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Sammanfattning
Lyckebyåns vattenförbund driver recipientkontrollen av Lyckebyåns avrinningsområde och
Eurofins AB har anlitats för att utföra kontrollen. Som underkonsult anlitades Calluna AB.
Här är en sammanfattning av resultaten 2009.

Väderlek och vattenföring
Väderåret 2009 blev torrt. Vintern var snöfattig och något varmare än normalt, maj, juni och
juli blev ostadiga med regnskurar, men inga ovanliga mängder och medeltemperaturerna blev
också normala eller lite varmare i juli. Från augusti och resten av året var det mest torrt väder.
Helårets nederbörd i Ronneby Bredåkra blev 607 mm. Årsmedeltemperaturen blev 7,6°C
vilket är 1,3 grader varmare än normalt.
Från maj till november var det ovanligt lågt flöde i Lyckebyån. Årsmedelvattenföringen i
Lyckeby var 4,03 m3/s vilket är mycket lågt jämfört med tidigare år.

Försurning
Under 2009 spreds 1158 ton inom Lyckebyåns avrinningsområde över vattendrag, sjöar och
våtmarker vilket är betydligt mindre än tidigare. Värst drabbade av försurning är småvatten
och bäckar högt upp i avrinningsområdet där regnvattnet har stor påverkan. Resultaten från
kalkningseffektuppföljningen i Lyckebyåns avrinningsområde visar att så mycket som 29%
av proven hade en mycket svag, obetydlig eller ingen buffertkapacitet. Buffertförmågan hos vattnet
var god eller mycket god i de flesta av Lyckebyåns recipientkontrollstationer 2009, men i
februari var buffertförmågan mot surt vatten svag på flera provtagningsställen i och runt sjön
Törn. Station 3 Transjön bedömdes ha svag buffertförmåga och 56 Bäck från Långasjö
måttligt surt vatten. Bottenfaunan i station 54 Uppströms Löften tydde på försurningsskador.
Elfisket visade inte några försurningsskador.

Syretillstånd
Syrehalten i ett vatten beror bland annat på halten TOC, vilket har ökat under de senaste
decennierna, men sedan 2008 och 2009 har de vänt nedåt, troligen mest på grund av den
torra väderleken. Den totala transporten av TOC vid åns mynning beräknades 2009 till 2245
ton och den arealspecifika förlusten från avrinningsområdet blev 27,7 kg/ha.
Avloppsreningsverkens bidrag 2009 var 0,24 % av den totala transporten. Bedömningen
visar att det förekommer syrefattigt vatten Getasjöns och Kyrksjöns vatten och i station 56
Bäck från Långasjö. I Törn förekom syrefritt vatten liksom i station 54 Uppströms Löften.

Ljusklimat
Halterna av klorofyll-a i sjöarna har ökat i Törn och Västersjön under de senaste åren och
bedömdes vara hög i alla sjöarna utom i Västersjön där den var mycket hög. Siktdjupet har blivit
sämre i Kyrksjön och Törn de senaste sex åren och var litet i alla sjöarna. Vattnet har varit
starkt färgat i hela avrinningsområdet i flera år men 2009 fanns det en station (16a Lillån)
som endast bedömdes ha betydlig färgat vatten. Vattnet var betydligt eller måttligt grumligt i alla
stationer utom 54 Löften där det var starkt grumligt vatten.

Fosfor
Medelhalterna i Lyckebyån bedömdes under 2009 som måttliga eller höga överallt utom i 56
Bäck från Långasjö där de bedömdes vara mycket höga och i 16a Kättilsmåla Lillån där de var
låga. Den totala transporten till havet blev 2,67 ton i Lyckeby och den arealspecifika
förlusten av fosfor från hela avrinningsområdet blev 33 g per hektar och år, vilket är mycket
lågt. Dessa siffror är lägre än 2006-2008. Avloppsreningsverkens bidrag var 0,218 ton fosfor
2009 vilket motsvarar 8,2 % av hela transporten ut till havet.
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Kväve
Medelhalterna i Lyckebyån bedömdes under 2009 som höga överallt utom i 56 Bäck från
Långasjö där de var mycket höga samt i de fyra översta stationerna ner till och med Getasjön
där de var måttligt höga. Det är en liten förbättring jämfört med tidigare. Den arealspecifika
förlusten av kväve från hela avrinningsområdet blev låg och totaltransporten av kväve till
havet blev 91 ton 2009, vilket är lägre än tidigare. Totalt beräknas 21,7 ton kväve ha kommit
från de kommunala avloppsreningsverken vilket är mindre än tidigare. Avloppsreningsverken
bidrar med 24% av hela kvävetransporten ut i havet. Den största punktkällan var Emmaboda,
följt av Kosta och Vissefjärda.

Metaller i vatten
Av de metaller som analyserats i Lyckebyåns vattensystem är bly den metall som är problem i
Lyckebyån och särskilt i 8 Målaregården. Halterna var måttligt höga vid alla sex undersökta
stationer utom på station 17 Lyckeby där halterna var låga.

Bottenfauna
2009 års undersökning visade att bottenfaunan på sju stationer var opåverkade av försurning.
På alla dessa stationer fanns arter som är mycket känsliga för försurning och som i princip
kräver ett pH över 5,5-6 för sin långsiktiga överlevnad. På station 54 Uppströms Löften var
bottenfaunan måttligt försurningspåverkad. Där saknades känsliga organismer nästan helt.
Påverkan av organiska ämnen är låg eller mycket låg i sju av åtta stationer. Station 54 bedöms
som måttligt påverkad av organiska ämnen. Ingen station bedömdes vara särskilt påverkad av
förorenande ämnen och alla bedömdes ha en god eller hög status enligt ASPT-index.
Naturvärdet bedöms som mycket högt i station 12 Fur, 14 Viökvarn och 16b Mariefors, mest
beroende på att många relativt ovanliga arter påträffades. I station 54 Uppströms Löften var
naturvärdet allmänt, d.v.s. det fanns få eller inga ovanliga taxa. I övriga stationer var
naturvärdet högt. Vi fann inga rödlistade arter i proverna.
2009 års undersökning medförde i princip samma resultat som tidigare bottenfaunaundersökningar inom kontrollprogrammet: bottenfaunans status och indirekt vattenkvaliteten är hög på lokal 5, 8, 12, 14 och 16. Detta betyder att de analyserade indexen
hamnade i högsta klass. På lokal 55 bedömdes statusen som god, på lokal 6 och 54 som
måttlig. På alla lokaler utom 54 Uppströms Löften fanns arter som är känsliga för försurande
och organiska ämnen. Faunan på lokal 54 däremot fortsatt kraftigt störd.

Plankton
Planktonprovtagningar utfördes under perioden maj-oktober i Getasjön. Biovolymerna
under våren var ganska låga och dominerades av guld-, rekyl- och kiselalger. Under
sommaren ökade biovolymerna flerfaldigt, nästan helt på grund av en kraftig tillväxt av
gubbslem (Gonyostomum semen). I juli uppnådde den arten en biovolym om ca 10 mm3/L.
Gubbslem trivs i humösa, måttligt näringsrika sjöar. Under hösten minskade biovolymerna
och gubbslem försvann och samma planktongrupper och –arter kom att dominerar som
under våren, med tillägg av kiselalgen Asterionella formosa. Algbiomassan i Getasjön ökade
under juni och var som högst under juli med 5,54 mg/L. Algen har förekommit under
undersökningsperioden 2001-2008 men aldrig registrerats i så stora mängder som under de
senare åren. En bedömning av trofi och tillståndsklass visar att Getasjön är en måttligt
näringsrik, mesotrof sjö. Enligt nu gällande bedömningsgrunder hade Getasjön 2009 en hög
ekologisk status för en humös sjö i södra Sverige.

Fisk
Elprovfiske har utförts vid tre lokaler; 8 Målaregården, 14 Viökvarn och 16b Mariefors. Vid
provfisket fångades sammanlagt fyra olika fiskarter, mört, lake, abborre och öring samt
signalkräfta. Öring fångades både vid Viökvarn och vid Mariefors. Signalkräfta noterades vid
Viökvarn och vid Målaregården.
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Tabell 1. Tillstånd i Lyckebyån 2009. Medel (median för pH och alkalinitet) redovisas för de värden som finns 2009. Observera att dettta är annorlunda jämfört
med de bedömningar av tillståndet som gjordes 2008 och tidigare. Sjöarnas bottenvatten provtas ej vid omblandat vatten så medelvärdena visar endast skiktade
förhållanden.

Alk
Grum
Kond
Färg
TOC
mekv/l
FNU
mS/m mg Pt/l mg/l
6,9
0,11
2,6
6,0
128
12,8
7,0
0,14
2,4
6,3
135
13,0
7,0
0,13
2,2
6,4
126
13,5
7,0
0,15
2,7
6,6
105
13,0
7,0
0,13
2,4
6,3
130
14,3
7,1
0,17
4,7
9,3
121
14,3
6,9
0,20
4,0
9,6
129
15,0
6,7
0,18
15,1
9,8
223
20,5
7,1
0,15
2,4
8,7
120
18,5
6,6
0,12
3,2
10,8
262
31,0
7,1
0,14
2,9
8,5
142
20,0
6,8
0,15
3,4
9,0
167
21,7
7,1
0,17
3,4
9,1
121
16,7
7,0
0,15
2,9
8,4
147
18,0
7,2
0,18
3,3
9,2
119
16,7
7,0
0,15
3,6
8,9
143
18,0
7,1
0,20
3,3
9,5
114
16,3
7,0
0,19
4,5
9,3
133
16,8
7,1
0,18
3,3
9,1
134
17,2
7,1
0,19
2,9
9,1
119
16,3
7,2
0,21
1,3
9,2
67
11,7
7,2
0,20
2,5
9,4
114
16,0
Pb !g/l Cd !g/l Cu !g/l Zn !g/l As !g/l Fe mg/l
3
Inflöde Transjön
1,19
0,023
0,68
6,4
0,55
1,8
5
Riksväg 25
1,11
<0,018
0,63
5,6
0,42
1,3
8
Målaregården
2,70
<0,018
1,50
7,5
0,65
1,3
12 Fur RV 123
1,22
<0,015
1,36
5,6
0,52
1,2
13 Långemåla
1,13
<0,016
1,28
7,5
0,51
1,7
17 Lyckeby
0,84
<0,016
1,40
5,0
0,49
1,5
* Värden saknas. < Mindre-än-värden ger felaktigt medelvärde.
Nr
3
5
6
7Y
7B
8
9a
54
55
56
57Y
57B
10Y
10B
11Y
11B
12
13
14
15
16a
17

Provtagningspunkt
Läge
Inflöde Transjön
Riksväg 25
Getasjökvarn
Getasjön yta
Getasjön botten
Målaregården
Rövaredalen
Uppströms Löften
Linnefors
Bäck från Långasjö
Törn, Yta
Törn, Botten
Kyrksjön yta
Kyrksjön botten
Västersjön yta
Västersjön botten
Fur RV 123
Långemåla
Viökvarn
Kättilsmåla Havssjödiket
Kättilsmåla Lillån
Lyckeby

pH

Syreh
mg/l
9,6
10,0
10,0
9,3
9,3
10,1
9,5
6,7
9,7
9,3
9,3
3,8
9,3
7,5
9,2
8,0
10,0
8,4
9,6
8,8
8,6
9,9
Mn !g/l
61
68
56
81
76
88

Tot-P
mg/l
0,015
0,020
0,017
0,024
0,023
0,023
0,024
0,027
0,023
0,063
0,024
0,024
0,028
0,029
0,027
0,027
0,025
0,029
0,033
0,023
0,011
0,021
Hg !g/l
<0,005
<0,005
<0,006
<0,005
<0,006
<0,005

Tot-N
mg/l
0,44
0,49
0,50
0,46
0,46
1,22
1,11
0,66
0,61
1,36
0,74
0,69
0,77
0,70
0,71
0,66
0,70
0,66
0,64
0,68
0,63
0,66
Al mg/l
0,18
0,19
0,21
0,18
0,19
0,17

NO3+2-N
mg/l
0,10
0,09
0,12
0,12
0,08
0,51
0,50
0,09
0,09
0,38
0,10
0,11
0,23
0,27
0,18
0,14
0,25
0,16
0,18
0,16
0,16
0,19
Ba !g/l
14
15

Chl-a
!g/l

Siktd
m

11,8*

1,1*

11,8

1,0

16,4

1,0

19,6

1,0

Sb !g/l
<0,20
<0,20

klass:
1
surhetsgrad, tillstånd
nära neutralt
pH
> 6,8
Alkalinitet, buffertkapacitet mycket god
mekv/l
> 0,20
grumlighet, tillstånd
FNU-enheter
Siktdjup, m
vattenfärg, tillstånd
mg Pt/l
organiskt material, TOC,
halt, mg/l
syrehalt, tillstånd
mg O2/l
totalfosfor, halt
mg/l
totalkväve, halt
mg/l
klorofyll-a
!g/l
arsenik, halt
!g/l
bly, halt
!g/l
kadmium, halt
!g/l
koppar, halt
!g/l
krom, halt
!g/l
nickel, halt
!g/l
zink, halt
!g/l

ej/obetydligt
< 0,5

2
svagt surt
6,5-6,8
god
0,2-0,1
svagt grumligt
0,5-1

Mycket stort
Stort
>8
5–8
ej/obetydligt
svagt färgat
< 10
10-25
mycket låg
låg
<4
4-8
syrerikt
måttligt syrerikt
>7
5-7
låg
måttligt hög
< 0,0125
0,0125-0,025
låg
måttligt hög
< 0,3
0,3-0,625
låg
måttligt hög
< 2,5
2,5–10
mycket låg
låg
< 0,4
0,4-5
mycket låg
låg
< 0,2
0,2-1
mycket låg
låg
< 0,01
0,01-0,1
mycket låg
låg
< 0,5
0,5-3
mycket låg
låg
< 0,3
0,3-5
mycket låg
låg
< 0,7
0,7-15
mycket låg
låg
<5
5-20

3
4
5
måttligt surt
surt
mycket surt
6,2-6,5
5,6-6,2
< 5,6
svag
mycket svag ingen/obetydlig
0,05-0,10
0,02-0,05
< 0,02
måttligt
betydligt
starkt grumligt
grumligt
grumligt
>7
1-2,5
2,5-7
Måttligt
Litet
Mycket litet
2,5-5
1-2,5
<1
måttligt färgat betydligt färgat
starkt färgat
25-60
60-100
> 100
Måttligt hög
mycket hög
extremt hög
8-12
12-16
> 16
svagt
syrefattigt
syrefritt
3-5
1-3
<1
hög
mycket hög
extremt hög
0,025-0,05
0,05-0,1
> 0,1
hög
mycket hög
extremt hög
0,625-1,25
1,25-5
>5
hög
mycket hög
extremt hög
10–20
20–40
> 40
måttligt hög
hög
mycket hög
5-15
15-75
> 75
måttligt hög
hög
mycket hög
1-3
3-15
> 15
måttligt hög
hög
mycket hög
0,1-0,3
0,3-1,5
> 1,5
måttligt hög
hög
mycket hög
3-9
9-45
> 45
måttligt hög
hög
mycket hög
5-15
15-75
> 75
måttligt hög
hög
mycket hög
15-45
45-225
> 225
måttligt hög
hög
mycket hög
20-60
60-300
> 300

Bakgrund
Lyckebyåns vattenförbund har anlitat Eurofins i Sverige AB för att genomföra 2009 års
recipientkontroll av sjöar och vattendrag i avrinningsområdet och som underkonsult har
Calluna AB fungerat. Denna rapport är en sammanställning av resultaten från 2009. Den
som utövar miljöfarlig verksamhet är enligt 26 kap 19§ miljöbalken, skyldig att utföra
kontroll av såväl utsläpp från verksamheten som utsläppens inverkan på miljön. Det program
för samordnad recipientkontroll som gällde i Lyckebyåns avrinningsområde 2009 inom
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län fastställdes av de tre länsstyrelserna 26 oktober 2000
och detaljreglerar vilka prover, analyser och undersökningar som ska göras när, var och hur.
Lyckebyåns Vattenförbund är en frivillig organisation som bildades 1988. I förbundet ingår
representanter för berörda kommuner, industrier, markavvattningsföretag, fiskevårdsområdesföreningar och kraftföretag (Tabell 2).
Lyckebyåns avrinningsområde är 810 km2 stort och beläget i sydöstra Småland och östra
Blekinge (Figur 5). Avrinningsområdet ligger i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län inom
kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd, Emmaboda, Torsås, Nybro och Karlskrona.
Avrinningsområdets berggrund domineras helt av granit och jordarterna av morän vilka har
låg vittringsbenägenhet. Det innebär att sur nederbörd som tränger ner i marken inte
neutraliseras i någon större utsträckning. Mer vittringsbenägna (basiska) isälvssediment finns
i smala band längs med huvudfåran.
Lyckebyåns avrinningsområde är en utpräglad skogsbygd med barrskog. Huvuddelen av
bebyggelsen finns i Emmaboda och Karlskrona. Andelen uppodlad mark är liten och
koncentrerad till de isälvssediment som finns längs huvudfåran. 2000 utgjorde skogsmark
77% av den totala arealen, åkermark 7%, betesmark 8%, vattenytor 4%, myrmark 2% samt
tätort 2% (Figur 6). Markanvändningen i avrinningsområdet domineras av skogsbruk. För
vattnets del bidrar skogen främst med syreförbrukande organiskt material men även tillförsel
av kväve och fosfor är av betydelse. Skogs- och våtmarksdikningar och sjösänkningar har
utförts inom området, vilket påverkar avrinningsförhållanden (hydrologin). Merparten av
Lyckebyåns huvudfåra utnyttjas för vattenkraft och många av områdets sjöar regleras och
används som vattenmagasin för elproduktion. Detta innebär bland annat att forslevande
djurarter, som strömlevande insekter och fisk (öring och lax), har missgynnats.
Tabell 2. Medlemmar i Lyckebyåns vattenförbund 2009.

Kommuner
Emmaboda kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Industri/företag
ITT Flygt
Orrefors Kosta Boda AB
Emmaboda Energi & Miljö AB
Markavvattningsföretag
Löften, Harebosjön torrläggningsföretag
Bjurbäckens torrläggningsföretag 1924
Långasjö torrläggningsföretag 1929
Emmaboda, Gusemåla m fl reglering i Lyckebyån
Ödevata torrläggningsföretag 1929
Vattenledningsföretaget Lyckebyån mellan
Bånga damm och Fursjön 1938
Domänverket
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Fiskevårdsområdesföreningar
Kårahults fiskevårdsförening
Algutsboda södra fiskevårdsförening
Kyrksjöns fiskevårdsförening
Ljudersjöns fiskevårdsförening
Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening Kalmar län
Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening Blekinge län
Törn-Törngöls fiskevårdsområdesförening
Ödevatens fiskevårdsområdesförening
Västersjön-Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening
Kraftföretag
Mästarmåla kraftstation
Strömbergs kraftstation
Lyckebyåns vattenregleringsförening u p a
Biskopsbergs kraftstation
Lyckeåborgs kraftstation
Augerums Kraftverk
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Händelser vid ån
Medlemmarna i vattenförbundet har kontaktats inför framtagandet av denna rapport och
tillfrågats om speciella händelser vid ån som kan påverka vattenkvaliteten. Det kan handla
om översvämningar, kraftig erosion, tankbilsolyckor, oljeutsläpp, dikesrensning, fiskdöd osv.
Eftersom en förteckning av denna typ av händelser är viktig information som komplement
till mätningarna hänvisas allmänheten till Pia Gustavsson, Emmaboda kommun vid sådana
iakttagelser.
Det pågår arbete för att upprätta ett Vattenskyddsområde för Lyckebyån. Ett nytt relevant
skyddsområde ska skapas för hela Lyckebyån. Detta sker i samarbete mellan Emmaboda
Karlskrona och Lessebo kommun, för att få likformighet.
I Karlskrona har en infiltrationsanläggning vid Lyckeåborg kopplats bort och fastigheterna
har fått kommunalt avlopp. 20-30 fastigheter som tidigare haft enskilt avlopp kopplades
samtidigt till det kommunala avloppet i området Mölletorp/Lyckeåborg. Detta har minskat
närsaltbelastningen till Lyckebyån en hel del. Provtagningspunkter för bottenfauna och fisk
(Mariefors) finns i detta område och i Lyckeby lite längre ned finns provpunkt för vatten.

Metodik
Provtagningspunkternas läge framgår av Bilaga 10. Fysikaliska och kemiska vattenundersökningar utfördes varje månad på tre stationer (9a, 12 och 17) medan övriga stationer
undersöktes varannan månad med början i februari. Vattenundersökningar, elfiske,
bottenfaunaundersökning, planktonprovtagning utfördes av Calluna AB (Swedac
ackrediteringsnummer 1959). Vattenanalyser, planktonbestämning och -rapportering gjordes
av Eurofins Environment Sweden AB (ack nr 1125).

Vattenföring
Vattenföring har hittills beräknats av SMHI en matematisk beräkningsmodell, PULSmodellen, men från och med 2009 har en ny modell, S-Hype använts. För 2006-2008
uppskattades flödet i de stationer där transporten av olika ämnen skulle beräknas med hjälp
av delavrinningsområdenas areal och PULS-modellen (Bilaga 3 och 10). Flödet i Lyckeby
beräknades till exempel som 810/589,51 x flödet i LY12 (Fur). Det blev därför mycket
ungefärliga transporter.
Med S-Hype kan man, någon gång under senvåren året efter, hämta ett beräknat
medeldygnsflöde för varenda delavrinningsområde i Sverige. Flödet anges för
delavrinningsområdets utloppskoordinat. Till exempel ligger station 17 Lyckeby inom
delavrinningsområdet med identitetsnummer 623235-149187. Flödet i detta område anges
ungefär för utloppskoordinaterna 6228950;1490350. Provtagningsstationen där
vattenkvaliteten mäts och transporten beräknas ligger ca 1 km längre uppströms. Station 12
ligger ca 8 km från sitt delavrinningsområdes utloppskoordinat och station 9a ligger ca 1 km
uppströms sin.

Vattenkemi
Provtagningen har genomförts enligt beskrivning i BIN SR 11 och av personal som är
utbildad i enlighet med SNFS 1990:11 MS29. Vid vattenprovtagningen i sjöar och vattendrag
användes en s.k. Ruttnerhämtare. Den är konstruerad så att den kan stängas på önskat djup,
med hjälp av en tyngd som löper på linan. Efter upptagning avläses temperaturen på en
termometer inne i ruttnerhämtaren och flaskor sköljs med provvattnet, innan flaskorna fylls.
Vattenproven tas 0,2–0,5 m under vattenytan och i sjöarna även ca 1 m över botten (om inte
vattenvolymen är omblandad för då mäts inte bottenvattnet). Proven transporteras och
förvaras mörkt och kallt. Syrgashalten mättes i fält med en portabel syrgasmätare. Den är
utrustad med en lång kabel som gör att den också kan användas i sjöar för att upprätta
syrgas- och temperaturprofiler. I sjöarna mättes även siktdjupet med en siktskiva, d.v.s. en
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Försurning
Försurningstillståndet i vatten mäts inom recipientkontrollen med parametrarna surhetsgrad
och alkalinitet. Alkalinitet ger information om vattnets buffertkapacitet (motståndskraft mot
försurande ämnen). Surhetsgraden anges som pH-värden där pH 7 är neutralt och för lägre
värden räknas vattnet som surt. Vid pH-värden under 6,0 kan biologiska störningar uppstå,
såsom reproduktionsstörningar hos fiskar vilket medför försämrad eller utebliven föryngring.
Låga pH-värden kan dessutom öka många metallers giftighet i vatten.

Tillstånd 2009
Buffertförmågan hos vattnet var god eller mycket god i de flesta av Lyckebyåns
recipientkontrollstationer 2009, men i februari var buffertförmågan mot surt vatten svag på
flera provtagningsställen i och runt sjön Törn. Vattnet i sjön var då måttligt surt med pH 6,4.
Även högre upp i Lyckebyån vid Getasjön och Transjön (stationerna 3, 5, 6 och 7) förekom
det svag buffertförmåga under våren 2009. Bottenfaunan i station 54 Uppströms Löften är
typiskt för måttligt surt vatten och alltså drabbad av försurning. Station 6 Getasjökvarn har
ett MISA-index som tyder på surt vatten, men vår bedömning är att indexet inte stämmer,
eftersom det finns försurningskänsliga arter där. Elfiskeundersökningen visade inte några
försurningsskador på fisken i Lyckebyåns huvudfåra (Målaregården, Viökvarn och Mariefors).
Tvärtom var det gott om försurningskänsliga arter som signalkräfta i Viökvarn och
öringyngel i Mariefors.

Kalkningseffektuppföljning
Enligt kalkningseffektuppföljningen finns det flera ställen i Lyckebyåns avrinningsområde
där försurning fortfarande är ett mycket allvarligt problem med mycket surt vatten och ingen
buffertförmåga (Figur 1, 2 och Bilaga 5). I alla tre länen fanns det bäckar, gölar och sjöar där
försurningsskadorna på fisk och andra organismer bör vara betydande (Bäck i Krukö från
NÖ, Bäck S om Bockabo, Grönösjön utlo, Åleberg uppstr k-dos, Bilaga 5). Resultaten från
kalkningseffektuppföljningen i Lyckebyåns avrinningsområde 2009 visar att 29% av proven
hade en mycket svag, obetydlig eller ingen buffertkapacitet (Bilaga 5). 2008 var motsvarande siffra
23%, 2007 29% och 2006 25%.

Kalkningsåtgärder motverkar försurning
Under 2009 spreds 1158 ton inom Lyckebyåns avrinningsområde över vattendrag, sjöar och
våtmarker (Bilaga 6). Det är mindre mängd än tidigare år (2006 1718 ton, 2007 1397 ton och
2008 1972 ton). Kalken spreds huvudsakligen med flyg eller helikopter samt från två
kalkdoserare i Åleberg och Kvarnmålen.

Syretillstånd
Syreförhållandena i ett vatten varierar främst beroende på temperatur, växtplanktonproduktion, och organisk belastning, inklusive naturligt humus. Organiskt kol (TOC)
innehåller syretärande ämnen, och den mikrobiella process som bryter ner dessa förbrukar
syrgas i vattnet. Hög TOC-halt i vattnet kan därför åtföljas av dåliga syreförhållanden.Även
höga halter av ammonium kan orsaka dåliga syreförhållanden. Risken för syrebrist minskar
om luftningen (d.v.s. omrörningen av vattnet) är god.

Organiskt kol
Halterna av organiskt kol har ökat under de senaste decennierna (Figur 9), men sedan 2007
har de vänt nedåt, troligen mest på grund av den torra väderleken. Den totala transporten av
TOC vid åns mynning beräknades till 2245 ton vilket är lågt jämfört med perioden 20022009 (Figur 11). Den arealspecifika förlusten från avrinningsområdet blev 27,7 kg/ha (Bilaga
3), vilket är betydligt lägre än 2006-2008.
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Föroreningsbelastande verksamheter
Inom Lyckebyåns avrinningsregion bodde 2005 18 470 personer, 14 139 tätort och 4 331 i
glesbygd (SCB 2008). Av befolkningen var 10 503 anslutna till kommunalt avlopp, 3 993
personer hade enskilt avlopp och 148 personer saknade avloppsanordning. Punktkällorna
utgörs av industrier, glasbruk, kommunala avloppsreningsverk, enskilda avlopp, avfallsupplag,
samt dagvatten från samhällen (Tabell 3). Lyckebyåns avrinningsområde påverkas av diffusa
utsläpp från framför allt skogsbruk och lufttransporterade föroreningar. Lyckebyån är
dessutom till stor del reglerad och används för elproduktion.
I Lyckebyån är tillförseln från skogs- och myrmark helt dominerande för transporterna av
organiskt material (TOC). De kommunala avloppsreningsverken bidrar med 5,42 ton BOD
(Tabell 3). Mängden BOD som avloppsreningsverken har släppt ut de senaste sju åren har
varierat kraftigt sedan 2001, men var 2009 rekordlågt (Figur 11).
Tabell 3. Föroreningsbelastande verksamheter och utsläppsmängder inom Lyckebyåns
avrinningsområde 2009. A = Avloppsreningsverk, I = Industriella utsläpp. I Johansfors finns
inget avloppsreningsverk längre utan en avloppspumpstation (AP) skickar till Emmaboda
ARV.
Objekt

A
A
I
A
A
A
A
AP
A
A
A

Benämning
Lessebo
Kosta
Skruv
Emmaboda
Åfors glasbruk
Åfors
Emmaboda
Långasjö
Vissefjärda
Johansfors
Karlskrona
Saleboda
Strömsberg
Kättilsmåla
Totalt

Närmaste
nedströms
provpunkt

Tot-N
(ton/år)

Tot-P
(ton/år)

BOD
(ton/år)

3
54

3,93
1,161

0,099
0,006

1,278
0,983

5
5
8
56
10

0,3
12,8
0,718
1,6

0,009
0,05
0,022
0,024

0,041
1,97
0,496
0,362

6

-

-

-

12
14
16a

0,486
0,22
0,50
21,72

0,004
0,0020
0,0018
0,218

0,047
0,05
0,055
5,42

Övriga kända utsläpp,
anmärkningar

As, Pb, Sb, Ba

1 bräddning ca 10 tim ca
60-70 m!
1 bräddning ca 1 tim
mindre än förra året
mer N, mindre P
mer N, mindre P

Figur 11. Totala utsläppsmängder av Tot-P, Tot-N och BOD från avloppsreningsverken.
Data kommer från tidigare årsrapporter.
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Figur 12. Transporter av fosfor, kväve och TOC 2002-2009 i Lyckeby. Data kommer från
tidigare årsrapporter.

Fosfor
I naturliga vatten förekommer fosfor i en lång rad former och kan vara bundet till
organismer, partiklar eller vara löst i vattnet. Totalfosfor anger den totala mängden av de
flesta av dessa former. Produktionen av växtplankton i sjöar styrs oftast av tillgången på
fosfor. En stor del av fosforn är bundet till olika partiklar och kan därför sedimentera och
fastläggas i sedimentet. När fosforn fastläggs i sedimentet blir den otillgänglig för biologisk
produktion. Vid syrgasbrist kan dock fosforn frigöras från sedimentet och sjön blir drabbad
av plötslig s.k. intern fosforbelastning. Alltför stor tillförsel av fosfor till sjöar leder till
övergödning och syrebrist. Fosfor sprids till vattenmiljöer främst genom erosion av mark,
samt från jordbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp.

Tillstånd 2009
Medelhalterna av totalfosfor i Lyckebyån bedömdes under 2009 som måttliga eller höga
överallt utom i 54 Bäck från Långasjö där de bedömdes vara mycket höga, samt 16a
Kättilsmåla där de bedömdes som låga (Tabell 1). Den arealspecifika förlusten av fosfor från
hela avrinningsområdet är endast 33 g per hektar och år, vilket är mycket lågt och
totaltransporten blev 2,67 ton i Lyckeby (Bilaga 3). Totalt beräknas ca 0,218 ton fosfor ha
kommit från de kommunala avloppsreningsverken under 2009 vilket är mindre än förra året
(Tabell 3). De senaste 9 åren har utsläppen av fosfor minskat markant (Figur 11). Den största
punktkällan var Kosta följt av Vissefjärda. En direkt jämförelse mellan de kommunala
avloppsreningsverkens totala bidrag av fosfor jämfört med den totala transporten ut i havet
visar att punktkällornas bidrag på ca 0,218 ton utgör 8,2% av hela transporten.
I Bilaga 1 ser man att halterna av totalfosfor har minskat något nedströms Emmaboda
(station 8 och 9a) de senaste sju åren. Även längre ner i huvudfåran finns det tydliga tecken
på minskade halter de senaste sju åren. Särskilt i station 12 Fur syns tydligt lägre halter, men
även i Lyckeby verkar de minska något.

Kväve
Totalkväve anger det totala kväveinnehållet i ett vatten (förutom löst kvävgas) och kan
föreligga som organiskt bundet eller löst som nitrat, nitrit och ammonium. Nitrat är ett
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viktigt näringsämne som direkt kan tas upp av växtplankton och högre växter. Ammonium,
NH4 är däremot kraftigt syretärande och även vid högre koncentrationer direkt giftigt för
livet i vattnet. I syrerika miljöer kan ammonium omvandlas till nitrat genom nitrifikation. För
fortsatt omvandling till kvävgas krävs syrebrist. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom
utsläpp av avloppsvatten, läckage från skogs- och jordbruksmarker samt nedfall av
luftföroreningar (NO3 + NO2).

Tillstånd 2009
Medelhalterna i Lyckebyån bedömdes under 2009 som höga utom längst upp i systemet där
de bedömdes som måttligt höga (stationerna 3, 5, 6 och 7), samt i 54 Bäck från Långasjö där de
bedömdes vara mycket höga. Halten av totalkväve ökade något i Lyckebyån fram till och med
2007, men har sedan minskat och 2009 var halterna ganska låga (Bilaga 1). Det gäller
stationerna 5, 7, 10, 11, 12, 17 och 57.
Den arealspecifika förlusten av kväve från hela avrinningsområdet blev låga 2009 och
totaltransporten av kväve till havet blev 91,2 ton 2009 (Bilaga 3), vilket är lågt. Totalt
beräknas 21,7 ton kväve ha kommit från de kommunala avloppsreningsverken under 2009
(Tabell 3), vilket är lägre än 2006-2008. De sammanlagda utsläppen av kväve från
avloppsreningsverken ökade tydligt mellan 2001 och 2008, men 2009 har trenden brutits och
var lägre än något annat år (Figur 11). En direkt jämförelse mellan de kommunala avloppsreningsverkens totala bidrag av kväve jämfört med den totala transporten ut i havet visar att
avloppsreningsverken bidrar med 24% av hela transporten. Motsvarande siffra för 2008 var
16%, 2007 10% och 2006 16%. Anledningen till att avloppsreningsverkens andel var högre
2009, var att totaltransporten var låg på grund av lågt vattenflöde.

Ljusklimat
Ljusförhållandena påverkar livsbetingelserna för många vattenorganismer och påverkas av en
mängd faktorer. Vattnets färg är främst ett mått på humus (löst organiskt material), järn- och
manganföreningar i vattnet. Grumligheten (turbiditeten) är ett mått på vattnets innehåll av
partiklar, såväl lerpartiklar som organiskt material (bl.a. plankton). Siktdjupet i sjöar är ett
annat mått på vattnets optiska egenskaper. Klorofyllhalten är ett mått på växtplanktonbiomassan.

Tillstånd 2009
Halterna av klorofyll-a i sjöarna bedömdes vara hög utom i Västersjön där den var mycket hög.
Klorofyllhalterna har under de senaste sju åren ökat i Törn och i Västersjön de senaste fem
åren (Tabell 1; Bilaga 1 och 2). Vattnet bedömdes vara starkt färgat i hela avrinningsområdet
utom i station 16a Kättilsmåla. Vattenfärgen har faktisk blivit något bättre de senaste två åren
(Figur 13). Siktdjupet i sjöarna var litet, fortfarande på grund av det bruna vattnet och ingen
dramatisk förändring har skett de senaste åren (Bilaga 1).
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Figur 13. Vattenfärg i 17 Lyckeby under 2003-2009. Data från recipientkontrollen.

Metaller i vatten
Metaller förekommer naturligt i låga halter i sjöar och vattendrag. Halterna varierar med
berggrund och jordart i avrinningsområdet. Vattnets surhet och innehåll av organiskt
material påverkar också metallhalterna. Detta innebär att en variation förekommer även
under naturliga förhållanden. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (rapport 4913) relaterar
till riskerna för biologiska effekter.

Tillstånd 2009
2009 års analysresultat för metaller redovisas i Bilaga 4, och bedöms utifrån naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999) i Tabell 1. Halterna
bedöms överlag vara låga. Metalltransporter redovisas i Bilaga 3.
Bly är ett litet problem i Lyckebyån och 8 Målaregården har högst halter överlag och så har
det varit sedan 2003. Halterna bedöms vara måttligt höga 2008-2009 (Bilaga 1) i station 8
Målaregården och i station 17 Lyckeby har det varit högre halter efter 2002 än före (data från
Institutionen för vatten och miljö, SLU). Halterna ser inte ut att sjunka i de analyserade
stationerna (stationerna 3, 5, 8, 12 och 17).

Bottenfauna
Resultaten från undersökningen redovisas i Bilaga 7.

Fisk
Resultaten från undersökningen redovisas i Bilaga 8.

Plankton
Resultaten från planktonundersökningarna redovisas i Bilaga 9. På grund av ett beklagligt
misstag saknas klorofyll-a april och maj 2009.
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Diskussion med stationsvis genomgång
3 Inflöde Transjön
Ett nytt avloppsreningsverk byggs i Kosta som beräknas vara klart under hösten 2010, men
det påverkar inte 2009 års resultat. Station 3 är den provtagningsstation som ligger närmast
nedströms. Både kväve och fosfor uppvisar låga halter så avloppsvatten verkar inte vara
något stort problem här. Det finns också glasbruk i området och bly- och kadmiumhalterna
kan vara ett problem här som kvarstår från år till år. Det är dock inte säkert att metallerna i
vattnet kommer från glasbruken. Försurning är ett annat problem och det förekommer dålig
buffringsförmåga och surt vatten. Vattnet är ofta starkt färgat av humus och med extremt
höga halter av organiskt kol. De åtgärder som föreslås här är allmänna och gäller för hela
avrinningsområdet. Det handlar om att hänsynsfull dikning av skogs-, myr- och
jordbruksmarker samt att motverka försurning och övergödning. Glasbrukens påverkan på
metallhalter bör övervakas även i fortsättningen.

5 Riksväg 25
Åfors avloppsreningsverk släpper ut uppströms stationen, men både kväve och fosfor
uppvisar låga halter så det är inget stort problem här. Det finns också glasbruk i området och
bly- och kadmiumhalterna kan vara ett problem här som kvarstår från år till år (Bilaga 1). Det
är dock inte säkert att metallerna i vattnet kommer från glasbruken.
Under 2009 har det byggts en ny bro över Lyckebyån vid station 5. Det är väg 25 som har
blivit 2+1-väg. Risken för olyckor har minskat och beredskapen för att ta hand om
dagvattnet om olyckan skulle vara framme har avsevärt förbättrats. Nu finns det möjlighet att
stänga luckor och samla upp förorenat dagvatten så att det inte kommer ner i Lyckebyån och
förorenar dricksvattentäkterna nedströms (Getasjökvarn för Emmaboda och Lyckebyån för
Karlskrona). Beredskapsplan har upprättats för korsningen av väg 25 och Lyckebyån.

6 Getasjökvarn
Stationen ligger inom Getasjö vattenskyddsområde som är reservvattentäkt åt Emmaboda.
Bottenfaunan tyder på högt naturvärde och vi bedömer inte att det finns några försurningsskador på bottenfaunan, men den bör även fortsättningsvis övervakas eftersom det är lite
osäkra resultat. Inga särskilda miljöproblem behöver pekas ut här utan det är de allmänna
hänsynen och åtgärderna som behövs.

7 Getasjön
Även Getasjön är inom samma vattenskyddsområde som Getasjökvarn. Här bedöms
fosforhalterna vara höga, på grund av en mycket hög halt i september (Bilaga 2). Det finns
vissa svaga tendenser (svagt ökande minimivärden de senaste sju åren) till att totalfosfor ökar
i Getasjön och fortsatt övervakning är viktig så att inte sjön blir övergödd. Bottenfaunan i
Getasjön har inte haft högt naturvärde de år (senast 2007) den undersökts, men
förhållandena har förbättrats något under 2000-talet. Ingen försurning eller förorenat vatten
påverkar bottenfaunan.
Siktdjupet i Getasjön är litet och verkar inte förändras. På grund av ett beklagligt misstag
saknas siktdjup i september 2009. Växtplanktonsamhället studeras intensivt i Getasjön och
dess ekologiska status är hög för en humös sjö i södra Sverige. Sjön är en mesotrof sjö med
arter som gynnas av humöst vatten, särskilt Gonyostomum semen, gubbslem. Det finns inte
några enkla slutsatser som kan dras om trender utifrån undersökningarna. Eventuellt tyder
den relativt stora dominansen av rekyl-, guld och kiselalger de senaste tre åren på att sjön
skiftat till något mindre näringsrik, vilket i så fall skulle vara positivt.
I Getasjöns sediment var halterna av arsenik, kadmium och zink måttligt höga 2007.
Getasjön är en grund sjö (ca 2 meter) och kraftiga vindar kan grumla upp sedimentet och
transportera ut föroreningar från sedimentet. Man kanske bör utreda hur stormar påverkar
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drickvattenkvaliteten, om inte detta redan görs. Inga övriga miljöproblem pekas ut för
Getasjön, utan det är de allmänna hänsynen och åtgärderna som behövs.

8 Målaregården-Västraby
Station 8 ligger nedströms Emmaboda avloppsreningsverk och när det är låga flöden blir
totalkvävehalterna mycket höga. Normalt stiger halterna av kväve i ett vattendrag på väg mot
havet men i station 8 förekommer de högsta värdena i Lyckebyån, trots att det är långt från
havet. Halterna är dock inte anmärkningsvärt höga jämfört med efter andra tätorter i Sverige.
I Bilaga 1 ser man att halterna av totalfosfor har minskat något nedströms Emmaboda de
senaste sju åren vilket tyder på att avloppsreningen blivit bättre och bättre. Turbiditeten och
nitrat-nitrit-kväve var högt i oktober 2009. Lokalen brukar vara påverkad av utsläpp från
Emmaboda vid långvariga torrperioder och det är nog förklaringen.
Bly är ett litet problem i Lyckebyån och 8 Målaregården har högst halter överlag och så har
det varit sedan 2003. Halterna bedömdes vara måttligt höga 2008-2009 (Bilaga 1) och ser inte
ut att sjunka.
Bottenfaunan visar ett högt naturvärde och flera ovanliga arter förekom 2009, vilket visar att
utsläppen från avloppsreningsverket och de måttligt höga blyhalterna inte är alarmerande.
Elfisket visade att det finns försurningskänsliga arter som signalkräfta och mört vid
Målaregården. Lokalen bedömdes som en potentiellt bra lokal för öring, men ingen öring har
hittills lyckats ta sig upp hit. Förutom allmänna hänsyn och åtgärder skulle man kunna
biotopkartera ån för att hitta vandringshinder och se om det är några av dem som är helt
onödiga och enkla att ta bort. Det skulle kunna gynna fisk- och även bottenfaunan betydligt.

9A Rövaredalen
Station 9a ligger också nedströms Emmaboda avloppsreningsverk och när det är låga flöden
blir totalkvävehalterna mycket höga, men eftersom det tillkommer ett ganska stort biflöde
före station 9 späds halterna ut och blir lägre än på station 8. I Bilaga 1 ser man att halterna
av totalfosfor har minskat något nedströms Emmaboda de senaste sju åren vilket tyder på att
avloppsreningen blir bättre och bättre. Transporter av kväve, fosfor och TOC Inga särskilda
miljöproblem behöver pekas ut här utan det är de allmänna hänsynen och åtgärderna som
behövs.

54 uppströms Löften
Station 54 är ett litet vattendrag nedströms Skruv där det finns ett avloppsreningsverk och ett
bryggeri. Vattendraget är hårt belastat av avloppsvatten vilket syns tydligt på bottenfaunan
med lågt antal arter, låg biologisk mångfald med stor dominans av föroreningståliga arter
(knottlarver) och oftast försurningsskador. 2009 var dock tecknen på försurning mindre än
tidigare vilket är positivt. En ovanlig nattslända hittades också 2009. Arbetet med att
förbättra avloppsrening i Skruv bör prioriteras här.

56X bäck från Långasjö
Station 56 är en litet vattendrag nedströms Långasjö avloppsreningsverk. Eventuellt finns det
också enskilda avlopp i Plaggebo, Trollamåla, Kallamåla och Karsamåla som påverkar.
Vattendraget är hårt belastat av avloppsvatten vilket syns på vattenkvaliteten med extremt
höga halter av totalfosfor, höga halter av totalkväve och starkt grumligt vatten. Vattendraget
är också försurat med svag buffertkapacitet och surt eller mycket surt vatten ibland. Även
om det är ett litet flöde, med små transporterade mängder, rinner vattnet ut i sjön Törn vilket
är en känslig sjö.

57 Törn
Station 57 Törn ligger nedströms stationerna 54 och 56X och tar alltså emot renat
avloppsvatten från Långasjö och även Skruv (även om det ligger flera sjöar emellan och är 10
km bort). Det finns tydliga tecken på att Törn håller på att övergödas med algblomningar
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som följd. Siktdjup minskar och klorofyll och grumlighet ökar tydligt (Bilaga 1). 2007 när
plankton undersöktes dominerade pansarflagellater och cyanobakterier. Vissa av arterna var
potentiellt toxiska cyanobakterier. Liksom i övriga delar av avrinningsområdet har ökande
halter av TOC varit ett problem i Törn. Bottenfaunan undersöktes 2007 och visade på ett
högt naturvärde och minskande risk för försurning.
Avloppsrening och allmänna åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde ända upp till väg 25 vid
Ängalund för att minska övergödning och tillförsel av syretärande ämnen bör prioriteras för
att förbättra förhållandena i den natursköna sjön Törn.

55 Linnefors
Station 55 är Törns utlopp och har lite bättre vattenkemi än sjöprovtagningsstationen i andra
änden av sjön. Det visar att sjön fungerar som en klarningsbassäng som förbättrar vattnets
kvalitet. Samma åtgärder som för sjön rekommenderas här.

10 Kyrksjön
Till skillnad från stationerna 54, 55, 56 och 57, ligger Kyrksjön i Lyckebyåns huvudfåra och
tar emot avloppsvatten från Vissefjärda. Det ligger dessutom en golfbana på stranden vilket
brukar kunna ge en del näring till vattnet. Kyrksjön är lik Getasjön och är också grund (ca 3
meter). Den har snabb omsättningstid och kan betraktas som en mycket bred å. Siktdjupet
har blivit sämre i Kyrksjön de senaste åren, vilket mest verkar bero på ökad vattenfärg.
Halterna av kväve och fosfor bedöms som höga. Förutom allmänna åtgärder och hänsyn
uppströms, bör man försöka förhindra bräddningar i Vissefjärda avloppsreningsverk.
11 Västersjön
I Västersjön bedöms halterna av kväve och fosfor vara höga, och de senaste åren har
klorofyllhalterna ökat tydligt och siktdjupet har minskat. Bottenfaunan uppvisar ett högt
naturvärde och ovanliga arter. Västersjön har liksom Kyrksjön snabb genomströmning och
påverkas mest av förhållandena i Lyckebyån. Allmänna åtgärder i hela avrinningsområdet är
viktigast, men det finns ganska många stugor nära sjön och kanske kan avloppsreningen
behöva förbättras?

12 Fur Riksväg 123
Station 12 Fur ligger nedströms Saleboda avloppsreningsverk och här har halterna av
totalfosfor minskat tydligt de senaste tre åren. Blyhalten är måttligt hög här. Bottenfaunan
uppvisar ett mycket högt naturvärde här med många arter och många ovanliga arter.

13 Långemåla
Station 13 har höga halter av fosfor och kväve och här kan nog jordbruksmark ha en viss
påverkan. Det ligger inga samhällen mellan station 12 och 13. Åtgärder som föreslås i
projektet Greppa Näringen kan vara lämpligt här kanske.

14 Viökvarn
Station 14 ligger nedströms Strömsbergs avloppsreningsverk men det syns inga förhöjd
halter av fosfor eller kväve av det. Åns flöde är här så pass stort att utsläppen späds ut
effektivt. Signalkräfta och tidigare öring visar att det inte föreligger någon risk för försurning
här. Bottenfaunan visar att lokalen är opåverkad av organisk belastning och försurande
ämnen och den sammanvägda statusen är hög. Det finns flera ovanliga arter och den
biologiska mångfalden är hög.

15 Kättilsmåla uppströms Havsjödiket
Station 15 ligger uppströms avloppsreningsverket i Kättilsmåla och påverkas inte av det. Här
finns ett av många definitiva vandringshinder för fisk.
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16x Lillån
Station 16x Lillån ligger inte i Lyckebyåns huvudfåra och ofta är vattenflödet mycket litet.
Fosforhalter är oftast låga eller till och med mycket låga och är tydligt minskande de senaste
åren. Kvävehalterna brukar vara höga. Vid stationen finns ett partiellt vandringshinder som
verkar onödigt. Det skulle vara mycket enkelt att lägga upp lite mer sten så att fisk kunde ta
sig förbi lättare.

16B Mariefors
I station 16b mäts inte vattenkemi utan enbart bottenfauna och fisk undersöks. Bottenfaunan
uppvisar mycket högt naturvärde med ett stort antal arter som är relativt ovanliga och flera
av dem är också goda indikatorer på rent och oförsurat vatten. Fisket visade att lokalen är en
mycket stark lokal för reproduktion av öring och 2009 var antalet öringyngel större än
tidigare år. Det goda elfiskeresultatet beror troligen på att det var gynnsamma förhållanden
för öringlek hösten 2008. Lokalen är livsfarlig att provta vid normala flöden och man måste
göra det vid lågflöde.

17 Lyckeby
Station 17 Lyckeby har ovanligt låga halter av fosfor (och kväve) vilket är ovanligt så när en
större ås havsmynning. Fosforhalterna verkar minska. Färgtalet var lägre 2008 och 2009 än
tidigare år under 2000-talet. Kraftverket vid provtagningsstationen utgör ett definitivt
vandringshinder nära havet och åtgärder här är det första lämpliga och allra mest prioriterade
steget för att få upp havsvandrande fisk i ån. Det är dock ganska många meters höjdskillnad.
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