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Miljöåtgärder behövs i
Säveån
är vattendragen påverkade av rensningsåtgärder. Det ﬁnns
många sträckor med
värdefulla naturområden i och kring Säveån, men på grund av
många vandringshinder är öringen, som
är ﬂodpärlmusslans
värdﬁsk, i behov av
åtgärder för att kunna
överleva. I rapporten
ﬁnns förslag på en rad
åtgärder för att återställa lek- och uppväxtplatser för öring.

Vårgårda kommun
i samarbete med
Alingsås kommun
och lokala miljöorganisationer
har fått bidrag
från Länsstyrelsen
till ett lokalt naturvårdsprojekt i
Säveån uppströms
Mjörn. Inom
projektet ska man
inventera ﬁsk
och musslor och
tänkbara lek- och
uppväxtplatser för
dem. Avsikten är
att göra en förstudie som underlag
för åtgärder för
förbättringar,
till exempel att i
samarbete med
kraftintressenter
göra ﬁskvägar vid
vandringshinder.
Flodpärlmussla i Säveån

Så långt har man kommit
Informationsmöten har hållits med markägare
och kraftverksägare. Förstudien är klar och en
slutrapport har skrivits. Den rapporterades till
Länsstyrelsen den 1 mars 2013. Av den 5,7 mil
långa sträckan mellan Säven och Mjörn inventerades 47 km av huvudfåran och 36 km i 16 tillrinnande vattendrag. Vid inventeringen hittades en
population av ﬂodpärlmussla och en svag stam
av öring. Utmed de inventerade sträckorna har
33 vandringshinder, 74 broar, 123 diken och 11
vattenuttag kartlagts. Förutom vandringshinder

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla
vattendrag uppnå
god ekologisk status
senast år 2015. Ett av
kriterierna för god
ekologisk status är
att vattendrag ska
vara naturliga. Vandringshinder och andra
mänskliga åtgärder i
vattendragen innebär hinder för att kunna
uppnå god ekologisk status. Ett sätt för att
komma närmare målet att uppnå god ekologisk status är att göra kompensationsåtgärder i form av restaurering av lek- och
uppväxtplatser för öring och skapa ﬁskvägar förbi vandringshinder. En annan viktig
åtgärd är att se till att det ﬁnns död ved i
vattnet, det vill säga lite större växtdelar.
Detta är en viktig förutsättning för många
djur i både vattendrag och sjöar.

Med gamla anor!
Industriverksamhet sedan 1600-talet
Vargön Alloys AB tillverkar ferrolegeringar; ferrokrom och ferrokisel. Legeringarna används av
stålindustrin vid tillverkning av rostfritt stål och
olika typer av specialstål. Industriell verksamhet
i någon form har bedrivits på området i Vargön sedan 1600-talet och bolaget Wargöns AB
bildades 1874 genom att Nils Ericssons söner

Mjölkbergets stoftdeponi 2012 med smältverket i
bakgrunden.

ningen. År 2007 lämnade Miljödomstolen
dispens till fortsatt drift under förutsättning
att man minimerade innehållet av krom
(sexvärt ) i stoftet och att deponins lakvattensystem åtgärdades.

Stofthantering
Första åtgärden var att stabilisera stoftet
från ﬁltren genom att det
blandas med en vattenlösning av järnsulfat. I samband med stabiliseringen
sker också en reduktion
av stoftets sexvärda krom
till trevärt. Stoftet transporteras nu till deponin
på Mjölkberget och deponeras i celler som delas in
i bassänger med hjälp av
L-stöd i betong.
Därefter inleddes arbetet med att justera och
täcka deponins slänter
för att förhindra ras samt

uppfört ett träsliperi. Tillverkning av
ferrolegeringar startade 1912.
Ferrolegeringar framställs genom
elektrotermisk reduktion av oxidiska
malmer och i reduktionsprocessen
bildas stora mängder gas som innehåller stoft som till över 99 % samlas upp
i stoftﬁlter.
I början av 2000-talet konstaterades
att deponin, i dess dåvarande utformning, inte uppfyllde miljökraven enligt
förordningen om deponering av avfall.
De undersökningar som gjordes visade
på höga kromhalter i lakvattnet från
deponin. Vargön Alloys ansökte 2005
om dispens från kraven i deponeringsförordningen, men åtog sig samtidigt
att minska läckaget av krom till omgiv-

Anläggning av dräneringsrör vid deponins slänter
(2008)

Månadsprover på
kromhalten (mg/l)
i lakvatten
1975-2012

minimera mängden lakvatten. Deponins södra
del var redan fylld upp till tillståndsgiven nivå.
Den sluttäcktes därför tidigt i projektet med
en kombiduk bestående av plast och bentonit.
Ovanpå duken lades ett dräneringslager och
sedan en meter skyddsskikt bestående av jordmassor.
Den del av deponin som skulle fortsätta att
användas jämnades ut, delades in i celler och
täcktes sedan med en s.k. HDPE-duk.
Slutligen minskades storleken på den beﬁntliga
lakvattendammen. Den tätades med bentonit
och ﬁck en ny pumpbrunn.
Detta innebär att det från deponin nu ﬁnns
ﬂera olika typer av avloppsvatten;
• Lakvatten från den gamla deponin som samlas
upp i slänterna och leds till lakvattendammen
• Lakvatten som kommer från dräneringen under
tätskiktet på den täckta delen av deponin som är i
drift. Det vattnet leds också till lakvattendammen.
• Regnvatten som passerar täckskiktet och samlas
upp i diken och dräneringar runt deponin. Det
vattnet leds direkt ut till recipient.
Hittills har föroreningshalterna i lakvattnet
sjunkit betydligt. Skulle det visa sig att halterna stiger ﬁnns möjlighet att rena lakvattnet
i en anläggning som använder järnsulfat som
reduktionsmedel och där vattnet sedan ﬁltreras
innan det släpps ut i Göta Älv.

Utgjutning av ferrokrom

Lillån i Slumpån – varifrån kommer alla
näringsämnen till Göta älvs biflöden?
Älvens biﬂöden ger för
mycket näring
Biﬂödena mellan Vänern och
mynningen i
Västerhavet tillför
stora mängder
av näringsämnen till Göta älv.
Framförallt gäller
detta för fosfor
varför biﬂöden
som Stallbackaån,
Slumpån och Lärjeån inte heller
klarar vattendirektivets gränser
för God ekologisk Slumpån vid Solberga nedströms Sjuntorp. Foto Stellan Elmer
status. En annan
problematik är
att djurhållning och enskilda avlopp ger en
genomförde länsstyrelsen provtagningar
mikrobiologisk påverkan som kan innepå näringsämnen och mikrobiolog på 17
bära en smittämnesspridning till Göta älv
punkter i Lillån och Slumpån och dess bisom är dricksvattentäckt. Dessa vattendrag
ﬂöden. Stefan Bydén på Melica har nu gjort
rinner genom ett kuperat landskap där
en sammanställning och analys av de data
lättvittrade lerjordar utgör stor del av avrinsom inkommit i projektet och Elin Ruist vid
ningsområdena. Det ﬁnns mycket åkermark
Sportﬁskarna har genom GIS-analys gjort en
och också en stor djurhållning med betesbedömning av risken för fosforförluster via
marker i området. Är det detta som främst
åkermark.
leder till de höga fosforhalterna eller kan
även enskilda avlopp och bräddningar från
”Hot spots” identiﬁerade
avloppsreningsverken ha betydelse?
Resultaten visar att totalfosforhalterna i ﬂera
av biﬂödena ligger på 200-300 µg/l i medel
Orsakerna kartläggs
vilket är extremt höga halter. Halterna är
Varifrån kommer näringsämnena och vilka
dock inte helt jämförbara med den ordinarie
är de mest kostnadseffektiva åtgärderna för
provtagningen som Trollhättans kommun
att minska fosforförlusterna? Länsstyrelsen
och Göta älvs vattenvårdsförbund utför då vi
tillsammans med Göta älvs vattenråd ﬁck
i projektet har försökt mäta vid högﬂödestillett bidrag från Vattenmyndigheten för att
fällen. För fosfor visar värdena också ett tydreda ut orsaken till de höga fosforhalterna
ligt samband med vattenföringen medan ett
med Lillån, som är ett biﬂöde till Slumpån,
omvänt förhållande råder för kväve. Resulsom exempelområde.
taten stödjer det man brukar säga om fosfor
Under sommaren 2011 till våren 2012
att ”90% av fosforförlusterna sker från 10%

av arealen under 1% av tiden”. Dessa ytor som
läcker mest kan ofta vara små områden och det är
för att identiﬁera sådana riskområden som Elins
del i arbetet kommer in. Elins analyser har lett till
att vi nu har ett detaljerat kartunderlag för bland
annat områden med stor risk för hög ytavrinning
på områden som lutar mycket nära vattendragen.
För att få till skyddszoner där de verkligen gör
nytta kan det alltså vara dessa områden man ska
koncentrera sig på.

Boende och markägare måste vara med

skall man tillsammans titta på några av
de utpekade områdena och gå igenom
resultaten i rapporten. Förhoppningen är
också att vi ska komma vidare i diskussionen om hur vi kan jobba med åtgärder i
området för att minska fosforförlusterna.
Metodiken som använts och de slutsatser
som resultaten gett kan i framtiden också
vara användbara vid utformningen av
åtgärdsprogram för andra avrinningsområden utefter Göta älv.

I februari 2012 hölls ett möte med boende och
markägare. Ett tjugotal personer kom till mötet
och man kom överens om att diskutera åtgärder
tillsammans när underlagsrapporten är klar.
Denna diskussion kommer att äga rum i år och
ska innehålla en vattendragsvandring tillsammans med boende och markägare i området. Då

Kartan visar en del av Lillåns avrinningsområde med utpekade riskområden för höga fosforförluster på åkermark. Grönt är områden med hög ytavrinnig nära vattendraget, lila är
åkermark med hög lutning nära vattendraget och de röda områdena har både hög ytavrinning och hög lutning.

Undersökning av metaller och organiska
ämnen i Mjörns och Antens abborrar
I en undersökning i Anten och Mjörn 20072008 fann man förhöjda halter av krom och
PCB i bottensedimenten. Sedimenten i Säveåns mynning hade höga halter av TBT (tributyltenn). I samband med arbetet med att ta
fram ett program för Mjörnstranden i Alingsås,
fann man också höga halter av TBT i sedimenten i Mjörn. Resultaten väckte frågan om det
kunde ﬁnnas höga halter av metaller, PCB och
TBT i ﬁsken i sjöarna. Anten-Mjörnkommittén
och Göta älvs vattenvårdsförbund har därför
tillsammans låtit utreda frågan och under 2012
fångades abborrar för analys på två stationer i
Anten (söder om Espenäs och i Looviken)och
två stationer i Mjörn (utanför Säveåns utlopp
respektive Solveden). Antens och Mjörns ﬁskevårdsföreningar ansvarade för genomförandet.

Metaller
Här kommenteras endast resultaten för krom
och kvicksilver eftersom övriga metaller uppvisade låga halter.
Krom hade påvisats i höga halter i sedimenten
i Mjörn och var en av anledningarna till att undersökningen gjordes. Resultatet av analysen
visar att halter i abborrarna inte är höga. På
tre stationer kunde krom inte påvisas och på

Analyserade ämnen
Proverna togs på muskeln och analyserades på följande ämnen:
• Metaller: arsenik, kadmium, kobolt,
krom, koppar, kvicksilver, mangan, nickel,
bly och zink
• Tennorganiska föreningar, 10 st varav
TBT är en
• PCB, summa 7 (är en summerad halt av
sju PCB-föreningar: PCB 28, PCB 52, PCB
101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 och PCB
180)
den fjärde stationen, Piren i Mjörn, var halten
strax över detektionsgräns.
Halten kvicksilver var strax över gränsvärdet
för abborrarna från Mjörn och under gränsvärdet för abborrarna från Anten. Halten av
kvicksilver i sedimenten i de båda sjöarna
var låga i undersökningen 2008. Kvicksilver
är en giftig metall som i naturen lätt kan
omvandlas till metylkvicksilver vilket är
extremt giftigt för människan. Gränsvärdet
för kvicksilver i livsmedel ligger på 0,5 mg/kg
våtvikt för abborre (EG 1881/2006) och på
1,0 mg/kg våtvikt för
gädda (EG1881/2006).
Om hänsyn tas till osäkerhetsintervallet ligger
halten i abborrar fångade utanför Säveåns
utlopp nära gränsvärdet
medan halten i abborrar fångade närmare
Solveden ligger över
gränsvärdet.
Resultatet kan jämföras
med halten i abborrar
Piren med fyr i Mjörn.
Foto: Anders Löfgren

i Rådasjön och Landvettersjön från 2011, som
var 0,06-0,23 mg/kg på sammanlagt 11 ﬁskar.
Resultat från Vänern 2011 visar på medelvärdeshalter i abborrar i intervallet 0,1-0,4 mg/kg.
Halterna i Mjörn är således högre än andra sjöar
i regionen. I den limnologiska undersökningen
som genomfördes i Anten och Mjörn 20072008 analyserades gäddor från de båda sjöarna.
Medelhalterna av kvicksilver i gädda var 0,29
mg/kg i Anten och 0,43 mg/kg i Mjörn.

Tennorganiska föreningar
De tennorganiska föreningar som påvisats
i undersökningen är tributyltenn (TBT) och
trifenyltenn som förekom i båtbottenfärg samt
i impregneringsmedel och som stabilisator i
PVC-plast. I Sverige är det sedan 1993 all användning av TBT förbjuden. Halterna av TBT och
trifenyltenn i abborrarna är lägre än halter som
uppmätts i ﬁsk från kustvatten.
Enligt Livsmedelsverket ﬁnns det inte gränsvärden för TBT och trifenyltenn i livsmedel. Däremot ﬁnns en riskvärdering av tennorganiska
föreningar i mat gjord av EFSA (European Food
Safety Authority) 2004. Av den riskvärderingen
kan man dra slutsatsen att de halter som uppmätts i abborrarna i Mjörn inte medför någon
riskabel konsumtion.

PCB

Sju enskilda PCB-föreningar har analyserats
och resultaten av dessa har slagits samman
till en summa PCB. Summahalten av PCB är
betydligt högre i abborrarna från Mjörn än de

från Anten. I sedimentprover som togs i de
båda sjöarna 2008 kunde PCB inte påvisas
i proverna från Anten men i de från Mjörn
var halterna mycket höga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999).
Detta stämmer väl överens med skillnaden
i halter i ﬁsken.
Nyligen har ett gränsvärde för PCB7 (ickedioxinlika PCBer) i livsmedel på 125 ng/g
våtvikt införts (EU 1259/2011). De uppmätta halterna i abborrarna från Mjörn var
ca 20 µg/kg (motsvarar ng/g) vilket ligger
långt under gränsvärdet.

Kostrekommendationer

Livsmedelsverkets kostrekommendationer som ﬁnns för konsumtion av insjöﬁsk
på grund av förhöjda halter av kvicksilver
täcker rimligtvis även de halter av tennorganiska ämnen som uppmätts här.
I Livsmedelsverkets riktlinjer avråds från att
för ofta äta ﬁsk av arter där höga halter av
kvicksilver och andra gifter är vanliga. Beträffande kvicksilver gäller strikare rekommendationer för gravida och ammande
kvinnor. Sportﬁskare är en annan potentiell
riskgrupp. Personer som äter abborre,
gädda, gös eller lake oftare än en gång per
vecka kan få i sig kvicksilvermängder som
på sikt kan skada hälsan. Kostrekommendationer ﬁnns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Mölndalsåns vattenråd bjöd in till informationsmöte
Under september bjöd Mölndalsåns vattenråd in alla som
bor och verkar inom Mölndalsåns avrinningsområde till
en informationsträff med en vattendrgsvandring kring
Rådasjön och med seminarier om åns värden och om vattendirektivet, vattenrådets roll och aktuella åtgärder och
projekt vid Mölndalsån
Förutom vattenrådets egna representanter kom ett 15tal mycket intresserade personer som uppskattade att
höra mer om ”sin” å.
Vattendragsvandring kring Rådasjön.
Foto:Inger Källberg.

På gång 2012-2013?

Vad gör vattenvårdsförbundet?

Det löpande kontrollprogram för att mäta vattenkvaliteten
i våra sjöar och vattendrag gäller för treårsperioden 20132015.

Göta ävs vattenvårdsförbund bildades 1957
för att kartlägga tillståndet i Göta älv och
dess biﬂöden nedströms Vänern. Vid denna
tid hade vi en mycket kraftig samhällelig
och industriell expansion utmed älven.
Föroreningarna tilltog allt mer i älven, vilket
var allvarligt eftersom dricksvattnet sedan
mer än hundra år hämtats ur älven. All
verksamhet utmed älven och dess biﬂöden
påverkar i någon form och det är därför en
skyldighet för kommuner och företag att
kontrollera hur påverkan sker. Genom vattenvårdsförbundet samordnas stora delar
av kontrollverksamheten, vilket inneburit
att denna i betydande omfattning kunnat
förenklas och effektiviseras. Förbundets
verksamhet bedrivs i nära samarbete med
vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen,
kommunernas miljöförvaltningar samt vattenverk och företag.

Under hösten 2012 undersökte vattenvårdsförbundet
kiselalger i Mellbyån och Lärjeån. Detta ingår som en del i
en större undersökning av kiselalger i Västra Götaland som
Länsstyrelsen ansvarar för. Undersökningen syftar dels till
att öka kunskapen om vattendragens miljötillstånd och
dels skall den fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Motsvarande undersökning gjordes även 2010. Resultaten redovisas våren 2013.
Fr o m 2014 ska kiselalgsundersökningar göras vartannat
år enligt det ordinarie kontrollprogrammet på åtta lokaler;
Lärjeån, Slumpån, Grönån, Mellbyån (S15), Lerån, Mörlandaån samt Mölndalsån (MP8 och MP10), .
I samarbete med Anten-Mjörnkommittén har förbundet
under 2012 undersökt halter av PCB och metaller i abborrar (muskel) från sjöarna Anten och Mjörn. Rapporten är
klar och redovisas nu under våren. Ett sammandrag ﬁnns i
årets Vattenmagazin.
Då man inom förbundet sett toppar av förhöjda metallhalter i Nordre älvs vatten vintertid under ﬂera år kommer
de ordinarie provtagningarna under januari-april 2013
att kompletteras med ytterligare två punkter. Detta för att
försöka hitta vad som kan vara källan.
Skriften ”Fakta om Göta älv”, som togs fram 2005-2006, kan
beställas genom förbundets kansli. Boken ﬁnns även att
hämta som Pdf-ﬁl på vattenvårdsförbundets hemsida.
Boken ”Fina och fula ﬁskar i Göta älv” kan beställas på
förbundets kansli.

Idag tas kontinuerligt vattenprover vid sju
fasta datoriserade mätstationer utmed Göta
älv. Kopplat till dessa mätstationer har ett
älvövervakningssystem byggts upp som
direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten inträffar. Ett vattenintag kan snabbt
stängas om det bedöms vara nödvändigt.
Utöver de fasta mätstationerna ﬁnns ett 60tal provtagningspunkter i Göta älvs biﬂöden
och de större sjöarna inom området.
Förbundet har idag 13 kommuner och
ett 40-tal företag och organisationer som
medlemmar. Förbundet leds av en styrelse
som består av 12 ordinarie ledamöter och 4
suppleanter. Kommunerna och företagen
tillsätter vardera hälften av platserna

Förbundets kansli kan nås genom:
Monica Dahlberg
Telefon: 031-335 54 79
Fax: 031-335 51 17
E-post: monica.dahlberg@grkom.se

Publikationer




































 
























 
  
















 









 





































 


 



 
 



































 












































 


 










 






 










 



























 

 




 
 

 



 























































 
































































































Medlemmar i vattenvårdsförbundet
2011/2012






















































































































  






 













  














  
    





 

  

 

 
 



 

 

   
  
 


 




 




 
    











 























 
   















 















   
 
  










 




 






















 















 





























 





























