologisk aktivitet och att humusämnena bleknar. Siktdjup anges i meter (m).

Klorofyllhalt
Mätningar av klorofyllhalten ger ett grovt mått på biomassan av växtplankton i vattnet.
Klorofyllhalten mäts i µg/l.
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