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 AVRINNINGSOMRÅDE OCH UTSLÄPP

Klarälven vid Branäs (foto: Peter Belin, SGS)

Timsälven, Möckeln 
(station 3001)

Svartälven, Möckeln 
(station 2001)

Gullspångsälven, Gullspång 
(station 1005)

Hovaån
(station 1101)
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Avrinningsområde och utsläpp

• Timsälven (1686 km2)
- 80 % skog och myr
- 12 % sjö
- 4 % jordbruk

• Svartälven (2428 km2)
- 86 % skog och myr
- 11 % sjö
- 1 % jordbruk

• Gullspångsälven (5040 km2)
- 80 % skog och myr
- 13 % sjö
- 4 % jordbruk

• Hovaån (106 km2)
- 65 % skog och myr
- 1 % sjö
- 26 % jordbruk



5

www.fotoakuten.se

 VÄDERFÖRHÅLLANDEN
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Väderförhållanden - lufttemperatur
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Väderförhållanden - nederbörd
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www.fotoakuten.se

 VATTENFÖRING OCH VATTENNIVÅ
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Vattenföring
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Vattenföring
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Vattenföring
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Vattenföring
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Vattenföring
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www.stocksnap.io

 ÄMNESTRANSPORT OCH AREALSPECIFIK FÖRLUST
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Ämnestransport - fosfor
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Ämnestransport - kväve
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Ämnestransport – organiskt material
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Arealspecifika förluster

• Huvudsakligen låga eller måttligt höga kväveförluster med ingen eller obetydlig 
avvikelse från beräknade jämförvärden år 2021. 

• Hög kväveförlust i Hovaån med stor avvikelse från jämförvärdet. 

• Huvudsakligen mycket låga eller låga fosforförluster med ingen/obetydlig eller 
tydlig avvikelse från beräknade jämförvärden år 2021. 

• Måttligt hög fosforförlust i Letälven vid Åtorp och Timsälven vid mynningen i 
Möckeln med tydlig avvikelse från jämförvärden år 2021. 

• Hög fosforförlust i Hovaån med mycket stor avvikelse från jämförvärdet. 
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Bedömningsgrunder

 BEDÖMNINGSGRUNDER



20

Bedömningsgrunder

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
För bedömningarna av vattnets kvalitet ur olika aspekter används dels Naturvårdsverkets/Havs- och vattenmyndighetens ”nya” bedömningsgrunder från 2007, som nu är införlivade i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25. I enlighet med detta dokument klassas statusen som ett treårsmedelvärde (i den aktuella årsrapporten 2018-2020). Statusen tar hänsyn till naturgeografiska förhållanden och innehåller således en ”inbyggda” referensvärden.
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Bedömningsgrunder

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
För bedömningarna av vattnets kvalitet ur olika aspekter används även Naturvårdsverkets ”gamla” bedömningsgrunder från 1999. Detta dokument innehåller bedömningsskalor för t.ex. organiskt material (TOC) och absorbans/färgtal som inte ingår i HVMFS 2019:25. I enlighet med Rapport 4913 görs en bedömning av tillståndet (i den aktuella årsrapporten 2020), men tar inte hänsyn till vad som är naturligt för olika typer av vatten i samma grad som HVMFS 2019:25. 
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 VATTENKEMI

Ruttnerhämtare Käpphämtare

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Utrustning för provtagning av vatten i sjöar och vattendrag. Till vänster en Ruttnerhämtare, modell Limnos, och till vänster en käpphämtare, modell ”Spindeln”.
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Vattenkemi - näringsämnen

www.fotoakuten.se

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I sötvatten är det fosfor som är begränsande för den biologiska produktionen. 
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Vattenkemi – näringsstatus
(2019-2021)

• Hög eller god näringsstatus vid samtliga 
provplatser utom tre.

• I Färnsjöns utlopp (3505) och Timsälven före mynningen 
i Möckeln (3001) var näringsstatusen måttlig.

• Hovaån (1101) hade otillfredsställande status. 

• Fosformedelhalter mellan 5 µg/l (Svartälven vid 
Sågen respektive mynningen i Möckeln) och 68 µg/l 
(Hovaån) år 2021 (låga till mycket höga).   
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Vattenkemi – näringsämnen (2021)

• Inga stationer i sjöar hade anmärkningsvärt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet som skulle kunna 
indikera interngödning. 

• I Daglösens norra del (3415) brukar samtidigt förhöjda värden för alkalinitet, konduktivitet och 
ammoniumkväve i februari/mars påvisa inskiktning av avloppsvatten från reningsverket i Filipstad, 
men detta var inte fallet år 2021. I december 2021 omöjliggjorde osäker is provtagning.

• Inte vid någon provplats överskreds gränsvärdet för ammoniakkväve (HVMFS 2019:25). 
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Vattenkemi – näringsämnen
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Vattenkemi – klorofyll

www.fotoakuten.se
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Vattenkemi – klorofyllstatus
(2019-2021)

www.fotoakuten.se

• Hög status i Bredreven (2530), 
Lersjön (3510), Öjevettern (3070), 
Möckeln (1030)  och Skagern (1010).

• God status i centrala Daglösen (3410), 
Östersjön (3090), Alkvettern (3030) 
och Lonnen (3010).

• Måttlig status i norra Daglösen (3415) 
och Ullvettern (3050).

• Klorofyllhalter mellan 3,3 (Bredreven) och 
23 µg/l (Lonnen) i augusti 2021
(låga till höga).  
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Vattenkemi – siktdjup

www.fotoakuten.se
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Vattenkemi – siktdjupsstatus
(2019-2021)

www.fotoakuten.se

• Överlag god eller hög status

• Siktdjup mellan 1,9 m (Lonnen) och 3,2 m 
(Möckeln) i augusti 2021 (litet till måttligt). 
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Vattenkemi – organiskt material och syrgas

www.fotoakuten.se

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Det organiska materialet utgörs främst av brunfärgade humusämnen. Vid nedbrytning av organiskt material förbrukas syre, som på bilden provtas enligt den s.k. Winkler-metoden.
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Vattenkemi - organiskt material
(medelvärden 2021)

www.fotoakuten.se

• Oftast måttligt höga TOC-halter

• Höga TOC-halter i Svartälven vid Sågen (2625), 
Lesjöälven vid Fransagen (2544), Älgälven
nedströms Sävenfors (2241), Skillerälven (3502) 
och Daglösens norra del (3415).

• Mycket höga TOC-halter i Skagersholmsån (1201) 
och Hovaån (1101).

• Låga TOC-halter i Storforsälven uppströms 
Storfors (3083)
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Vattenkemi - organiskt material

www.fotoakuten.se
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Vattenkemi – syrgasstatus
(medel av årslägsta 2019-2021)

www.fotoakuten.se

• Hög status i Skagern (1010). 

• Måttlig status i centrala Daglösen (3410) 
och Möckeln (1030).

• Otillfredsställande status i Bredreven
(2530), Lersjön (3510), norra Daglösen
(3415), Östersjön (3090), Öjevettern
(3070), Ullvettern (3050) och Lonnen
(3010).

• Dålig status i Alkvettern (3030).  
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Vattenkemi - surhet

www.fotoakuten.sewww.fotoakuten.se
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Vattenkemi – surhet
(årslägsta alkalinitet 2021)

www.fotoakuten.se

• God eller svag buffertkapacitet vid flertalet 
provplatser

• Mycket svag buffertkapacitet i Liälven nedströms 
Fredriksberg (2621) och Älgälven nedströms 
Sävenfors (2241) 

• Ingen eller obetydlig buffertkapacitet i Svartälven
vid Sågen (2625) 

• Mycket god buffertkapacitet i Färnsjöns utlopp 
(3505) och Hovaån (1101) 
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Vattenkemi - metaller

www.fotoakuten.se
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Vattenkemi - metaller

www.fotoakuten.se

• Tillfälligt måttligt höga halter av bly och koppar i Hovaån (1101). 

• Tillfälligt måttligt höga halter av bly i Lesjöälven vid Fransagen (2544). 
Måttligt hög medelhalt av bly.  

• Tillfälligt måttligt höga halter av bly, koppar och zink samt förhöjda molybdenhalter 
vid flertalet provtillfällen i Kilstabäcken (3102). Måttligt hög medelhalt av bly.

• Halterna av bly, koppar, nickel och zink (biotillgängliga) samt arsenik, kadmium och krom 
underskred bedömningsgrunder och gränsvärden enligt HVMFS 2019:25.   
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 VÄXTPLANKTON
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 VÄXTPLANKTON

Öjevettern (3070) Lonnen (3010) 

• God näringsstatus och nära neutralt i båda sjöarna.
• Gonyostomum semen dominerade biomassan.

Foto: Medins Havs- och Vattenkonsulter AB
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Kiselalger

Grönalgen Treubaria triappendiculata indikerar näringsrikedom 
(foto: Medins Biologi AB)

Foto: Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

 KISELALGER
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 KISELALGER

• Måttlig näringsstatus i Kroppaälven
nedströms fiskodling (3701)

• Surt i Lesjöns utlopp (2551) 
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 KISELALGER

• Riskflaggning p.g.a. extremt lågt artantal och 
diversitet för Bredreven (2533)

• Andelen missbildade skal var 1,2 % för 
Skagersholmsån (1201), vilket tyder på svag 
påverkan av något miljögift (även 2012 och 2018)

• Andelen missbildade skal var 5,1 % för Kroppaälven
nedströms fiskodling (3702), vilket tyder på stark 
påverkan av miljögifter (även 2015 och 2018)
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Kroppaälven, uppströms Kroppaälven, nedströms

3702 3701

IPS (1-20)
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Måttlig

Hög

Otillf.

Dålig

Statusklassning näringsämnen/organisk förorening

        

I Kroppaälven nedströms fiskodling (3701) var det 
främst artgruppen Achnanthidium minutissimum
som uppvisade missbildningar. De tre bilderna 
till vänster visar exempel på onormal form och 
bilden längst till höger visar ett skal med normal 
form. © Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

• Tydligt försämrad näringsstatus i Kroppaälven
nedströms Gammelkroppa fiskodling
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 BOTTENFAUNA
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Bottenfauna

www.fotoakuten.se

Gullspångsälven, 
Ålkärr (1002):

Gullspångsälven, 
Åråsforsarna (1003):

• Nära neutralt

• God status m.a.p. näringsämnespåverkan

• Måttlig status m.a.p. hydromorfologisk påverkan

• Hög status m.a.p. ”annan” påverkan

• Höga naturvärden (tre ovanliga arter)  

• Nära neutralt

• God status m.a.p. näringsämnespåverkan

• Hög status m.a.p. hydromorfologisk påverkan

• Hög status m.a.p. ”annan” påverkan

• Naturvärden i övrigt (en ovanlig nattslända)
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 EGENKONTROLL VID DEPONIER

www.stocksnap.io
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Egenkontroll vid deponier

www.fotoakuten.se

• Stark påverkan av lakvatten nedströms Miljöbolagets (och Storfors) deponi. 

• Överskridande av gränsvärden i HVMFS 2019:25 för årsmedelhalten av zink (24 jämfört med 
5,5 µg/) nedströms Miljöbolagets deponi. 

• Vid Filipstads deponi var flera lakvattenmarkörer avsevärt förhöjda nedströms anläggningen. 

• Vid Filipstads deponi (Y7 och Y8) överskred halterna av ammoniakkväve bedömningsgrunden 
för god status i HVMFS 2019:25, både som årsmedelvärde (17 och 4,2 μg/l jämfört med 1 μg/l) 
och maximalt enskilt värde (52 och 8,6 μg/l i maj jämfört med 6,8 μg/l). 

• Bedömningsgrunden för god status avseende ammoniakkväve i HVMFS 2019:25 överskreds 
även nedströms Mosseruds avfallsanläggning, både som årsmedelvärde (16 μg/l jämfört med 
1 μg/l) och maximalt enskilt värde (63 μg/l i juni jämfört med 6,8 μg/l). 

• Måttligt höga medelhalter av bly, kadmium och nickel samt höga medelhalter av koppar och 
zink nedströms Miljöbolagets (och Storfors) deponi. 
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 HIGHLIGHTS

www.pixabay.com
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Highlights

www.fotoakuten.se

• Höga arealspecifika förluster av både kväve och fosfor i Hovaån med stor respektive mycket stor avvikelse från 
jämförvärdet (2021). 

• Otillfredsställande näringsstatus i Hovaån (medel 2019-2021).  

• Otillfredsställande syrgasstatus i Bredreven, Lersjön, norra Daglösen, Östersjön, Öjevettern, Ullvettern och 
Lonnen (medel av årslägsta 2019-2021). Dålig syrgasstatus i Alkvettern (medel av årslägsta 2019-2021).  

• Mycket svag buffertkapacitet i Liälven nedströms Fredriksberg och Älgälven nedströms Sävenfors. 
Ingen eller obetydlig buffertkapacitet i Svartälven vid Sågen (årslägsta 2021).

• Måttligt höga medelhalter av bly i Lesjöälven vid Fransagen och Kilstabäcken. 

• Överskridanden av gränsvärden i HVMFS 2019:25 för årsmedelhalten av zink nedströms Miljöbolagets deponi. 

• Överskridanden av bedömningsgrunden för god status i HVMFS 2019:25 avseende ammoniakkväve, både 
som årsmedelvärde och maximalt enskilt värde, nedströms Filipstads deponi och Mosseruds 
avfallsanläggning.   

• Kiselalger visade tydligt försämrad näringsstatus i Kroppälven nedströms Gammelkroppa fiskodling och 
5 % missbildningsfrekvens indikerade stark påverkan av något miljögift. Riskflaggning för Bredreven. 
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Trevlig sommar!

Industries and Environment

Möckeln från östsidan
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