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NORSÄLVEN 2006-2010 – Sammanfattning

SAMMANFATTNING
På uppdrag av Norsälvens intressenter utförde ALcontrol AB tillsammans med Medins Biologi AB
2010 års undersökningar av vattenmiljön i Norsälvens avrinningsområde inom ramen för den
samordnade recipientkontrollen. Undersökningarna omfattade momenten vattenkemi, växtplankton, bottenfauna, sediment och kvicksilver i gädda. Denna rapport är en femårsrapport för
perioden 2006-2010.

Väderförhållanden
År 2010 var ett ovanligt kallt år
Årsmedeltemperaturen 2010 var 1,6 °C lägre än normalt och den lägsta som uppmätts under
perioden 1997-2010 vid SMHI:s klimatstationer i Lämbacken (tidigare Östmark-Röjdåsen) och
Karlstad. Årets första och sista kvartal var i allmänhet kallare, medan månaderna april, juni och
augusti var varmare, än normalt. Årsnederbörden var 89 % av den normala i Lämbacken och 9
% större än normalt i Väse (tidigare Karlstad). I februari, juli och augusti uppmättes nederbörd
över den normala vid båda stationerna. Nederbörd över den normala förekom även i maj i Väse
och i Lämbacken i juni. År 2010 var ett av de torraste åren under den senaste femårsperioden.

Vattenföring och ämnestransport
Kväve (ton/år)

Vattenföring över den normala 2006-2010
I Norsälven var vattenföringen 26 % högre
än normalt år 2010. April och juni till november hade högre vattenföring än normalt
på grund av vårfloden och nederbörd över
den normala. De senaste fem åren har årsmedelvattenföringen varit över den normala
men på ungefär samma nivå (Figur 1).
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Ämnestransporterna var i allmänhet ”normala”
Transporterna av kväve och fosfor i Ljusnan,
Rottnan, Röjdan och Norsälven var i nivå
med medelvärden för perioden 1993-2009,
undantaget fosfortransporten i Rottnan och
Röjdan, som var cirka 30 % högre år 2010. I
Rottnan, Röjdan och Norsälven var transporterna av organiskt material 20-45 % större
än ”normalt”. Med Norsälven transporterades 38 ton fosfor, 1113 ton kväve och 22
570 ton TOC till Vänern (SLU:s värden) år
2010. Transporterna följer vattenföringen
väl med ökande mängder under perioden
1993-2000 och därefter minskande mängder (Figur 1).
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Figur 1. Årstransporter av kväve och årsmedelvattenföring i Norsälven vid Norsbron 19932010.
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Högst fosfor- och kväveförluster i Björka älv,
Tolitaälven och Hyndalsån
Beräknat som ett medelvärde för perioden
2006-2010 var de arealspecifika förlusterna
av fosfor (Figur 2) och kväve vid flertalet
provplatser låga eller måttligt höga med
ingen eller obetydlig avvikelse från beräknade jämförvärden. Björka älv hade måttligt
höga kväveförluster och höga fosforförluster
med tydlig respektive stor avvikelse. I Tolitaälven var kväveförlusten hög med stor avvikelse och fosforförlusten mycket hög med
mycket stor avvikelse från jämförvärdet.
Hyndalsån (exklusive utsläpp från reningsverket) hade hög kväveförlust och extremt
hög fosforförlust med stor respektive mycket stor avvikelse. Norsälven hade måttligt
höga kväve- och fosforförluster med tydliga
avvvikelser från beräknade jämförvärden. De
högre arealförlusterna i Björka älv, Tolitaälven och Hyndalsån uppströms Kils reningsverk förklaras främst av påverkan från jordbruk och enskilda avlopp.
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Figur 2. Arealspecifika förluster av fosfor vid
provplatser i Norsälvens avrinningsområde
(medelvärde 2006-2010). Tunn linje visar
gränsen mellan låga och måttligt höga förluster. Mellantjock, heldragen linje anger gränsen
till höga förluster och över den tjockaste linjen
är förlusterna mycket höga. För Rottnan och
Hyndalsån är förlusterna beräknade exklusive
punktkällor.

Källfördelning
Skog och jordbruk bidrar mest
För Norsälvens hela avrinningsområde domineras närsaltbelastningen av tillskottet från skogsmark (kväve) och jordbruksmark (fosfor). Även punktkällor är betydande där kvävebelastningen
är störst från avloppsreningsverk medan fiskodlingarna i Övre Fryken samt Rottneros bruk bidrar
med den största andelen fosfor. Retentionen (självreningen) har beräknats till 50 % för kväve
och 88 % för fosfor, vilket innebär att hälften av kvävet och 12 % av fosforn som på något sätt
tillförs vattnet i avrinningsområdet kommer att transporteras vidare till Vänern.
Näringsämnen
Högsta halterna av näringsämnen i Björka älv, Tolitaälven och Hyndalsån
Som ett medelvärde för perioden 2006-2010 var fosfor- och kvävehalterna låga eller måttligt
höga (Figur 5 och Figur 6) vid flertalet provplatser. De högsta halterna av näringsämnen uppmättes i Björka älv (höga halter av både fosfor och kväve), Tolitaälven (hög kvävehalt och extremt
hög fosforhalt) och Hyndalsån (extremt höga kväve- och fosforhalter både upp- och nedströms
Kils reningsverk). Alla tre vattendragen påverkas av jordbruk och enskilda avlopp och Hyndalsån
även av utsläpp från Kils reningsverk.
Starkt påverkad bottenfauna i Hyndalsån och skadligt höga ammoniumkvävehalter
På stationen nedströms Kils avloppsreningsverk i Hyndalsån klassades statusen med avseende på
eutrofiering (övergödning) som otillfredsställande år 2010. Hyndalsån har även tidigare bekräftats ha en dålig vattenkvalitet genom bottenfaunan som bedömdes som starkt eller mycket
starkt påverkad av näringsämnen/organiskt material både uppströms (1998, 2002 och 2003) och
nedströms (2003 och 2005) reningsverket. Vid nedströmsstationen bedömdes påverkan som
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betydlig 2002 och 2004. Vid båda provplatserna i Hyndalsån har det förekommit för fisk skadligt
höga halter av ammoniumkväve, dock mest frekvent nedströms reningsverket.
Huvudsakligen näringsfattigt i Fryken, frånsett utanför Rottneros
Både vattenkemin och biologin bekräftar näringsfattiga förhållanden i Frykensjöarna. De senaste
undersökningarna år 2009 och 2011 påvisade bottenfaunasamhället näringsfattiga förhållanden
vid alla provplatser i Frykensjöarna utom i Mellan-Fryken SO Rottnan, vilken bedömdes som
måttligt näringsrik. Resultatet var likadant 2003, undantaget att även Övre Fryken vid Stöpafors
bedömdes som måttligt näringsrik. Växtplanktonundersökningen 2010 påvisade näringsfattiga
förhållanden vid alla undersökta provplatser i Frykensjöarna liksom tidigare år (lokalerna i Övre
Fryken dock på gränsen till måttligt näringsrika 2003). Bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) gav god till hög näringsstatus i sjöarna.
Blomningar av giftiga alger har skett
Klorofyllhalterna (mått på algmängden) i Frykensjöarna har oftast varit låga, men tillfälligt högre
halter har uppmätts i Övre Fryken vid Torsby (25 µg/l i juli 2005 = hög halt) och Stöpafors (11
µg/l i augusti 2004 och 15 µg/l i juli 2005 = måttligt höga halter) samt Mellan-Fryken vid Kolsnäs
udde (13 µg/l i augusti 2002 = måttligt hög halt). Även i näringsfattiga vatten kan algblomningar förekomma under gynnsamma väderförhållanden. Algblomningar har rapporterats från Övre
Fryken (i juli 1997, 2004, 2005, 2006 och 2009) och Mellan-Fryken (juli 1999 och 2005). Åtminstone blomningarna i Övre Fryken har orsakats av potentiellt giftbildande blågrönalger.
Långsiktigt har fosforhalterna minskat
Sedan 1985 har fosforhalterna tenderat att
minska vid flera provplatser medan kvävehalterna varit ungefär desamma. Faktorer
som förbättrad avloppsvattenrening, jordbruksnedläggning och avbefolkning har
troligen bidragit till minskade fosforhalter.
Under 2000-talet uppvisar dock många stationer ökande halter av främst fosfor (se
exempel i Figur 3), men några även för kväve. Vid bl.a. Sunnesundet (Övre Frykens
utlopp) och Hannäs (Nedre Frykens utlopp)
verkar trenden ha brutits i slutet av 2000talet. Möjliga orsaker till detta är minskat
genomslag från punktkällor (ökad vattenföring har gett större spädning av utsläppen)
eller förändringar inom jordbruket.
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Figur 3. Medelhalter av fosfor (staplar) med
glidande treårsmedelvärden (tjock linje) vid
Övre Frykens utlopp i Mellan-Fryken (Sunnesundet) 1997-2010. Streckad linje anger gränsen mellan låga och måttligt höga halter.

Minst god näringsstatus vid flertalet provplatser
Bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) gav god till hög
näringsstatus vid flertalet provplatser i både
vattendrag och sjöar (Figur 5). I Björka älv
bedömdes emellertid näringsstatusen som
måttlig och vid Tolitaälven som otillfredsställande. Dålig näringsstatus förekom vid de
båda provplatserna i Hyndalsån, upp- och
nedströms Kils avloppsreningsverk.
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Organiskt material
Högst halter av organiskt material i Rottnan efter bruket samt Hyndalsån
Som ett medelvärde för perioden 2006-2010 var halterna av syreförbrukande organiskt material
(TOC) vid de flesta provplatserna låga eller måttligt höga (Figur 7). I Värån uppströms Torsby
flygplats, Ljusnan, Stöpälven, Björka älv, Hyndalsån nedströms reningsverket och Tolitaälven var
halterna höga. Allra högst halter förekom i Hyndalsån uppströms reningsverket och Rottnan
nedströms den tidigare utsläppspunkten från Rottneros bruk (mycket höga halter). I Hyndalsån
är det humus från jordbruksmark, som bidrar till de mycket höga halterna av organiskt material.
I Rottnan bidrog tidigare utsläppet från Rottneros bruk, särskilt under perioder med nolltappning. Bottenfaunan har även påvisat stark eller mycket stark påverkan av näringsämnen/organiskt material vid flera tillfällen vid provplatserna i Hyndalsån (uppströms och nedströms
Kils reningsverk) och Rottnan (till och med år 2008).
Ökande halter av organiskt material beror på klimatförändring och mindre försurning
I Värån, Ljusnan, Röjdan, Björka älv, Sunnesundet och Rottnan kunde de högst uppmätta halterna av organiskt material noteras sedan mätningarna startade (1990- eller 2000-talet). Vid några
provplatser ökade medelhalterna av organiskt material från låga eller måttligt höga halter till
höga halter. TOC-halterna har även ökat i sjöarna vilket syns tydligast i Lill-Jangen. Ökande halter av organiskt material och färgtal är ett generellt problem i södra och mellersta Sverige, men
forskarna har ännu inte klarlagt orsaken till den s.k. brunifieringen. Man tror att den ökande
transporten av humusämnen från land delvis beror på förändrat klimat samt minskat nedfall av
surt regn. Ökad nederbörd leder till ökad urlakning från jordar och ökad temperatur leder till
snabbare nedbrytning av organiskt material till humus. Minskat nedfall av surt regn bidrar till
ökat pH-värde i jorden, vilket leder till att humusen binds svagare till jordpartiklar och lättare
sköljs ut.

Fenol
Inga tecken på fenolpåverkan orsakad av timmerbevattning perioden 2006-2010
Sedan mätningarna började år 2003 har halten destillerbara fenoler i Övre Fryken vid Notnäs
varit över den naturliga bakgrundsnivån endast vid ett tillfälle (16 µg/l i juli 2004). Troligen var
detta en effekt av den timmerbevattning som sker sommartid vid Notnäs sågverk.

Syretillstånd
Gott om syre frånsett i Rottnans nedströmspunkt, Tolitaälven och Hyndalsån
Vid flertalet provplatser i både rinnande vatten och sjöar har det varit syrerikt sedan undersökningarna startade 1997 (startår 2003 och 2010 för några provplatser). Undantagen är tidvis
svagt syretillstånd i Rottnan nedströms Rottneros bruk fram till att utsläppen från bruket upphörde där år 2008. Tolitaälvens syretillstånd har återkommande varit sämre under sommaren
(syrefattigt till måttligt syrerikt). Förutom Rottnan nedströms bruket kunde de sämsta syreförhållandena noteras i Tolitaälven 1997 och 2006 (syrefattigt) samt sommaren 2005 och 2006 i Hyndalsån (svagt syretillstånd). I både Tolitaälven och Hyndalsån förklaras den sämre syretillgången
främst av stor tillförsel av syreförbrukande organiskt material (humusämnen) från jordbruksmark
i kombination med begränsad syretillgång p.g.a. litet vattenflöde under sommaren. I Hyndalsån
bidrar även utsläppet av syreförbrukande ämnen (organiskt material och ammonium) från Kils
reningsverk.
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Försurning
Otillräcklig buffertkapacitet i referenssjön Lill-Jangen
Som ett medelvärdet av årslägsta värden under perioden 2006-2010 var buffertkapaciteten
(motståndskraften mot försurning, mätt som alkalinitet) generellt svag till mycket svag i de övre,
och god till mycket god i de nedre, delarna av Norsälvens avrinningsområde (Figur 8). Svag buffertkapacitet förekom i Ljusnan, Röjdan, Rottnan vid Skarped (Ro1), Stöpaälven och Sunnesundet. Stöpälven, som tillförs sura humusämnen från skogs- och myrmark, hade ingen eller
obetydlig buffertkapacitet i april 2010. Den okalkade referenssjön Lill-Jangen hade ingen eller
obetydlig buffertkapacitet år 2010. Provplatserna i Hyndalsån och Tolitaälven, som tillförs buffrande ämnen från jordbruksmark, hade mycket god buffertkapacitet. Nästan genomgående har
bottenfaunaundersökningarna vid de undersökta lokalerna (Värån, Rottnan och Hyndalsån) visat
att det inte förekommer någon försurningsproblematik. Undantaget var vid årets undersökning i
Värån där bottenfaunan indikerade en viss försurningsproblematik (måttlig försurningspåverkan).
Ökande motståndskraft mot försurning
Vid flera provplatser ökade alkaliniteten avsevärt under 1980- och 1990-talen till följd av kalkning och under senare år även p.g.a. minskat nedfall av försurande ämnen.
Metaller
Mestadels låga metallhalter i Ljusnan
Sedan undersökningarna påbörjades år 2003 har mestadels mycket låga eller låga metallhalter
uppmätts i Ljusnan vid Röbjörkeby. Som mest uppmättes måttligt höga halter av koppar och
zink (augusti 2004) samt kadmium (juni 2005). Resultaten visade också att gällande gränsvärden
och miljökvalitetsnormer för metaller i vatten inte överskreds för krom, koppar, kadmium, bly
och nickel år 2006-2010. Dock var zinkhalten 3,8 µg/l strax över gränsvärdet 3 µg/l år 2010.
Sediment
Ingen till liten metallpåverkan från lokala källor
Måttligt hög koppar- respektive nickelhalt förekom i ytsediment från Lill-Jangen respektive Övre
Fryken vid Bryggegården (ÖFB). Kromhalten var måttligt hög i ytsediment från Övre Fryken vid
Stöpafors (ÖFC), samt från både yta och 18-20 centimeters djup vid vid Bryggegården (ÖFB). I
övrigt var metallhalterna mycket låga till låga på samtliga stationer och analyserade sedimentdjup. Jämfört med lokala bakgrundsvärden förekom ingen eller liten påverkan av metaller från
lokala källor i Lill-Jangen, Övre Fryken och Mellan-Fryken.
Ingen pentaklorfenol
Eftersom ett flertal nu nedlagda sågverk kring frykensjöarna använt pentaklorfenol som doppningskemikalie har klorfenoler analyserats. Ingen av klorfenolerna (inklusive pentaklorfenol) förekom i halt över analysens rapporteringsgräns vid stationerna i Mellan Fryken vid Kolnäsudden
(MF1) och vid Ämtervik (MF2) samt i Övre Fryken vid Bryggegården (ÖFB) och Stöpafors (ÖFC)
och var som summa klorfenoler under Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning.
Mjukgörare och dioxiner i mätbara halter i sediment från Övre Fryken och Mellan-Fryken
Vid screening av sedimentprov från Bryggegården (ÖFB) och Kolnäsudden (MF1) uppmättes några ämnen i halt över analysens rapporteringsgräns. På båda stationer förekom dels mjukgöraren
dietylhexylftalat (DEHP), totalt extraherbart organiskt material samt måttligt hög halt opolära
alifatiska ämnen. Vid ÖF3 uppmättes naftalen och fluoranten i halter lägre än riktvärdet för
5
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känslig markanvändning. Svavel detekterades i den förutsättningslösa screeningen i både ÖF3
och MF1.
Summan dioxiner, furaner och dioxinlika PCB högre än föreslagen effektgräns
Jämfört med föreslaget effektbaserat gränsvärde för summan av dioxiner, furaner och dioxinlika
PCB:er var halter i ytsedimentet (0-1 cm) från ÖFC, ÖF3 och MF2 minst 24, 32 och 110 gånger
högre. Dioxiner inklusive dioxinliknande PCB-föreningar förekom under riktvärdet för känslig
markanvändning i MF1 medan detta överskreds i ÖFC, ÖF3 och MF2. I sistnämnda stationer var
värdena dock lägre än riktvärdet för mindre känslig markanvändning. PCB7 i sediment från MF1
och ÖF3 har analyserats och förekom i halter under riktvärdet för känslig markanvändning. Sannolikt härrör dioxinerna från tidigare verksamheter vid nu nedlagda sågverk kring frykensjöarna
som använt pentaklorfenol förorenad med dioxiner som doppningskemikalie.
Växtplankton
Näringfattigt i både Övre Fryken och Mellan-Fryken
Växtplanktonsamhället i Mellan-Fryken vid Kolnäsudde (MF1) och Ämtervik (MF2) hade en likartad sammansättning och mycket liten biomassa (Figur 4). År 2010 var ett normalår för jämförelseperioden 2003-2010. Även resultaten från de fyra lokalerna i Övre Fryken (ÖF3, ÖF4, ÖFB,
ÖFC) visade samstämmighet och hade mycket liten total växtplanktonbiomassa (Figur 4). Provtagningslokalen alldeles intill fiskodlingen i Stöpafors (ÖF 4) avvek inte nämnvärt från de övriga
lokalerna vad gäller biomassor av olika alggrupper. För jämförelseperioden 2003-2010 var 2010
ett år med låga växtplanktonbiomassor i Övre Fryken. Biomassan var låg även 2003 och 2004 vid
samtliga lokaler, men högre under 2005-2007. Under 2008 minskade biomassorna vid de båda
stationerna vid fiskodlingen Stöpafors (ÖFC och ÖF4). Vid torsbylokalen (ÖF3) skedde det en
minskning av biomassan redan 2007. Artsammansättningen har dock hela tiden indikerat näringsfattiga förhållanden. Eventuellt kan de tidvis högre biomassorna kopplas till de påverkansfaktorer som finns där i form av fiskodlingar, men även reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk.
Sammantaget bedöms både Övre Fryken och Mellan-Fryken vara näringsfattiga, svagt näringsämnespåverkade med hög näringsstatus.
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Figur 4. Biomassans fördelning på olika alggrupper vid de två lokalerna
i Mellan-Fryken (MF 1 = Kolsnäsudden, MF 2 = Ämtervik) och de fyra
lokalerna i Övre Fryken (ÖF 3 = Torsby, ÖF 4 = Stöpafors fiskodlingen,
ÖF B = Bryggegården, ÖF C = Stöpafors) vid 2010 års provtagning.
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Små mängder besvärsbildande alger
Risken för långvariga algblomningar av potentiellt giftiga alger bedömdes som liten i Övre Fryken och Mellan-Fryken åren 2006-2010. Tidigare har risken bedömts som ingen eller obetydlig i
Övre Fryken och Mellan-Fryken (2003-2005.) En annan besvärsbildande alg, Gonyostomum semen, som kan orsaka hudirritation vid bad hos känsliga personer, har inte heller förekommit i
tillräckligt stora mängder för att vara besvärande (2003-2010).

Bottenfauna
Otillfredsställande status med avseende på övergödning i Hyndalsån
Vid expertbedömningen 2010 klassades statusen med avseende på eutrofiering som hög i Värån
nedströms Torsby flygplats samt otillfredsställande i Hyndalsån nedströms Kils avloppsreningsverk. Statusen med avseende på surhet bedömdes som måttligt sur i Värån. År 2009 visade bottenfaunan Rottnan (nedströms Rottneros Bruk och nedströms Gräsmarks reningsverk) och i
Hyndalsån uppströms Kils reningsverk förbättrade miljöförhållanden jämfört med övriga provtillfällen under den senaste femårsperioden 2006-2010. Vid de två lokaler som även undersöktes
2010, Värån nedströms Torsby flygplats och Hyndalsån nedströms Kils reningsverk, har miljöförhållandena med avseende på påverkan av syreförbrukande ämnen bedömts vara likartat goda
respektive dåliga under den senaste femårsperioden, liksom även tidigare år.
Bra syreförhållanden i sjöarna
Vid den senaste undersökningen (våren 2011) på stationen utanför Rottnans utlopp i MellanFryken bedömdes statusen som god med avseende på övergödning och som måttlig med avseende på annan föroreningspåverkan.
Vid undersökningarna i sjöars djupbottenzon under den senaste femårsperioden, men också
sedan undersökningarna startade, har bottenfaunan indikerat likartade miljöförhållanden på de
undersökta stationerna i Lill-Jangen och i Övre Fryken samt på två av stationerna i Mellan-Fryken
med avseende på syre- och/eller näringsförhållanden. På stationen utanför Rottnans utlopp i
Mellan-Fryken visade dock bottenfaunan en minskning av näringstillgången mellan åren 20022009. Bottenfaunan i Lill-Jangen har under samma tidsperiod indikerat att närings- och syretillgången varierat något, förmodligen beroende på viss variation i tillflödet av syreförbrukande
humusämnen från skogsmarkerna i sjöns tillrinningsområde. Det är förmodligen dessa ämnen
som har den största betydelsen för syreförhållandena i sjön. Det skall dock tilläggas att förhållandena aldrig varit syrefattiga vid något undersökningstillfälle.

Kvicksilver i gädda
Ingen eller obetydlig föroreningspåverkan avseende kvicksilver
Kvicksilverhalten i gädda från Mellan-Fryken utanför Rottneros minskade under perioden 19742010. År 2010 bedömdes halten som låg. Utifrån jämförelser med lokala referenser bedömdes
föroreningen av kvicksilver som ingen eller obetydlig.

Miljöpåverkan orsakad av människan
Inverkan av urea från Torsby flygplats
Under 2000-talet förekom under vintern tidvis förhöjda halter av bland annat kväve i Värån som
inte kunde uteslutas ha orsakats av inverkan av halkbekämpningsmedel (urea) från Torsby flygplats. Efter 2008 har ingen påverkan noterats, vilket troligen beror på att man kraftigt minskat
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användningen av urea och istället börjat använda sand i större utsträckning.
På lokalen nedströms flygplatsen bedömdes bottenfaunan vara opåverkad av näringsämnen/organiskt material åren 2006-2007 och därefter klassades statusen med avseende på eutrofiering (övergödning) som god åren 2008-2009 och som hög år 2010.
Ytterligare försämrad vattenkvalitet i Hyndalsån efter reningsverket
I Hyndalsån, som redan i de övre delarna är starkt jordbrukspåverkad, försämras vattenkvaliteten
ytterligare efter utsläppet från Kils reningsverk. Tidvis under femårsperioden har det under lågvattenföring förekommit genomslag av utsläpp från Kils reningsverk med bland annat förhöjda
halter av ammoniumkväve. Vid aktuella temperaturer och pH-värden kan ammoniumkvävehalter
i dessa nivåer vara skadliga för fisk. Däremot minskade halterna av organiskt material (utspädningseffekt). Den dåliga vattenkvaliteten bekräftas av bottenfaunan som har bedömts som starkt
eller mycket starkt påverkad av näringsämnen/organiskt material både upp- och nedströms reningsverket under 2001-2007. Därefter indikerade bottenfaunan uppströms måttlig status med
avseende på övergödning vid den senaste undersökningen 2008, medan statusen nedströms
varit otillfredsställande 2008-2010. Närsalthalterna minskade vid denna station sedan år 2003,
men detta kan inte kopplas till några förändringar i utsläppsmängder.
Fiskodling, större reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk bidrar till förhöjd näringsgrad
Växtplanktonbiomassan var som minst 2003 eller 2004 vid samtliga lokaler i Övre Fryken, men
ökade till påtagligt högre mängder 2005-2007. Under 2008 skedde en minskning vid de båda
stationerna vid Stöpafors. Minskningen var betydande, både vid lokalen närmast fiskodlingen
(ÖF4) och vid den andra lokalen (ÖFC). Vid Torsbylokalen (ÖF 3) skedde det en minskning av
biomassan redan 2007. De två första åren av den senaste femårsperioden indikerade undersökningarna av växtplankton att lokalerna i Övre Fryken låg på gränsen till måttlig näringsrikedom
och var tydligt näringsämnespåverkade. Detta kan eventuellt kopplas till de påverkansfaktorer
som finns där i form av fiskodlingar, reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk.
Måttligt näringsrikt vid MFR, men mycket näringsfattigt till näringsfattigt vid övriga lokaler
Vid undersökningarna av djupbottenfauna år 2009 bedömdes förhållandena som mycket näringsfattiga i ÖF3, ÖFC och MF2 samt näringsfattiga i MF1. Stationen i Mellan-Fryken vid Rottneros (MFR) bedömdes som måttligt näringsrik och det kan inte uteslutas att den högre näringsgraden vid denna lokal kan kopplas till påverkan från skogsindustri. I området finns fiberbankar
sedan tidigare verksamhet. Växtplanktonundersökningar vid samma stationer har dock påvisat
näringsfattiga förhållanden och undersökningarna av vattenkemi har inte heller indikerat sämre
vattenkvalitet på dessa platser. Ingen negativ påverkan från fiskodlingen i Stöpafors (ÖF4 och
ÖFC), reningsverket i Sunne (MF1), reningsverket i Torsby eller fiskodlingen i Oleby (ÖF3) kunde
verifieras avseende bottenfaunan.
Försurningspåverkan i Ljusnan, Stöpälven, Rottnan och Lill-Jangen
Nedfall av försurande svavel- och kväveföreningar har bidragit till att ingen eller obetydlig bufferkapacitet (motståndskraft mot försurning, mätt som alkalinitet) noterats vid ett tillfälle i
Stöpälven vid Stöpafors, och under flera tillfällen i den okalkade referenssjön Lill-Jangen, år
2010. Det förekom även mycket svag buffertkapacitet vid ett eller flera tillfällen under 2000talet i Ljusnan vid Röbjörkeby, Stöpälven vid Stöpafors, Rödjan vid Kvarnbron, Rottnan nedströms Gräsmarks kyrka samt i Lill-Jangen.
Jordbrukspåverkan i Björka älv, Tolitaälven och Hyndalsån
Tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve från jordbruk har medfört höga halter i Björka älv
samt extremt höga halter i Tolitaälven och i Hyndalsån. I dessa områden har även utsläpp från
enskilda avlopp viss betydelse. Även i Rottnan nedströms Gräsmarks reningsverk förekom hög
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årsmedelhalt av fosfor. Under året tidvis förhöjda fosforhalter i Rottnan nedströms Gräsmarks
reningsverk och i Hyndalsån berodde troligen på erosion med partikelinverkan vid hög vattenföring (fosfor är till stor del bundet till partiklar). Källfördelning för Norsälvens avrinningsområde
visade att jordbruket bidrar med 20 % av kvävet och 40 % av fosforn och enskilda avlopp med
2 % av kvävet och 6 % av fosforn. I Hyndalsåns nedströmspunkt bekräftas den dåliga vattenkvaliteten av bottenfaunan.
Före 2008 tidvis ökat genomslag från Rottneros bruk vid nolltappning i Rottnan
Vattenkraften har direkta effekter på livsmiljön för vattenorganismerna genom ökad eller minskad vattenföring, vilket kan leda till bortspolning eller torrläggning. Indirekt har vattenkraften
betydelse för vattenkvaliteten genom att utspädningen av utsläpp från punktkällor blir mindre
när flödet minskar. Under tidigare år, då Rottneros bruk fortfarande ledde ut det renade avloppsvatten i Rottnan har noterats tidvis genomslag av avloppsvatten, främst som förhöjda värden för konduktivitet, TOC, fosfor och kväve. Dessa provtagningar hade föregåtts av kortare
eller längre perioder av nolltappning. Även bottenfaunan vid lokalen har bedömts som starkt
eller mycket starkt påverkad av näringsämnen/organiskt material varje år under perioden 20022007. Mellan åren 2008 och 2009 förbättrades bottenfaunans näringsstatus från dålig till måttlig. Undersökningarna har upphört i det nya kontrollprogrammet då avloppsvattnet från Rottneros bruk numera leds direkt till Mellan-Fryken.

ALcontrol AB

Linköping 2011-10-18

Susanne Holmström
(Projektledning, rapportskrivning)

Ann-Charlotte Norborg Carlsson
(Granskning av rapport)
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Figur 5. Status avseende kvalitetsfaktorn Näringsämnen i vattendrag och Näringsämnen i sjöar (20082010) vid provplatser inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde bedömd i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 2007. (Stationerna Vä0 och ÖFB
som tillkom år 2010 är bedömda på 2010 års värden.)  Lantmäteriverket Gävle 2011. Medgivande I
2011/00013.
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Figur 6. Tillståndsbedömning av kvävehalter (medelvärden i ytvatten) vid provpunkter inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde åren 2006-2010. (Stationerna Vä0 och
ÖFB som tillkom år 2010 är bedömda på 2010 års värden.)  Lantmäteriverket Gävle 2011. Medgivande I 2011/00013.
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Figur 7. Tillståndsbedömning av halter av organiskt material (medelvärden av TOC i ytvatten) vid provpunkter inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde åren 2006-2010.
(Stationerna Vä0 och ÖFB som tillkom år 2010 är bedömda på 2010 års värden.)  Lantmäteriverket
Gävle 2011. Medgivande I 2011/00013.
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Figur 8. Tillståndsbedömning av buffertkapacitet (medelvärden av årslägsta alkalinitet i ytvatten) vid
provpunkter inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde åren 20062010. (Stationerna Vä0 och ÖFB som tillkom år 2010 är bedömda på 2010 års värden.)  Lantmäteriverket Gävle 2011. Medgivande I 2011/00013.
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BAKGRUND
Inledning
På uppdrag av Norsälvens intressenter har ALcontrol AB tillsammans med Medins Biologi AB
utfört 2010 års undersökningar av vattenmiljön i Norsälvens avrinningsområde inom ramen för
den samordnade recipientkontrollen. Undersökningarna har utförts enligt kontrollprogrammet
som gäller från och med år 2010. Årets undersökningar omfattar momenten vattenkemi, växtplankton, bottenfauna, sediment samt kvicksilver i gädda. Den nu aktuella rapporten är en femårsrapport för perioden 2006-2010.
Samordnade undersökningar i regi av Norsälvens intressenter påbörjades år 1997. Tidigare har
provtagningar skett i varierande omfattning genom kommunernas, företagens och Länsstyrelsens försorg.
Norsälvens intressenter är kommuner (Torsby, Sunne och Kil) och företag (sågverket Moelven
Notnäs, fiskodlingsföretaget Ålands fiskförädling, skogsindustrin Rottneros bruk samt flygplatserna i Torsby och Karlstad) verksamma inom Norsälvens avrinningsområde. Syftet med sammanslutningen är att samordna och effektivisera den miljökontroll som lagstiftningen föreskriver.
Följande personer har medverkat vid undersökningarna år 2010:
 Hans Friberg, Marcus Andersson och Robert Friberg, ALcontrol Karlstad – provtagning av
vatten och växtplankton
 Hans Friberg och Marcus Andersson, ALcontrol Karlstad – provtagning av bottenfauna i sjöars
djupbottenzon och sediment
 Urban Nyqvist, Länsstyrelsen i Värmlands län – provtagning av referensstationen Norsälven,
Norsbron (Ås400)
 Ingrid Hårding, Medins Biologi – artbestämning och utvärdering av växtplankton
 Anders Boström och Karin Johansson, Medins Biologi Hammarö respektive Mölnlycke – bottenfaunaprovtagning i rinnande vatten
 Anders Boström, Medins Biologi Hammarö – artbestämning och utvärdering av bottenfauna
 Jill Lidman, ALcontrol Linköping – provpreparering av biologiskt material
 Håkan Olofsson, ALcontrol Halmstad – framtagande av GIS-kartor
 Peter Belin, Sportfiskarna – gäddfiske i Fryken
 Olle Berg, Samhall – vattenprovtagning vid Vä0 och Vä1 på uppdrag av Torsby Flygplats
 Susanne Holmström, ALcontrol Linköping – projektansvarig, rapportskrivning, utvärdering av
vatten- och sedimentkemiska analyser samt utvärdering av kvicksilver i gädda
 Tjänstemän på kommuner och företag – utsläppsuppgifter
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 Olof Åkesson, Länsstyrelsen i Värmlands län – uppgifter om hos Miljödomstolen pågående
prövotidsärende gällande uppskjutna villkor vid Rottneros Bruk.
 Sandra Woronin, Länsstyrelsen i Värmlands län – uppgifter om biologiska undersökningar
utförda inom avrinningsområdet
 Ann-Charlotte Norborg Carlsson, ALcontrol Karlstad – kvalitetsgranskning av rapport
 Kristine Carlson, ALcontrol Linköping – sammanställning rapportbilagor

Miljömål
Naturvårdsverket har tidigare i Allmänna Råd 86:3 lagt upp riktlinjer för recipientkontrollen (vattenundersökningar). Allmänna råd 86:3 har dock upphört att gälla när denna rapport skrivs.
Några nya direktiv har ännu ej kommit ut och därför bör intentionerna i Allmänna råd behållas
tills vidare. Målsättningen med recipientkontrollen är enligt Naturvårdsverkets "Allmänna Råd"
(86:3) att:


åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor inom
ett vattenområde,



relatera tillståndet och utvecklingen i vattenområdet till belastande utsläpp och förväntad
bakgrund,



belysa utsläppens effekter i vattenområdet,



samt att ge underlag för utvärdering respektive belysa behovet av miljöskyddande åtgärder.

Riksdagen har fastställt sexton övergripande nationella miljökvalitetsmål och cirka 70 nationella
delmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för
att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Syftet är att klara av alla stora miljöproblem
i Sverige inom en generation (år 2020). År 2010 fattade riksdagen beslut om ett förändrat miljömålssystem med Naturvårdsverket utpekat som samordnade av miljömålsföljningen.
Förutom de sexton miljökvalitetsmålen utgörs miljömålsstrukturen numera även av generationsmål och etappmål (kommer successivt att ersätta delmålen). De grundläggande värdena och de
övergripande miljömålsfrågorna är inbakade i strecksatserna till generationsmålet. De fasta åtgärdsstrategierna är avskaffade. I stället ska den nyinrättade parlamentariska Miljömålsberedningen utarbeta miljöstrategier inom regeringens prioriterade områden. Det av regeringen tidigare inrättade miljömålsrådet (år 2002) har upphört.
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Följande fyra nationella miljökvalitetsmål är de som främst berör sjöar och vattendrag:
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning
av mark och vatten.
Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
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OMRÅDE OCH FÖRORENINGSKÄLLOR
Orientering
Norsälvens avrinningsområde berör främst Torsby, Sunne och Kils kommuner, men själva Norsälven rinner även genom Karlstads kommun. Huvuddelen av området ligger i Värmlands län, men
den nordvästra delen (11 %) är belägen i Hedmarks fylke i Norge.
Avrinningsområdet domineras av de tre långsmala och djupa Frykensjöarna. Övre Fryken (maxdjup 109 m) sträcker sig från Torsby i norr till Sunne, där vattnet via Sunnesundet rinner till Mellan-Fryken (maxdjup 127 m). Via Nilsbysundet övergår Mellan-Fryken i Nedre Fryken (maxdjup
43 m). Vid Hannäs rinner vattnet ut i Norsälven, som efter att ha tillförts vatten från bl.a. Hyndalsån, mynnar i Åsfjorden i Vänern.
Större tillflöden till Övre Fryken är Ljusnan, Röjdan, Badaälven och Björka älv. Det största tillflödet till Mellan-Fryken är Rottnan, som tar emot vatten från bl.a. sjöarna Kymmen och Rottnen.
Nedre Frykens huvudsakliga tillflöde är, förutom Mellan-Fryken, Tolitaälven.

Markanvändning
Norsälvens avrinningsområde omfattar cirka
2
4 200 km (SCB 2005). Huvuddelen av arealen, 77 %, består av skogsmark (Figur 9).
Sjöarealen är relativt stor och utgör 7 % av
området (SCB 2003). Inslaget av jordbruksmark är litet (7 %, SCB 2005). Tätort utgör
cirka 1 % och övrig areal (främst myrmark)
cirka 7 % av området.
Jordbruksmarken är koncentrerad till strandnära områden vid de dominerande sjöarna
(Frykensjöarna och Rottnen), de nedre delarna av Frykensjöarnas tillflöden samt området kring Norsälven.

Vatten (7 %)
Åker och bete, svensk del (7 %)
Skog, svensk del (77 %)
Tätort, svensk del (1 %)
Övrigt (7 %)

Norsälvens avrinningsområde har en befolkning på cirka 37 300 personer, varav cirka
43 % är anslutna till kommunalt avlopp
(SCB 2005).

Figur 9. Markanvändning i Norsälvens avrinningsområde i Sverige (SCB 2003 och 2005).
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Föroreningsbelastande verksamheter
I avrinningsområdet sker utsläpp från kommunala avloppsreningsverk i främst Torsby och Lysvik
(Övre Fryken), Sunne, Rottneros och Västra Ämtervik (Mellan-Fryken), Gräsmark (Rottnan) och
Kil (Hyndalsån). Reningsverken släpper ut näringsämnena kväve och fosfor samt syreförbrukande
ämnen (organiskt material och ammonium).
I Övre Fryken finns fiskodlingar (Ålands fiskförädling) vid Torsby och Stöpafors. Fiskodling ger
tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve. I Torsby ligger även ett sågverk (Moelven Notnäs
AB), som ger viss tillförsel av syretärande organiska ämnen och fenoler.
Vid Rottnans utlopp i Mellan-Fryken ligger skogsindustrin Rottneros Bruk (Rottneros AB). Tillverkningen av pappersmassa ger främst utsläpp av syreförbrukande organiskt material, kväve
och fosfor.
Flygplatser i Torsby (Värån) och Karlstad (Tolerudsbäcken/Hyndalsån) kan ge förhöjda kvävehalter genom utsläpp av halkbekämpningsmedlet urea.
I vissa områden sker också påverkan från jordbruk. Verksamheten bidrar främst med fosfor, kväve, organiskt material och suspenderat material (ger grumlighet).
I Norsälvens avrinningsområde finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar. Dessa lämnar
ett stort bidrag av fosfor och ett mindre tillskott av kväve och organiskt material.
Eftersom Norsälvens avrinningsområde domineras av skogsmark är skogsbrukets påverkan av
stor betydelse. Skogsbruk bidrar till försurning. Dikningar och körskador ökar läckaget av organiskt materal (humus), kväve och fosfor.
Avrinningsområdet är även påverkat av reglering för produktion av elkraft. Regleringen ger onaturliga vattenståndsvariationer, vilket påverkar djur och växter. Indirekt påverkas även vattnets
kemiska kvalitet, t.ex. genom att avloppsvatten koncentreras vid perioder med strypt vattenflöde.
Det atmosfäriska nedfallet inverkar också på områdets vattenkvalitet. Sjöarealen är relativt stor,
vilket innebär att en del av tillförseln av kväve och metaller kommer via nedfall från luften.
Avrinningsområdets utsträckning samt punktkällornas läge framgår av Figur 10 på nästa sida.
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Figur 10. Punktkällor i Norsälvens avrinningsområde. För identifiering av punktkällorna se Bilaga 6.
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RESULTAT
Väderförhållanden
Det kallaste året sedan 1997
Årsmedeltemperaturen 2010 var 1,6 °C
lägre än normalvärdet för perioden 19611990 vid SMHI:s klimatstationer i Lämbacken (stationsnummer 10221) och Karlstad
(stationsnummer 9325). Det var den lägsta
årsmedeltemperaturen som uppmätts under
perioden 1997-2010. Årets första och sista
kvartal var i allmänhet kallare, medan månaderna april, juni och augusti var varmare,
än normalt.
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Mest nederbörd under sommaren
Årsnederbörden 2010 var mindre i Lämbacken (89 %), och större i Väse (stationsnummer 9321, 9 %), än normalt. Vid båda
klimatstationerna uppmättes nederbördsmängder över de normala i februari, juli och
augusti. Utöver detta förekom även nederbörd över den normala i maj i Väse samt i
juni i Lämbäcken. År 2010 var ett av de torraste åren under den senaste femårsperioden (Figur 11).

0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Figur 11. Årsnederbörd vid SMHI:s klimatstation 10221 Lämbacken (tidigare benämnd
Östmark-Röjdåsen) 1997-2010. Linjen visar
medelvärdet för samma period.

Vattenföring och ämnestransport
Vattenföringen har varit relativt jämn, men över den normala 2006-2010
3
I Norsälven var vattenföringen 26 % högre än normalt (61 m /s jämfört med medelvärdet 48
3
m /s för perioden 1971-92). April och juni till november hade högre vattenföring än normalt på
grund av vårfloden och nederbörd över den normala (Figur 12). Trots att merparten av regnvattnet sommartid avdunstar eller tas upp av växter, syntes sommarens stora nederbördsmängder
som en förhöjd vattenföring tills en bit in på hösten. De senaste fem åren har årsmedelvattenföringen varit över den normala, men på ungefär samma nivå (Figur 13).
I Rottnan förekom normal vattenföring i början och slutet av den senaste femårsperioden som
där emellan var hög åren 2008 och 2009. I Ljusnan och Röjdan var årsmedelvattenföringen under den normala 2010. Övriga år under femårsperioden förekom högre flöde än normalt 2006
och 2008 i Ljusnan samt 2006, 2008 och 2009 i Röjdan.
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Figur 12. Årsmedelvattenföring i Norsälven vid
Norsbron år 2010 jämfört med medelvärdet för
1971-1992.

Flöde

Figur 13. Årstransporter av kväve och årsmedelvattenföring i Norsälven vid Norsbron 19932010.

Nolltappning vanlig i främst Rottnan
I Rottnan förekom periodvis nolltappning under år 2010, framförallt under stora delar av perioden från slutet av april till och med mitten av juni. Även i Ljusnan och Röjdan förekom kortare
perioder med nolltappning. Nolltappning har betydelse för vattenkvaliteten både direkt och indirekt. Direkt genom att påverka livsmiljön för växter och djur och indirekt genom att försämrad
vattengenomströmning ökar genomslaget av bland annat utsläpp från punktkällor. Det senare
var tidigare särskilt aktuellt i Rottnan (Rottneros Bruk). Numera är dock utsläppspunkten flyttad
till Mellan-Fryken.
I allmänhet ”normala” transporter
Generellt var 2010 års transporter av kväve och fosfor ”normala”, d.v.s. i nivå med medelvärden
för perioden 1993-2009 i Ljusnan, Rottnan, Röjdan och Norsälven. Transporterna av fosfor i
Rottnan (Figur 31) och Röjdan var dock cirka 30 % högre, och av organiskt material (mätt som
TOC) i Rottnan, Röjdan och Norsälven cirka 20-45 % högre, än ”normalt”. Transporterna följer
vattenföringen väl med ökande mängder under perioden 1993-2000 och därefter minskande (se
exemplet kväve i Norsälven, Figur 13).
År 2001 var transporten av organiskt material i Norsälven oväntat hög i förhållande till vattenföringen. Det berodde på tillfälligt mycket höga TOC-halter under hösten och kan ha varit en
kvardröjande effekt av de höga flödena år 2000, då stora mängder organiskt material avsattes
på älvbotten och sedan successivt släppte i flockar.
Oftast låga till måttliga förluster av kväve och fosfor
De arealspecifika förlusterna av kväve och fosfor, beräknade för år 2010, var i flertalet vattendrag låga eller måttligt höga med ingen eller obetydlig avvikelse från beräknade jämförvärden.
Högsta förlusterna i Hyndalsån och Tolitaälven
Undantagen var Hyndalsån (uppströms Kils reningsverk), Tolitaälven och Björka älv. Hyndalsån
hade mycket hög kväveförlust (20 kg/ha, år) och extremt hög fosforförlust (0,75 kg/ha, år) med
stor respektive extrem avvikelse från jämförvärdet. I Tolitaälven var kväveförlusten hög (4,5
kg/ha, år) med tydlig avvikelse från jämförvärdet, medan fosforförlusten bedömdes som mycket
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hög (0,40 kg/ha, år) med mycket stor avvikelse från jämförvärdet. Björka älv hade hög fosforförlust (0,21 kg/ha, år) med stor avvikelse från jämförvärdet.
Kväve- och fosforförlusterna 2006-2010 oftast samma eller mindre än år 2010
I denna femårsrapport har de arealspecifika förlusterna av kväve och fosfor samt jämförvärden
även beräknats som ett medelvärde för perioden 2006-2010 (Figur 14). För kväve blev resultatet
detsamma som för år 2010 med följande två undantag. Bedömningen av kväveförlusten för
Stöpälven skärptes från låg 2010 till måttligt hög (dock ingen/obetydlig avvikelse), och ändrades
från mycket hög 2010 till hög för Hyndalsån (avvikelsen dock oförändrat stor), 2006-2010. Avvikelsen för kväve var större i Tolitaälven (stor) och i Norsälven (tydlig) beräknat på femårsmedelvärdet, men förlusterna var oförändrade. För fosfor var bedömningarna desamma som år 2010.
Dock skrevs avvikelsen i Stöpälven och Hyndalsån ner från tydlig respektive extrem 2010 till
obetydlig respektive mycket stor 2006-2010. För Nilsbysundet skärptes avvikelsen från obetydlig
till tydlig.
Orsaken till de förhöjda näringsämnesförlusterna i Hyndalsån (uppströms Kils reningsverk), Tolitaälven, Björka älv och i viss mån Norsälven torde främst vara påverkan av jordbruk och enskilda
avlopp.
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Figur 14. Arealspecifika förluster av fosfor respektive kväve vid provplatser inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde (medelvärde 2006-2010). Streckad linje visar gränsen
mellan mycket låga och låga förluster. Tunn, heldragen linje anger övergången till måttligt höga förluster. Mellantjock, heldragen linje anger gränsen till höga förluster och över den tjockaste, heldragna linjen är förlusterna mycket höga. Fosforförluster över 0,64 kg/ha,år bedöms som extremt höga. För Rottnan och Hyndalsån är förlusterna beräknade exklusive punktkällor.

Källfördelning av fosfor och kväve
Källfördelning av fosfor och kväve före, respektive efter, retention (brutto- respektive nettofördelning) för hela Norsälvens avrinningsområde redovisas i tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram i Bilaga 13.
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Jordbruk, fiskodling och enskilda avlopp dominerande antropogena fosforkällor till Norsälven
Dominerande källor till fosfortillförsel (brutto, d.v.s. före retention) i Norsälvens avrinningsområde var skogsmark (36 %), jordbruksmark (31 %) och övrig öppen mark (11 %). Tillförseln från
punktkällor (reningsverk, fiskodling och industri) var tillsammans totalt 12 %, varav fiskodlingen
utgjorde den största andelen (8 %). Enskilda avlopp och dagvatten stod för 6 respektive 2 % av
tillförseln. Den antropogena andelen (orsakad av människan) var störst för jordbruk (50 %) följt
av fiskodling (21 %), enskilda avlopp (15 %), reningsverk (5 %), industri (4 %) dagvatten (2 %)
och skogsbruk (2 %).
Jordbruk, nedfall från luften och reningsverk de största antropogena kvävekällorna till Norsälven
Dominerande källor till kvävebelastning (brutto, d.v.s. före retention) i Norsälvens avrinningsområde var skogsmark (49 %), jordbruksmark (20 %) och nedfall från luften (10 %). Tillförseln
från reningsverk var 8% och från fiskodling, industri och enskilda avlopp 2% vardera. Den antropogena andelen (orsakad av människan, Figur 15) var störst för jordbruksmark (32 %) följt av
nedfall från luften (27 %), följt av belastning från reningsverk (20 %). Den antropogena andelen
var för skogsbruk 7 % och fiskodling 6 % medan enskilda avlopp och industri stod för 4 % vardera.
Nära 90% retention för fosfor
Retentionen (självreningen) för Norsälvens hela avrinningsområde var 50 % för kväve och 88 %
för fosfor. Detta innebär att hälften av kvävet och 12 % av fosforn som på något sätt tillförs
vattnet i avrinningsområdet kommer att transporteras vidare till Vänern.

Kväve brutto,
antropogent
Reningsverk

20%

Fiskodling

27%

Industri

7%

6%

Enskilda avlopp

4%

Dagvatten

4%
0,3

Jordbruksmark
Skogsmark
Myrmark

32%

Övrig öppen mark
Luftnedfall vatten
Figur 15. Andel av antropogen kvävetillförsel till Norsälvens avrinningsområde för olika källor (brutto,
d.v.s. före retention). Data från SMED/PLC5 uppdaterad med utsläpp från fiskodling.
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Störst retention från skogs- och myrmark och minst från dagvatten och jordbruksmark
Retentionen av närsalter är olika stor för olika källor (Tabell 1). Störst är den för skogs- och myrmark, eftersom dessa källor till stor del tillför näringsämnen i områdets övre delar. För jordbruksmark och punktutsläpp är retentionen mindre beroende på att dessa källor huvudsakligen
är lokaliserade till den nedre delen av området.
Tabell 1. Källfördelning av kväve och fosfor före respektive efter retention (brutto- respektive nettofördelning) i
Norsälvens avrinningsområde. Data från SMED/PLC5
uppdaterad med utsläpp från fiskodling

Kväve Kväve Fosfor Fosfor
brutto netto
brutto netto
------------------ton/år--------------------

Källa

Reningsverk
Fiskodling
Industri
Enskilda avlopp
Dagvatten
Jordbruksmark
Skogsmark
Myrmark
Övrig öppen mark
Luftnedfall vatten
Totalt

92
29
20
20
6,7
243
593
32
45
125
1205

63
15
8,5
9,0
4,1
121
282
15
23
64
604

0,96
3,69
0,72
2,64
0,93
14,8
17,2
0,97
5,06
1,08
48,0

0,16
0,43
0,07
0,31
0,15
2,23
1,55
0,08
0,49
0,11
5,56

Störst belastning från skog, jordbruk och punktkällor
Nettobelastningen av kväve domineras av tillskottet från skogsmark (47 %) följt av jordbruksmark (20 %). Fosforbelastningen var den omvända, störst från jordbruksmark (40 %) följt av
skogsmark (28 %, Figur 16). Fosfor- och kvävetillförseln från punktkällor är betydande (14 respektive 12 %), varav den största mängden kväveutsläpp kommer från reningsverken medan
fiskodlingarna i Övre Fryken dominerar fosforbelastningen.
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Figur 16. Källfördelning av kväve och fosfor efter retention i Norsälvens avrinningsområde. Data från
Data från SMED/PLC5 uppdaterad med utsläpp från fiskodling.

24

NORSÄLVEN 2006-2010 – Resultat

Olika beräkningssätt
I den tidigare femårsrapporten för 2001-2005 (ALcontrol 2007) användes beräkningar gjorda av
SLU 1985-1999, där mängden fosfor som tillförs Vänern från Norsälvens avrinningsområde var
31 ton att jämföra med 6 ton (Tabell 1) för åren 2005-2006 framtagna av SMED. SMED:s data
är långtidsnormaliserade avseende år 2005 för de diffusa källorna och om möjligt har 2006 års
punktutsläpp använts. Om data från en viss punktkälla saknats för år 2006 har man använt värden från ett annat år. Beroende på olika beräkningssätt görs inga jämförelser med det som redovisats i den tidigare rapporten (ALcontrol 2007).

Budgetberäkning för Övre Fryken och Mellan-Fryken
Fiskodling störst punktkälla i Övre Fryken
En källfördelning för Övre Fryken (Tabell 2) visar att 82 % av fosfortillförseln och 87 % av kvävetillförseln kommer från markläckage via tillflöden och närområde (inkl. enskilda avlopp). Punktkällorna står för 17 % av fosforn och 8 % av kvävet. Av punktkällornas bidrag står fiskodlingarna för 94 % av fosforn och 64 % av kvävet. Retentionen (självreningen) beräknades till 40 % för
fosfor och 7 % för kväve, vilket innebär att 60 % av fosforn och 93 % av kvävet som tillförs
vattnet i avrinningsområdet kommer att transporteras vidare till Mellan-Fryken. Ytterligare retention sker i Mellan-Fryken, Nedre Fryken och Norsälven.
Tabell 2. Budget för fosfor och kväve före retention (bruttofördelning) för Övre Fryken (huvudsakligen medelvärden för perioden 20062010)

Tabell 3. Budget för fosfor och kväve före retention (bruttofördelning) för Mellan-Fryken
(huvudsakligen medelvärden för perioden
2006-2010)

Övre Fryken

Mellan-Fryken

Inflöde
Ljusnan
Röjdan
Stöpälven
Björka älv
Torsby reningsverk
Lysviks reningsverk
Fiskodl. i Torsby och Stöpafors
Atmosfäriskt nedfall
Närområde inkl. fler tillflöden
Summa
Utflöde
Övre Fryken, Sunnesundet
Avgång till luft (kväve) och
ackumulation i sediment
Retention

Fosfor Kväve
ton/år

4,3
4,2
0,68
6,1
0,23
0,02
3,7
0,33
4,1
24

158
153
16
91
16
1,1
29
31
121
617

14

571

9

46

40%

7%

Inflöde
Övre Fryken, Sunnesundet
Sunne reningsverk
Rottnan exkl. punktkällor
Rottneros bruk
Rottneros reningsverk
Västra Ämterviks reningsverk
Atmosfäriskt nedfall
Närområde inkl. fler tillflöden
Summa

14
0,20
3,7
0,8
0,02
0,08
0,37
3,1
22

571
35
176
19
1,9
2,2
35
73
913

Utflöde
Mellan-Fryken, Nilsbysundet

26

907

-3,2

6

-14%

1%

Avgång till luft (kväve) och
ackumulation i sediment
Retention

25

Fosfor Kväve
ton/år
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Liten eller ingen självrening i Mellan-Fryken
Motsvarande beräkning för Mellan-Fryken (Tabell 3) visar att ca 90 % av tillförseln av både fosfor och kväve kommer från Övre Fryken samt markläckage via övriga tillflöden och närområde
(inklusive enskilda avlopp). Punktkällorna står för 5 % av fosforn och 6 % av kvävet. Av punktkällornas bidrag står Rottneros bruk för merparten av fosforn, men för kväve bidrar Sunne reningsverk med nästan dubbelt så mycket som bruket. Retentionen beräknades till -14 % för
fosfor och 1 % för kväve. Negativ retention innebär att utgående belastning av fosfor från Mellan-Fryken var större än inkommande från Övre Fryken. Eftersom fosfor till stor del ofta är partikelbundet har avgång genom sedimentering eller återföring av sedimentpartiklar via turbulens
stor betydelse för genomslaget i ämnet. Den senaste femårsperiodens större nederbördsmängder och relativt högre flöden kan ha ökat erosionspåverkan i delar av området och vara en av
anledningarna till den negativa retentionen av fosfor.

Näringsämnen
Högst näringsämneshalter i Björka älv, Tolitaälven och Hyndalsån
Medelhalterna av näringsämnena fosfor och kväve var vid flertalet provplatser i rinnande vatten
låga eller måttligt höga år 2010 (Figur 17). Något högre halter förekom i Björka älv (höga halter
av både fosfor och kväve) och Rottnan nedströms Gräsmark reningsverk (hög fosforhalt). I Tolitaälven bedömdes fosforhalten som extremt hög och kvävehalten som hög. I Hyndalsån uppmättes extremt höga årsmedelhalter av både fosfor och kväve upp- (217 respektive 6550 µg/l)
och nedströms (233 respektive 9350 µg/l) Kils reningsverk. Maxvärdet av fosfor i såväl Tolitaälven (200 µg/l) som i Hyndalsån (Hy1: 310 µg/l, Hy2: 400 µg/l) uppmättes den sjunde oktober
och orsakades sannolikt av partikelinverkan vid erosion i samband med högflöde. Fosfor förekommer ofta bundet till partiklar. Ovanligt hög årsmedelhalt av fosfor 2010 i Rottnan nedströms
Gräsmarks reningsverk berodde på mycket höga halter uppmätta den andra februari respektive
december i samband med hög vattenföring.
God till hög näringsstatus vid flertalet provplatser
Bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) gav god till hög näringsstatus i
flertalet vattendrag (beräknat på treårsmedelvärde för perioden 2008-2010). I Björka älv bedömdes emellertid näringsstatusen som måttlig och vid Tolitaälven som otillfredsställande. Dålig
näringsstatus förekom vid de båda provplatserna i Hyndalsån, upp- och nedströms Kils avloppsreningsverk.
Eventuell inverkan av vägsalt under vintern
Från och med år 2010 har Torsby flygplats infört en ny provtagningsstation, Vä0, som komplement längst uppströms i Värån vid Vassjöns utlopp för att få en ännu bättre kontroll på eventuell
påverkan. I mars och november ökade främst värdet för klorid, men även värdena för salt (konduktivitet) och nitrit- + nitratkväve, nedströms flygplatsen (Vä1) jämfört med uppströms (Vä0).
Torsby flygplats använder inte vägsalt för halkbekämpning. Saltning av närbelägen väg kan vara
orsak till ökade värden av klorid och salt. Som banavisningsmedel används glykol och urea vid
flygplatsen, dock förekom ingen användning i november. Ureaanvändningen har minskat från
tio ton år 2009 till 0,6 ton år 2010, eftersom man nu använder sand i större utsträckning. Urea
innehåller kväve, som bryts ner till ammonium, som vid tillgång på syre omvandlas till nitrat via
nitrit. Nitratkväve kan dock även komma från andra källor som gödsel (jordbruk) och enskilda
avlopp. Den organiska delen av urea och glykol ger dessutom utslag i TOC, vilket inte kunde
noteras vid dessa tillfällen.

26

NORSÄLVEN 2006-2010 – Resultat

Fosfor (µg/l)
310

250

400

200
150
100
50
Hyndalsån,
uppstr rvk
Hyndalsån,
nedstr rvk
Norsälven,
Norsbron

Hannäs

Tolitaälven,
Tolitafors

Nilsbysundet

Rottnan,
Gräsmark
Rottnan,
Skarped
Rottnan,
Rottneros

Sunnesundet

Värån,
uppstr fp
Värån,
nedstr fp
Ljusnan,
Röbjörkeby
Röjdan,
Kvarnbron
Stöpälven,
Stöpafors
Björka älv,
Björkefors

0

max: 17000 max: 16000
med: 6550 med: 9350

Kväve (µg/l)
3000
2500
2000
1500
1000
500

Hyndalsån,
uppstr rvk
Hyndalsån,
nedstr rvk
Norsälven,
Norsbron

Hannäs

Tolitaälven,
Tolitafors

Nilsbysundet

Rottnan,
Gräsmark
Rottnan,
Skarped
Rottnan,
Rottneros

Sunnesundet

Värån,
uppstr fp
Värån,
nedstr fp
Ljusnan,
Röbjörkeby
Röjdan,
Kvarnbron
Stöpälven,
Stöpafors
Björka älv,
Björkefors

0

Figur 17. Medelhalter av fosfor och kväve vid provplatser i rinnande vatten inom den samordnade
recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde år 2010. Tunn, heldragen linje markerar gränsen
mellan måttligt höga och höga halter, mellantjock, heldragen linje övergången till mycket höga halter
och tjock, heldragen linje övergången till extremt höga halter.

Inverkan av jordbruk och Kils reningsverk
De högre näringsämneshalterna i Björka älv, Tolitaälven och Hyndalsån uppströms reningsverket
beror sannolikt främst på inverkan från jordbruk och enskilda avlopp.
Vid nedströmsstationen i Hyndalsån bidrar utsläpp från Kils reningsverk. De minskande närsalthalterna i denna station sedan år 2003 kan inte kopplas till några förändringar i utsläppsmängder. Den dåliga vattenkvaliteten bekräftas av bottenfaunan som de senaste tre åren bedömts ha
en otillfredsställande status med avseende på övergödning. Tidigare visade bottenfaunan på
betydlig (2002 och 2004) till stark eller mycket stark påverkan (2003, 2005, 2006, 2007) av näringsämnen och organiskt material.
I Hyndalsån uppströms avloppsreningsverket är trenden snarare en ökning av närsalthalter under
samma period. Anledningen till detta är inte känt. Även uppströms reningsverket har bottenfaunan under lång tid visat på stark eller mycket stark påverkan av näringsämnen/organiskt material
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(1998, 2002, 2003, 2006 och 2007). Vid den senaste undersökningen 2008 var den dock något
förbättrad (måttlig status med avseende på eutrofiering).
Skadligt höga halter av ammoniumkväve
Vid båda provplatserna i Hyndalsån förekom mycket höga halter av ammoniumkväve, dock mer
frekvent nedströms (årsmedel 4682 respektive 7198 µg/l). I februari och december var de mycket höga både upp- och nedströms (12000-15000 µg/l) men även nedströms i april och juni
(3800 respektive 9900 µg/l). Vid förekommande pH-värden och temperaturer i åvattnet är det
möjligt att det bildas så mycket ammoniak att det skulle kunna ge gifteffekter på fisk.
Nolltappning har tidvis medfört genomslag av avloppsvatten i Rottnan
Före 2008, och innan Rottneros bruk ändrade utsläppspunkt från Rottnan till Mellan-Fryken, har
tidvis noterats förhöjda halter av bland annat konduktivitet, fosfor och kväve i Rottnan. Orsaken
till de höga värdena var genomslag av avloppsvatten från Rottneros bruk i samband med nolltappning. Under perioder med litet vattenflöde i Rottnan blev andelen avloppsvatten stor. Undersökning av bottenfaunan har påvisat stark eller mycket stark påverkan av näringsämnen/organiskt material alla år under perioden 2002-2007 (i Rottnan). Mellan åren 2008 och
2009 förbättrades bottenfaunans näringsstatus från dålig till måttlig. Därefter har inte bottenfaunan undersökts eftersom utsläppspunkten för Rottneros bruk flyttats till Mellan-Fryken.
Måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter
Vid samtliga provplatser i Övre Fryken, Mellan-Fryken och Lill-Jangen (referenssjö) var kvävehalterna måttligt höga år 2010. Fosforhalterna bedömdes som låga vid alla stationer utom i Övre
Fryken vid Notnäs, där de var måttligt höga. Beroende på självrening genom sedimentation
minskade fosforhalterna något från norr till söder i Frykensjöarna (Figur 18). Undantaget var att
fosforhalten ökade något vid Mellan-Frykens provtagningsstation MF1 vid Kolnäs udde, som är
påverkad av utsläpp från Sunne avloppsreningsverk. Den senaste undersökningen av bottenfaunasamhället (2009) påvisade hög status med avseende på övergödning vid alla provplatser i Frykensjöarna och Lill-Jangen. Tidigare bottenfaunaundersökningar i sjöarna (2003 och 2006) har
generellt indikerat näringsfattiga förhållanden. Undantaget var Övre Fryken vid Stöpafors (ÖFC)
och Mellan-Fryken sydost Rottnan (MFR) som bedömdes som måttligt näringsrika 2003, samt
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Figur 18. Medelhalter av fosfor vid provplatser i Övre Fryken och Mellan-Fryken år 2010. Ytvatten =
blå/mörka staplar. Bottenvatten = gula/ljusa staplar. Den streckade linjen anger gränsen mellan låga
och måttligt höga halter.
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även MFR år 2006. Växtplanktonundersökningarna (2003-2010) har oftast påvisat näringsfattiga
förhållanden vid alla provplatser i Frykensjöarna (ÖF3, ÖF4, ÖFC, MF1 och MF2), vid lokalerna i
Övre Fryken dock på gränsen till måttligt näringsrika 2003. Bedömning enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder (2007) gav god till hög näringsstatus i sjöarna (beräknat som treårsmedelvärde för perioden 2008-2010).
Minskande fosforhalter i Norsälven
Norsälven vid Norsbron är den provplats som har den längsta tidsserien. Fosforhalterna vid Norsbron visar en svagt minskande tendens sedan slutet av 1960-talet (Figur 19). Orsaker kan vara
uppbyggnad av reningsverk, minskad befolkning i glesbygd, nedläggning av jordbruk och ökad
fastläggning av fosfor i marken p.g.a. försurning. Eftersom fosforn till stor del är partikelbunden
beror mellanårsvariationen till stor del på flödet, t.ex. noterades förhöjda halter i samband med
högflödesåret 2000.
Kvävehalterna ökar inte längre i Norsälven
Under 1970- och 1980-talen ökade kvävet svagt från måttligt höga till höga halter i Norsälven,
främst troligen beroende på ökat nedfall från luften. Under 1990-talet och fram till 2003 växlade årsmedelhalterna mellan måttligt höga och höga men har därefter minskat till måttligt höga
(Figur 19).
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Figur 19. Årsmedelhalter av fosfor och kväve (staplar) med glidande treårsmedelvärden (tjock linje) i
Norsälven vid Norsbron (Ås400) 1968/1987-2010. Totalkväve analyserades med persulfatmetoden
(Tot-N ps, SS-EN ISO 11905 mod) 1987-2006 och oxidation genom förbränning (Tot-N TNb, SS-EN
12260:2004) 2007-2010.
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Vid provplatser undersökta sedan 1980talets mitt i Övre Fryken (ÖF3, ÖFC) och
Mellan-Fryken (MF1) har fosforhalterna tenderat att minska sedan dess. Förutom en
förhöjd fosforhalt i Mellan-Frykens bottenvatten i maj 2009 (MF1, 43 µg/l) kunde inget anmärkningsvärt noteras i sjöarna i övrigt.
Kvävehalterna har under undersökningsperioden varit ungefär desamma i sjöarna, undantaget ÖF3 som är en kontrollstation för
Torsby reningsverk och fiskodlingen i Oleby.
Kvävehalterna i ÖF3 varierade under perioden, men avslutades med en högre årsmedelhalt jämfört med 1980-talets början.
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eller de sista åren på 2000-talet verkar trenden ha brutis (Figur 20). Det beror troligen
på minskat genomslag av punktkällor genom ökad utspädning av punktutsläpp eller
förändringar inom jordbruket.
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Figur 20. Medelhalter av fosfor (staplar) med
glidande treårsmedelvärden (tjock linje) vid
Mellan-Frykens utlopp i Nilsbysundet 19972010. Streckad linje anger gränsen mellan låga
och måttligt höga halter.

Viss samvariation mellan kväveutsläpp och kvävehalter i Övre Fryken vid Torsby
I Övre Fryken vid Torsby (ÖF3) tycks kvävehalterna samvariera med utsläppen av kväve från Torsby reningsverk och fiskodlingen (Figur 21). Uppmätta kvävehalter vid provtagningspunkten påverkas även genom koncentrering/utspädning av utsläppen beroende på vattenflödet i Röjdan
och Ljusnans tillflöden vid aktuella provtagningstillfällen.
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Figur 21. Utsläpp av kväve från Torsby reningsverk och fiskodlingen vid Torsby samt medelhalterna av
kväve i Övre Fryken vid Torsby (ÖF3) 1997-2010.
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Kväve/fosfor-kvot
Störst risk för blomning av giftiga alger i Övre Frykens norra del
Referenssjön Lill-Jangen, tre av fem provplatser i Övre Fryken samt alla tre provplatserna i Mellan-Fryken hade kväve/fosfor-kvoter >30 i juli-augusti 2010 (Figur 22). Detta innebär att risken
för blomning av potentiellt giftbildande blågrönalger var mycket liten. Vid provplatserna i den
övre delen av Övre Fryken (ÖFN och ÖF3) var kvoterna lägre (30 respektive 29), vilket innebar
viss risk för massförekomst av blågrönalger. Vid undersökningen av växtplankton bedömdes att
det fanns en liten, men inte obefintlig, risk i Mellan-Fryken (MF1 och MF2) och en liten risk i
Övre Fryken (ÖF3, ÖFC, ÖF4, ÖFB) för blomningar av giftiga blågrönalger (Tabell 6).
Högre kväve/fosfor-kvot under 1990- än 1980-talet vid Kolsnäs udde och Stöpafors
På grund av något högre fosforhalter i Mellan-Fryken vid Kolsnäs udde (MF1) vid slutet av 1980talet var kväve/fosfor-kvoten 14-24, vilket innebar viss risk för blomning av blågrönalger, men
därefter har kvoten varit högre. Samma utveckling syns i Övre Fryken vid Stöpafors (ÖFC).
Orsaken till de lägre fosforhalterna (och därmed högre kväve/fosfor-kvoterna) under 1990-talet
jämfört med 1980-talet kan ha varit större utsläpp från punktkällor under 1980-talet. Vid övriga
provplatser i Övre Fryken och Mellan-Fryken har det nästan alltid varit kväveöverskott. Undantaget var i Övre Fryken vid Notnäs, där kväve-fosforbalans rått fyra av de senaste fem åren. Under
perioden 1983-2005 pendlade kväve/fosfor-kvoten i Lill-Jangen på gränsen mellan kvävefosforbalans och kväveöverskott. De senaste fem åren rådde kväveöverskott i Lill-Jangen.

Algmängd (klorofyll)
Mycket låga klorofyllhalter
Klorofyllhalten är ett mått på algmängden. Halter uppmätta i augusti 2010 bedömdes som
mycket låga vid samtliga provplatser (Figur 23).
Hög status avseende klorofyll
Bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) gav hög status avseende klorofyll i Lill-Jangen, Övre Fryken och Mellan-Fryken.
Låga klorofyllhalter 2006-2010
Vid samtliga provplatser har klorofyllhalterna nästan alltid varit låga. I Övre Fryken vid Stöpafors
(ÖFC) och Mellan-Fryken vid Kolsnäs udde (MF1) uppmättes dock måttligt höga halter i augusti
2004 (11 µg/l) respektive augusti 2002 (13 µg/l).
Algblomningar har förekommit i juli
Även i näringsfattiga vatten kan algblomningar förekomma under gynnsamma väderförhållanden. Algblomningar har rapporterats från Övre Fryken (juli 1997) och Mellan-Fryken (juli 1999).
Av dessa orsakades åtminstone 1997 års blomning av en potentiellt giftbildande blågrönalg. I
den norra delen av Övre Fryken noterades algblomning den 20 juli 2004. Denna blomning orsakades troligen av den potentiellt giftproducerande Anabaena lemmermanii. Samma alg orsakade
blomning i Övre Fryken vid Kollsberg (2005 och 2006) samt flera badplatser (Stöpafors, Bjälverud, By och Lysvik) i Sunne kommun i juli 2005. I Övre Fryken vid Bjälverud och Lysvik rapporterades även algblomningar i juli 2009 (Figur 24).
Arten Anabaena lemmermannii kan uppträda i massförekomst framförallt tidigt på sommaren,
men blomningarna brukar vara relativt snabbt övergående. Att algblomningarna förekommit
ganska tidigt under sommaren beror troligen på stor tillförsel av fosfor från omgivande mark
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(främst jordbruk) och bebyggelse (enskilda avlopp) p.g.a. mycket regn under vår eller försommar
följt av en varm och vindstilla period innan fosforn hunnit sedimentera.
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Figur 23. Klorofyllhalter vid provplatser i Övre
Fryken och Mellan-Fryken i augusti 2010.
Streckad linje anger gränsen mellan mycket låga och låga halter.

Figur 22. Kvoten mellan halterna av kväve och
fosfor vid provplatser i Övre Fryken och Mellan-Fryken i augusti 2010. Linje anger gränsmellan kväve-fosforbalans och kväveöverskott.

Figur 24. Algblomning i Ransbyviken, Övre Fryken 2009-07-03. Foton: Miljökontoret i Sunne kommun.
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Organiskt material
Självrening i Frykensjöarna
Medelhalterna av syreförbrukande organiskt material (främst humusämnen, mätt som TOC) var
vid flertalet provplatser måttligt höga år 2010. P.g.a. självrening genom sedimentation och nedbrytning var halterna något lägre i Mellan-Fryken än i Övre Fryken (Figur 25).
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Figur 25. Medelhalter av organiskt material (TOC) vid provplatser i Övre Fryken och Mellan-Fryken år
2010. Streckad linje anger gränsen mellan låg och måttligt hög halt och heldragen linje övergången till
hög halt.

Påverkan från jordbruk och skogsindustri gav högre halter av organiska ämnen
Höga halter uppmättes i Värån (uppströms Torsby flygplats) , Ljusnan Röbjörkeby, Stöpälven,
Björka älv och Tolitaälven. Värån, Stöpälven, Björka älv och Tolitaälven har relativt små avrinningsområden med liten andel sjöar, vilket ger små förutsättningar för självrening, samtidigt som
tillförseln av humusämnen är stor. I Rottnan har även bottenfaunan påvisat stark eller mycket
stark påverkan av näringsämnen/organiskt material sedan 2002 och fram till att utsläppet från
Rottneros bruk upphörde år 2008.
Lägre halt av organiskt material i Hyndalsån nedströms Kils reningsverk
I Hyndalsån, som också är jordbrukspåverkad, minskade årsmedelhalterna av TOC från 19 mg/l
uppströms Kils reningsverk (Hy1) till 17 mg/l nedströms reningsverket (Hy2), vilka bedöms som
mycket höga. Troligen berodde detta på utspädning med avloppsvatten från reningsverket. Den
dåliga vattenkvaliteten bekräftades även i Hyndalsån av bottenfaunan som bedömdes som starkt
eller mycket starkt påverkad av näringsämnen/organiskt material både uppströms (1998, 2002,
2003, 2006 och 2007) och nedströms (2003, 2005, 2006 och 2007) reningsverket. Vid nedströmsstationen bedömdes påverkan som betydlig 2002 och 2004.
Både minskande och ökande halter av organiskt material under 2000-talet
I Lill-Jangen ökade medelhalterna av organiskt material (TOC) från låg halt under 1980- och
1990-talen till hög halt under högflödesåret 2000 (Figur 26). Därefter minskade halterna något
till följd av lägre vattenföring (mindre nederbörd och avrinning ger mindre utlakning av humusämnen från marken till vattnet). Den senaste femårsperioden har halterna åter ökat till höga
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halter 2009-2010. En liknande utveckling syns bl.a. i Norsälven vid Norsbron, men där med ett
års fördröjning. Vid samtliga sjöstationer och flera rinnande-stationer har TOC-halterna ökat
sedan de började undersökas på 1980-, 1990- eller 2000-talet. I Värån nedströms flygplatsen,
Ljusnan, Röjdan och Björka älv vid Björkefors, Övre Frykens utlopp (Sunnesundet) och Rottnan
(Ro15 och Ro1) var 2010 års halter de högst uppmätta sedan mätningarna startade på 1990eller 2000-talet.
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Figur 26. Medelhalter (staplar) av organiskt material (mätt som TOC) med glidande treårsmedelvärden
i Lill-Jangen (ytvatten) 1987-2010. Heldragen linje anger gränsen mellan måttligt hög och hög halt.

Ökande halter av organiskt material (och färgtal) är ett generellt problem i södra och mellersta
Sverige, men forskarna har ännu inte klarlagt orsaken till den s.k. brunifieringen. Man tror att
den ökande transporten av humusämnen från land delvis beror på förändrat klimat samt minskat nedfall av surt regn. Ökad nederbörd leder till ökad urlakning från jordar och ökad temperatur leder till snabbare nedbrytning av organiskt material till humus. Minskat nedfall av surt regn
bidrar till ökat pH-värde i jorden, vilket leder till att humusen binds svagare till jordpartiklar och
lättare sköljs ut.

Fenol
Som en uppföljning av eventuella effekter av den timmerbevattning som sker sommartid vid
Notnäs sågverk, analyseras sedan år 2003 destillerbara fenoler i Övre Fryken vid Notnäs (ÖFN).
Sedan dess har den uppmätta halten varit över naturlig bakgrundsnivå (<10 µg/l) endast vid ett
provtagningstillfälle, i juli 2004 (16 µg/l).

Syretillstånd
Syrerikt vid flertalet provplatser
Med några undantag har samtliga provplatser i både rinnande vatten och sjöar haft syrerikt tillstånd (vid några enstaka tillfällen måttligt syrerikt) vid samtliga provtagningar sedan 1997 (för
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”nyare” provtagningsplatser från 2003 eller 2010). Även 2010 års undersökning av djupbottenfaunan vid provplatser i sjöar indikerade syrerika förhållanden i Övre Fryken och Mellan-Fryken
(någon syremätning redovisas inte för Lill-Jangen på SLU:s hemsida).
Sämre syresituation i Rottnans nedströmspunkt, Tolitaälven och Hyndalsån
De vattendrag som tidvis haft dåliga syreförhållanden är Rottnan nedströms Rottneros bruk
(Ro16), Tolitaälven och Hyndalsån. Vid några tillfällen i början av femårsperioden (2006-2008),
då brukets avloppsvatten fortfarande leddes till Rottnan, noterades tidvis svagt syretillstånd nedströms Rottneros bruk. Orsak till den dåliga syretillgången har bland annat varit litet vattenflöde
p.g.a. reglering och genomslag av avloppsvatten från bruket, som givit mycket höga halter av
syreförbrukande organiskt material.
Vid provplatsen i Tolitaälven har syretillståndet under sommaren återkommande bedömts som
syrefattigt till måttligt syrerikt. Syrefattigt tillstånd har uppmätts i augusti 1997 och i augusti och
oktober 2006. Under 2005 förekom svagt syretillstånd i augusti och oktober.
I Hyndalsån uppströms Kils reningsverk (Hy1) har det oftast varit måttligt syrerikt under 19972010. I augusti 2005 och juni 2008 uppmättes de hittills lägsta syrehalterna vid provplatsen (4,6
respektive 4,4 mg/l = svagt syretillstånd). Nedströms reningsverket (Hy2) var det måttligt syrerikt
2003-2004 medan syretillståndet bedömdes som svagt i augusti 2005, augusti 2006 och juni
2008.
I både Tolitaälven och Hyndalsån förklaras den sämre syretillgången främst av stor tillförsel av
syreförbrukande organiskt material (humusämnen) från jordbruksmark i kombination med begränsad syretillgång på grund av litet vattenflöde under sommaren. Hyndalsån påverkas även av
syreförbrukande ämnen (organiskt material och ammonium) vid utsläpp av renat avloppsvatten
från Kils reningsverk.

Ljusförhållanden
Siktdjupet ger information om vattnets färg och grumlighet. Färgen är ett mått på vattnets innehåll av humus och järn och avspeglar ofta halterna av organiskt material (mätt som TOC eller
COD-Mn).
Hög eller god status avseende siktdjup
Siktdjupet bedömdes som måttligt stort vid alla provplatser i Övre Fryken och Mellan-Fryken
samt i Lill-Jangen i (medelvärde från maj eller juli till augusti) år 2010. Bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) gav god status avseende siktdjup vid ÖF3, ÖFN och
MFR och hög status vid ÖFC, ÖF4, ÖFB, MF2 och Lill-Jangen.
Minskande siktdjup under 2006-2010 orsakat av högre vattenföring
Under den senaste femårsperioden har halten organiskt material ökat mer än förväntat i förhållande till vattenföringen. Detta har medfört ökade halter av organiskt material (främst humusämnen från skogs- och myrmark, Figur 25) och ett sämre siktdjup i Lill-Jangen. Ökade klorofyllhalter under samma period har sannolikt också bidragit till det försämrade siktdjupet. Årets siktdjup var det minsta under hela perioden 1984-2010 i Lill-Jangen. Övriga sjöar verkar inte ha
påverkats i samma omfattning av de ökade halterna organiskt material. Siktdjupet i Övre Fryken
försämrades generellt de fyra första åren av 2006-2010 från måttligt till litet, där det inte finns
en koppling till minskad planktonproduktion. Däremot ökade halterna av fosfor och klorofyll
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ökat under 2000-talet i takt med att siktdjupet försämrats i Mellan-Frykens station MF2 vid Ämtervik (Figur 27 och Figur 28).
Starkast färgat vatten i Stöpaälven och Hyndalsån
Vattnets färg (mätt som absorbans, filtrerat) följde i stort mönstret för halten organiskt material
(TOC). År 2010 bedömdes vattnet vid flertalet provplatser som måttligt eller betydligt färgat.
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Figur 28. Klorofyll (staplar) i Mellan-Fryken vid
Ämtervik (MF2) med glidande treårsmedelvärden (linje) i augusti 1997-2010. Gränsen mellan mycket låg och låg klorofyllhalt går vid 2,5
µg/l.

Figur 27. Siktdjup (staplar) i Mellan-Fryken vid
Ämtervik (MF2) med glidande treårsmedelvärden (linje) i augusti 1997-2010. Gränsen mellan litet och måttligt stort siktdjup går vid 2,5 m.

I Värån (uppströms 0,207 respektive nedströms 0,201 abs/5cm), Ljusnan (0,281 abs/5cm), Björka
älv (0,277 abs/5cm), Tolitaälven (0,308 abs/5cm), Stöpaälven (0,362 abs/5cm) samt Hyndalsån,
upp- (0,402 abs/5cm) och nedströms (0,308 abs/5cm) reningsverket var dock vattnet starkt färgat. Dessa vattendrag var starkt färgade till följd av stor tillförsel av humusämnen från omgivande skogs- och jordbruksmark kombinerat med liten förmåga till självrening i små avrinningsområden med liten sjöandel.
Minskande färgtal nedströms i Frykensjöarna
I Övre Fryken hade vattnet högst färgtal (betydligt färgat) vid den längst uppströms belägna
provpunkten (ÖFN). Färgtalet minskade sedan nedströms i Frykensjöarna genom sedimentation
och nedbrytning. I Övre Fryken bedömdes vattnet som betydligt färgat och i Mellan-Fryken som
måttligt färgat.

Försurning
Tillfredsställande buffertkapacitet
Vid flertalet provplatser var motståndskraften mot försurning (buffertkapaciteten mätt som alkalinitet) god eller mycket god som medianvärde för år 2010. Svag buffertkapacitet förekom i
Ljusnan, Röjdan, Rottnan vid Skarped (Ro1), Stöpaälven och Sunnesundet. Vid provplatserna i
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Övre Fryken och Mellan-Fryken var buffertkapaciteten svag eller på gränsen till god (ÖF4, ÖFB
och ÖFC). I de jordbrukspåverkade vattendragen Tolitaälven och Hyndalsån var buffertkapaciteten mycket god. Med undantag av Värån år 2010 har bottenfaunan inte bedömts som försurningspåverkad under perioden 2003-2010 vid någon av de undersökta lokalerna (Värån, Rottnan och Hyndalsån). Den senaste bottenfaunaundersökningen indikerade dock att det förekommer en viss försurningsproblematik (måttlig försurningspåverkan) i Värån nedströms Torsby
flygplats.
Surstötar under vårfloden i Rottnan, Röjdan och Stöpaälven
Av provplatserna i rinnande vatten uppmättes den 15 april 2010 ingen eller obetydlig buffertkapacitet och mycket surt i Stöpaälven (<0,01 mekv/l och pH=5,3). Stöpaälven tillförs sura humusämnen från skogs- och myrmark. Samma datum förekom mycket svag buffertkapacitet och surt
vatten (alkalinitet=0,04 mekv/l och pH=5,9 respektive 5,8) i Röjdan och Rottnan (Ro15). Flödet
var i nivå med årsmedelflödet (Rottnan) eller över (Röjdan och Stöpaälven). Vid årliga bottenfaunaundersökningar 2002-2008 i Rottnan nedströms Rottneros bruk har artunderlaget varit mycket litet, varför bedömning av graden av försurningspåverkan varit vansklig. Att bottenfaunasamhället varit så art- och individfattigt beror troligen på kraftiga fluktuationer i vattenflödet. Detta
påverkade organismerna negativt, både direkt och indirekt genom att utsläppen från bruket
även blev mer koncentrerade vid litet flöde i Rottnan.
Obetydlig buffertkapacitet i Lill-Jangen
Den okalkade referenssjön Lill-Jangen hade ingen eller obetydlig buffertkapacitet vid samtliga
provtagningar under 2010 (årslägsta alkalinitet 0,011 mekv/l i februari) samtidigt som vattnet
var surt (årslägsta pH-värde 5,6 i februari).
Kalkning har gett ökande alkalinitet
Vid flera provplatser ökade alkaliniteten under 1980- talet då en storskalig kalkningsverksamhet
påbörjades. Alkaliniteten fortsatte att öka då kalkningsinsatserna utökades kraftigt under 1990talet. Vid utloppen av Övre, Mellan respektive Nedre Fryken (Sunnesundet, Nilsbysundet och
Hannäs) samt Norsälven vid Norsbron har alkaliniteten fortsatt att öka under 2000-talets fem
första år, vilket kan kopplas till minskande vattenföring sedan 2000. Därefter har ingen ökning
av alkaliniteten skett, men vattenföringen var generellt högre under 2006-2010 jämfört med
2000-talets första fem år. Parallellt har nedfallet av försurande ämnen minskat.
Utvecklingen illustreras bäst med tidsserien för Norsälven vid Norsbron (Figur 29), som är ett
regionalt referensvattendrag, men gäller även Ljusnan vid Röbjörkeby, Mellan-Frykens utlopp vid
Nilsbysundet och Nedre Frykens utlopp vid Hannäs. I Björka älv har buffertkapaciteten varit god
eller mycket god under hela perioden 1988-2010 beroende på att detta är ett jordbrukspåverkat
vattendrag som förses med vatten från betydligt rikare marker, där vattnet buffras bättre än i de
magrare skogsmarkerna. Mycket god buffertkapacitet har förekommit sedan respektive mätseriens start i de jordbrukspåverkade vattendragen Tolitaälven (sedan 1997) och Hyndalsån (sedan
1997 uppströms och 2003 nedströms reningsverket). I övrigt har buffertkapaciteten varit god till
mycket god i Värån och svag till god i övriga vattendrag under de senaste fem åren 2006-2010.
Återkommande surstötar i Stöpälven
I Stöpälven vid Stöpafors noterades ingen eller obetydlig buffertkapacitet (alkalinitet: <0,01
mekv/l) i april 2010 och även vid flera tillfällen tidigare har det uppmätts mycket svag buffertkapacitet (0,02-0,05 mekv/l år 2003-2004, 2006-2008). Mycket svag buffertkapacitet (0,04-0,05
mekv/l) har tidvis uppmätts även i Ljusnan vid Röbjörkeby (2000, 2006-2008), Röjdan vid Kvarnbron (2006-2008, 2010), Rottnan nedströms Gräsmarks reningsverk (2010) samt Rottnan nedströms Rottneros bruk (2006).
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Figur 29. Medianvärden (staplar) för alkalinitet (buffertkapacitet) med glidande treårsmedelvärden i
Norsälven vid Norsbron (Ås400) 1968-2010.

Metaller
Mestadels låga metallhalter i Ljusnan
Kontrollprogrammet omfattar analys av metaller (bly, kadmium, koppar, krom, nickel, zink och
arsenik) i vatten i Ljusnan vid Röbjörkeby. Sedan dessa undersökningar påbörjades år 2003 har
mestadels mycket låga eller låga halter uppmätts. Som mest uppmättes måttligt höga halter av
koppar och zink i augusti 2004 och måttligt hög kadmiumhalt i juni 2005.
Zinkhalten överskred gränsvärdet
I Naturvårdsverkets ”Förslag till gränsvärden för särskilt förorenande ämnen” (2008a) anges
gränsvärden för krom (3 µg/l), zink (3-8 µg/l, beroende på hårdhet och avser tillförd zinkhalt
över bakgrundshalt som utifrån Naturvårdsverket kan antas ligga kring 4 µg/l) och koppar (4
µg/l) i inlandsvatten. Dessa värden gäller dock koncentrationer i den fas som erhålls efter filtrering genom ett 0,45 µm filter. Alla ytvattenanalyser inom denna undersökning utom i februari
har utförts med filtrering, vilket generellt ger lägre halter. En bedömning av både filtrerade och
ofiltrerade prov visar årsmedelhalter av krom och koppar under gränsvärdena alla år under perioden 2006-2010 i samtliga fall. Vattnet i Ljusnan bedöms vara mjukt (under 24 mg CaCO3/l),
vilket gör att det lägre gränsvärdet för zink använts (3 µg/l). Zinkmedelvärdet för 2010 överskred
gränsvärdet oavsett om man tar med det ofiltrerade provet för februari i medelvärdesberäkningen eller inte (3,8 µg/l respektive 3,7 µg/l). Övriga år har metallerna analyserats på ofiltrerade
prov och zinkmedelvärdena har överskridit gränsvärdet alla år utom 2007.
I Naturvårdsverkets ”Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för
vatten” (2008b) anges effektrelaterade miljökvalitetsnormer för kadmium (0,08-0,25 µg/l) beroende på vattnets hårdhet), bly (7,2 µg/l) och nickel (20 µg/l). Även dessa värden gäller koncentrationer efter filtrering. En bedömning av såväl filtrerade (2010) som ofiltrerade prover (20062010) visar årsmedelhalter under miljökvalitetsnormerna samtliga år under den senaste femårsperioden.
I Norsälven vid Norsbron görs flödesproportionella årssamlingsprov som analyseras med avseende på tolv metaller vid SLU. Årsmedelhalterna av nickel, krom, arsenik, zink, kadmium, bly och
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koppar var mycket låga till låga 2005-2008 undantaget måttligt hög kopparhalt år 2005-2006.
Några resultat för år 2009-2010 har ej erhållits.

Sedimentkemi
Till sjöbottnarna avsätts kontinuerligt material tillfört från avrinningsområdet och material producerat i vattnet. Därför ger sediment en relativt god bild av både nuvarande och tidigare påverkan av vattensystemet. Mängden avsatt material varierar beroende på strömmar och flöden.
Sedimentet innehöll stor andel organiskt material på flertalet stationer
En stor del av metallerna och de organiska miljögifterna är bundna till den organiska substansen.
Därför lämpar sig sediment med stor andel organiskt material (ackumulationssediment) bäst för
undersökning. Sedimentprov från Lill-Jangen, alla stationer i Mellan-Fryken utom MF1 och alla
stationer i Övre Fryken utom ÖF3 hade en torrsubstanshalt på cirka 6 till 28 % samt en glödförlust på cirka 8 till 41 %. Dessa stationer hade därmed en hög andel organiskt material och var
väl lämpade för analys av tungmetaller och organiska miljögifter. Sedimenten vid ÖF3 och MF1
bedömdes ha måttlig förmåga att binda tungmetaller och organiska miljögifter på grund av en
högre torrsubstanshalt vid dessa stationer.
Samtliga sediment hade fast konsistens och bestod av gyttja och lera med oftast brunaktig yta.
Svarta inslag i sedimenten noterades i fält i främst i djupare sedimentlager från Övre Fryken och
Mellan-Fryken. De svarta inslagen kan tyda på att sulfid bildats under perioder av syrebrist. Ingen
svavelvätelukt kunde dock konstateras på någon av sedimentpropparna i fält. Det fanns heller
ingen synlig förekomst av olja.
Generellt låga metallhalter med ingen till liten påverkan från lokala källor
Bedömningsgrunder för kobolthalter i sediment saknas. Värdena för samtliga stationer och djup
var lägre än Naturvårdsverkets riktvärde (35 mg/kg TS) för mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009a, Tabell 4). I sediment från Övre Fryken och MF2 var kobolthalterna över
riktvärdet för känslig markanvändning (15 mg/kg TS), ett riktvärde som är i nivå med bakgrundshalter i Vänern (13 mg/kg TS, ALcontrol 2009).
Enligt bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 1999a) förekom måttligt hög kopparhalt i LillJangens översta sedimentlager (0-1 centimeter). Kromhalten var måttligt hög i ytsediment från
ÖFC, samt från både yta och 18-20 centimeters djup vid ÖFB. Eftersom kromhalten i ÖFB inte
var avvikande hög i ytsedimentet jämfört med djupare, opåverkade lager kan det möjligen tyda
på naturligt förhöjda halter till följd av berggrundsförhållanden i anslutning till stationen. Även
nickel uppmättes i måttligt hög halt i ytsediment från ÖFB. I övrigt var metallhalterna mycket
låga till låga på samtliga stationer och analyserade sedimentdjup (Tabell 4).
Jämfört med lokala bakgrundsvärden förekom det nästan genomgående inte någon avvikelse av
halterna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink, arsenik och kobolt i undersökta
sediment. Undantaget var några stationer med metallhalter som påvisade en liten påverkan från
lokala källor i Lill-Jangen (bly), MF2 (arsenik och kobolt), ÖFC (kadmium, arsenik, kobolt), ÖFB
(arsenik) samt ÖF3 (kobolt).
I ”Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen” (Naturvårdsverket 2008a) anges
följande gränsvärden (EP-GVsediment) för zink: 860 mg/kg torrvikt samt för krom(III): 143-1426
mg/kg torrvikt, där det lägre värdet avser sur miljö och det högre värdet neutral eller alkalisk
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Tabell 4. Metallhalter i sediment från stationer i sjöarna Lill-Jangen (LJang), Mellan-Fryken (MF) och Övre Fryken (ÖF) inom den samordnade recipientkontrollen i Norsälvens avrinningsområde 2010-2011.
Tillstånd enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913)
Station Djup Pb
Cd
Cu
Cr
Hg
Ni
Zn
As
Co
cm ------------------------------mg/kg TS----------------------------------L-Jang 0-1
93 0,61 27
14
0,11
11
130 6,1
6,3
MF1
0-1 9,2 <0,20 6,6
10 <0,025 6,5
66 <2,5 8,9
MF1 16-18 10 <0,18 7,9
11 <0,025 6,6
72 <2,3 8,9
MF2
0-1
23 0,43 12
20 0,079 13
140 7,2
19
MFR
0-1 8,9 0,33 14
16 0,057 6,9 110 2,4
7,6
MFR 18-20 9,0 0,31 11
15 0,052 6,8
85 <2,5 6,3
ÖF3
0-1
29 0,59 13
16 0,092 11
130 3,5
18
ÖF4
0-1
69 0,94 16
20
0,15
14
190 7,4
27
ÖF4 18-20 43 0,65 13
19
0,10
12
140 5,0
21
ÖFB
0-1
35 0,31 14
22
0,07
15
150
10
21
ÖFB 18-20 48 0,70 16
23
0,10
17
170 4,1
24
ÖFC
0-1
64
1,0
18
23
0,14
15
190 8,3
30
Färg Klass
1
2
3
4
5

Benämning
Mycket låga halter
Låga halter
Måttligt höga halter
Höga halter
Mycket höga halter

På gränsen till en högre klass

miljö. Dessa metaller uppmättes i halter långt under gränsvärdena i samtliga stationer. Till skillnad från tillståndsklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999a) är dessa
värden effektbaserade och har räknats om från halter som förväntas ge effekter på vattenlevande organismer.
Screeningen påvisade ftalater och olja i Övre Fryken vid Torsby och Mellan-Fryken vid Sunne
Screening av flyktiga och mindre flyktiga ämnen av ytsediment från Övre Fryken vid orten Torsby
(ÖF3) och i Mellan-Fryken vid orten Sunne (MF1) visade på halter under analysens rapporteringsgräns för de flesta ämnen. Dietylhexylftalat (DEHP), totalt extraherbart organiskt material samt
opolära alifatiska ämnen förekom dock i halter över rapporteringsgräns på båda stationerna,
samt de polyaromatiska kolvätena (PAH) naftalen och fluoranten vid ÖF3.
För mjukgöraren DEHP saknas bedömningsgrunder. Jämfört med resultat från 2006 års nationella screeningundersökning (IVL 2007) var halten av DEHP i ÖF3 (1,4 mg/kg TS) i nivå med de i
centrala Stockholm (avspeglar främst diffus påverkan). Halten i MF1 (0,51 mg/kg TS) var lägre än
i stockholmsområdet, men högre än utanför industrierna i Stenungsund. Halten var högre i ÖF3
både relaterat till torrsubstans och organiskt material.
Opolära alifatiska kolväten förekom i måttligt höga halter i både ÖF3 (180 mg/kg TS) och MF1
(380 mg/kg TS). Halten var högre i MF1 både relaterat till torrsubstans och organiskt material. I
ÖF3 analyserades olja även år 2000 och var då en tiondel (17 mg/kg TS) av halten år 2010. Halterna av totalt extraherbart organiskt material var högre i ÖF3 (770 mg/kg TS) än i MF1 (380
mg/kg TS) både relaterat till torrsubstans och organiskt material. Båda parametrarna, opolära
alifatiska kolväten och totalt extraherbart organiskt material, kan ge utslag vid humusinnehåll.
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Slutligen uppmättes PAH:erna naftalen (0,11 mg/kg TS) och fluoranten (0,13 mg/kg TS) i ÖF3:s
sediment. Enligt bedömningsgrunderna för Förorenade områden (Naturvårdsverket 1999d) bedöms påverkan från punktkälla som ingen eller liten i halt under 1 mg/kg TS. Summan av PAH:er
med låg molekylvikt (naftalen, acenaften, acenaftylen=0,31 mg/kg TS) samt medelhög molekylvikt (fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren=0,53 mg/kg TS) var lägre än riktvärdet (3
mg/kg TS) för känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009a).
Vid den förutsättningslösa screeningen av flyktiga och extraherbara ämnen detekterades cykliskt
okta-atomärt svavel i ytsediment från ÖF3 och MF1. Svavel i sediment kan härröra från t. ex.
tidigare pappersbruksverksamhet. Båda stationerna har påverkats av pappersbruk. I Torsby (ÖF3)
fanns en massafabrik (träsliperi) från 1870-talet till 1920 (Tomas Olsson, muntligen, Torsby
kommun) medan MF1 utgör en kontroll av Rottneros bruk.
Inga spår av pentaklorfenol eller andra klorfenoler i sedimenten
Pentaklorfenol (PCP) har tidigare använts som doppningskemikalie vid ett flertal numera nedlagda sågverk runt Frykensjöarna. Analys av klorfenoler (där pentaklorfenol ingår) på stationerna
MF1, MF2, ÖFC och ÖF3 visade inga halter över rapporteringsgräns. Summan av klorfenolerna
var på samtliga stationer och djup lägre än Naturvårdsverkets riktvärde (0,5 mg/kg TS) för känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009a).
Dioxin och dioxinliknande PCB högre än Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvänding i
tre stationer
Polyklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner (”dioxin”) analyserades i ytsediment från ÖF3,
ÖFC, MF1 och MF2. Naturvårdsverkets riktvärde för dioxiner inkluderar dioxinliknande PCBföreningar. I MF1 var detta värde lägre än Naturvårdsverkets riktvärde (20 ng/kg TS) för känslig
markanvändning (Naturvårdsverket 2009a). I ÖF3, ÖFC och MF2 var värdena högre än Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning, men lägre än Naturvårdsverkets riktvärde för
mindre känslig markanvändning (200 ng/g TS).
De klorfenolpreparat som användes i Sverige (fram till år 1978) var förorenade med polyklorerade dioxiner (PCDD) och dibensofuraner (PCDF) i olika hög grad (Naturvårdsverket 2009b). Med
hänsyn tagen till sedimentets innehåll av organiskt material (glödförlust) var påverkan av PCDD
och PCDF störst i Mellan-Fryken vid Ämtevik (MF2, Figur 30).
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Figur 30. Halter (relaterade till organiskt material) av PCDD och PCDF i ytsediment (0-1 cm) i
Övre Fryken (ÖF3, ÖFC) och Mellan-Fryken (MF1, MF2) år 2011. Värden för station MF1 avser
mindre än värden och dessa har satts som halva värdet.
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Summan dioxiner, furaner och dioxinlika PCB högre än föreslagen effektgräns
Jämfört med Naturvårdsverkets förslag till effektbaserat gränsvärde för summan av dioxiner,
furaner och dioxinlika PCB:er (0,9 ng WHO-TEQfisk/kg torrvikt sediment, Naturvårdsverket 2008)
var halterna i ytsedimentet minst 24 (ÖFC), 32 (ÖF3) respektive 110 (MF2) gånger högre.
PCB7 i halter under riktvärdet för mindre känslig markanvändning
Jämfört med generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009a) var summahalterna av PCB7 (<0,003 mg/kg TS) under riktvärdet för känslig markanvändning (0,008 mg/kg TS)
i MF1 och ÖF3.
Generellt låga halter av näringsämnena kväve och fosfor
Halterna av totalkväve i ytsedimenten (0-1 cm) varierade generellt mellan 1,1 och 4,0 g/kg TS.
Undantaget var den starkt skogsbrukspåverkade Lill-Jangens ytsediment som uppmätte 16 g
kväve/kg TS. Fosforhalterna var mellan 0,76 och 1,8 g/kg TS i ytsedimenten. Naturvårdsverket
har inte publicerat några bedömningsgrunder för kväve och fosfor i sediment. Jämfört med lokala bedömningsgrunder framtagna i samband med en omfattande sedimentundersökning i Ryssbysjön i Jönköpings län (ALcontrol 2003) klassas emellertid kvävehalter på alla stationer utom
Lill-Jangen som mycket låga. Kvävehalten i Lill-Jangens sediment klassas som medelhög. Fosforhalterna bedöms som mycket låga i Lill-Jangen, ÖF3, ÖF4, ÖFB, MF1, MFR och som låga i MF2
och ÖFC.
Ytsedimenten i Lill-Jangen, ÖFC, ÖF3 och MF2 undersöktes även år 2000/2001. Sedan dess har
halterna av kväve minskat till hälften i den djupaste stationen, MF2, men ökat cirka 70 % i LillJangen och i ÖF3. I Lill-Jangen var kvävehalten år 2010 dubbelt så hög som i opåverkade djuplager. Station ÖF3 i Övre Frykens norra del påverkas av Torsby avloppsreningsverk, fiskodlingen i
Oleby samt Notnäs sågverk (utsläpp via Torsby reningsverk). Fosforhalterna skilde sig inte nämnvärt utom vid MF2, där ytsedimentet hade cirka 60 % högre halter än i opåverkade sedimentlager. Detta är den djupaste och längst nedströms belägna sjöstationen där Rottnan är den närmaste tillflödet som undersöks. Fosfor är till stor del bunden till partiklar och påverkas i högre
grad av flödesfluktationer än vad kväve gör. Utifrån tillgängliga data är det dock svårt att avgöra
om fosfortransporterna i Rottnan skulle ha ökat sedan den senaste sedimentundersökningen år
2000 (Figur 31) .
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Figur 31. Årstransporter av fosfor och årsmedelvattenföring i Rottnan 1998-2010.
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Växtplankton
En utförlig utvärdering av lokalerna med jämförelser med tidigare år redovisas i Bilaga 9. Där
finns också fullständiga artlistor från de analyserade proven, inklusive celltätheter och biomassor
för de viktigaste arterna i varje prov.

Övre Fryken
Ingen nämnvörd avvikelse i biomassa mellan lokal närmast fiskodling och övriga lokaler
Resultaten från de fyra lokalerna i Övre Fryken visade samstämmighet. Den totala växtplanktonbiomassan var mycket liten vid alla lokalerna och dominerades av rekylalger och/eller kiselalger
(Figur 33 och Figur 33).
Provtagningslokalen alldeles intill fiskodlingen i Stöpafors (ÖF 4) avvek inte nämnvärt från de
övriga lokalerna vad gäller biomassor av olika alggrupper. Både trofiindex och TPI var låga på alla
fyra lokalerna i Övre Fryken (Tabell 5). Den sammanvägda bedömningen av näringsstatus enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder ger hög status till samtliga lokaler i Övre Fryken (Tabell
6). I expertbedömningen har Medins gjort samma klassning.
Liten risk för blomning av blågrönalger som kan bilda gifter
Gonyostomum semen, som kan ge hudirritationer vid bad, påträffades vid Övre Fryken, Torsby
(ÖF 3), Stöpafors (ÖF 4) och Bryggegården (ÖF B). Vid alla lokalerna var dock mängden mindre
än vad som anses vara potentiellt besvärsbildande. Cyanobakterier (blågrönalger) påträffades vid
samtliga lokaler, men i mycket små mängder. Utifrån förekomsten i de här analyserade proverna
är risken för blomningar av potentiellt toxiska cyanobakterier liten.
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0,3
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Figur 32. Biomassans fördelning på olika alggrupper vid de två lokalerna i Mellan-Fryken (MF 1 =
Kolsnäsudden, MF 2 = Ämtervik) och de fyra lokalerna i Övre Fryken (ÖF 3 = Torsby, ÖF 4 = Stöpafors fiskodlingen, ÖF B = Bryggegården, ÖF C = Stöpafors) vid provtagningen 2010.
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Låga växtplanktonbiomassor år 2010
För jämförelseperioden 2003-2010 var 2010 ett år med låga växtplanktonbiomassor i Övre Fryken. Biomassan var låg även 2003 eller 2004 vid samtliga lokaler, men högre under 2005-2007
(Bilaga 8). Under 2008 minskade biomassorna vid de båda stationerna vid Stöpafors. Vid torsbylokalen skedde det en minskning av biomassan redan 2007. Vid Övre Fryken, Bryggegården (ÖF
B) provtogs plankton för första gången 2010. Resultatet visade stora likheter med övriga lokaler
i Övre Fryken. Artantalet var 39 och lokalen klassas därför som sur enligt Naturvårdverkets metod. Gränsen till nära neutralt vatten går vid 40 arter och i expertbedömningen bedömer Medins
lokalen som nära neutral. Dessutom utgjorde surhetskänsliga kiselalger en stor del av biomassan.
Båda lokalerna vid Stöpafors har varit artfattiga. Artantalet har tidvis varit lika lågt som i försurade sjöar. I år var dock artantalet 40 respektive 44 och lokalerna klassas som nära neutrala enligt
Naturvårdsverkets metod.

Mellan-Fryken
Växtplanktonsamhället hade likartad sammansättning på lokalerna i Mellan-Fryken
Även resultaten från de två lokalerna i Mellan-Fryken, Kolsnäsudden (MF 1) och Ämtervik (MF 2)
uppvisade stora likheter år 2010. Växtplanktonsamhället hade en likartad sammansättning och
en mycket liten biomassa (Figur 32). Både TPI:värde och Hörnströms trofiindex var låga i MellanFryken (Tabell 5).
Klassificeringen enligt både Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007) och expertbedömningen gav hög näringsstatus vid Kolsnäsudden och Ämtervik (Tabell 6). Medins bedömer att
näringspåverkan var svag men att det finns en liten, men inte obefintlig, risk för blomningar av
toxiska cyanobakterier vid lokalerna. Gonyostomum semen, som kan ge hudirritationer vid bad,
påträffades inte vid MF 1. Däremot påträffades Gonyostomum semen vid MF 2, dock i en mindre mängd än vad som anses vara potentiellt besvärsbildande.

Tabell 6 Näringsstatus vid lokalerna i MellanFryken och Övre Fryken 2010, dels enligt beräkningar med hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, dels enligt en expertbedömning

Tabell 5 TPI:värde och Hörnströms trofiindex
vid lokalerna i Mellan-Fryken och Övre Fryken 2010
Lokal
MF1
MF2
ÖF3
ÖF4
ÖFB
ÖFC

TPIindex
-1,71
-1,75
-1,26
-1,05
-1,76
-1,84

Trofiindex
31,6
33,4
33,6
37,2
35,5
34,5

Lokal
MF1
MF2
ÖF3
ÖF4
ÖFB
ÖFC
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NV:s
metod
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög

Expertbedömning
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
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Figur 33. Kiselalgen Eunotia zasuminensis förekom vid bland annat Övre Fryken, Stöpafors
2010. Foto: Medins Biologi AB.

År 2010 var ett normalår
Enligt växtplanktonanalysen var 2010 ett normalår för jämförelseperioden 2003-2010. Båda
lokalerna i Mellan-Fryken är således fortsatt näringsfattiga. Artantalet var 35 vid Kolsnäsudden i
år och lokalen klassas därför som sur enligt Naturvårdverkets riktlinjer. Men i expertbedömningen klassar Medins lokalen som nära neutral på grund av att kiselalger, som ej trivs i sura vatten,
utgjorde en stor del av biomassan. I Ämtervik hittades 40 arter och lokalen klassas därför som
nära neutral.

Bottenfauna
Undersökning av bottenfauna i Norsälvens avrinningsområde omfattade år 2010 två lokaler i
rinnande vatten: en lokal vardera i Värån (nedströms Torsby Flygplats) och Hyndalsån (nedströms
Kils reningsverk) samt en station i Mellan-Fryken (Rottnans mynning).
Vid expertbedömningen 2010 klassades statusen med avseende på eutrofiering (övergödning)
som hög på lokalen i Värån och som otillfredsställande på lokalen i Hyndalsån. Statusen med
avseende surhet bedömdes som måttligt sur på lokalen i Värån.
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Vid den senaste undersökningen (våren 2011) på stationen utanför Rottnans utlopp i MellanFryken bedömdes statusen som god med avseende på eutrofiering och som måttlig med avseende på annan föroreningspåverkan. Sistnämnda bedömning grundades på förekomst av mundelsskador hos fjädermyggslarver inom gruppen Chironomini. Stationen utgör närkontroll för
Rottneros av bruk.
År 2009 visade bottenfaunan vid tre lokaler i rinnande vatten förbättrade miljöförhållanden jämfört med övriga provtillfällen under den senaste femårsperioden 2006-2010. Två av dessa lokaler
var belägna i Rottnan (nedströms Rottneros Bruk och nedströms Gräsmarks reningsverk) och en i
Hyndalsån (uppströms Kils reningsverk). Vid de två lokaler som även undersöktes 2010: Värån
(nedströms Torsby Flygplats) och Hyndalsån (nedströms Kils reningsverk) har miljöförhållandena
med avseende på påverkan av syreförbrukande ämnen bedömts vara likartat goda respektive
dåliga under den senaste femårsperioden, liksom även tidigare år.
Vid undersökningarna i sjöars djupbottenzon under den senaste femårsperioden, men också
sedan undersökningarna startade, har bottenfaunan indikerat likartade miljöförhållanden på de
undersökta stationerna i Lill-Jangen och i Övre Fryken samt på två av stationerna i Mellan-Fryken
med avseende på syre- och/eller näringsförhållanden. På stationen utanför Rottnans utlopp i
Mellan-Fryken visade dock bottenfaunan en minskning av näringstillgången mellan åren 20022009. Bottenfaunan i Lill-Jangen har under samma tidsperiod indikerat att närings- och syretillgången varierat något, förmodligen beroende på viss variation i tillflödet av syreförbrukande
humusämnen från skogsmarkerna i sjöns tillrinningsområde. Det är förmodligen dessa ämnen
som har den största betydelsen för syreförhållandena i sjön. Det skall dock tilläggas att förhållandena aldrig varit syrefattiga vid något undersökningstillfälle.

Kvicksilver i gädda
På 1940-talet började massa- och pappersindustrin använda fenylkvicksilver för svampbekämpning (Naturvårdsverket 1982). Användningen stoppades på 1960-talet, då hundratals sjöar i
Sverige svartlistats. Efter att utsläppen upphört började kvicksilverhalten i de svårast drabbade
områdena snabbt att minska. Sediment kan dock fortsätta att avge lagrat kvicksilver även sedan
utsläppen upphört. De olika formerna av organiskt kvicksilver tas lätt upp genom bioackumulering och biomagnifieras sedan effektivt i näringskedjan i vattenmiljöer. Därigenom får stora rovfiskar höga halter av kvicksilver, speciellt i sura miljöer. Gädda (Esox lucius) är speciellt lämpad
som biologisk indikator för att studera kvicksilverhalten, då den befinner sig högst upp i näringskedjan i vattenmiljöer.
Kontrollprogrammet för Norsälvens avrinningsområde omfattar undersökning av kvicksilverhalten i gädda på en lokal i Mellan-Fryken (mellan Malön och Frykens västra strand nedströms
Rottneros) vart tredje år. Undersökningens syfte är att ta reda på hur mycket kvicksilver som
anrikas i fisken samt att göra jämförelser med 1970-talet, då sjön var svartlistad. Tidigare föroreningar av kvicksilver härrör från gamla utsläpp från Rottneros pappersmassabruk i MellanFryken. Jämförelse har också skett med andra sjöar i Sunne kommun samt en lokal i Vänern.
Låg halt kvicksilver i gädda år 2010
Utgående från tabell 21 i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för Sjöar och vattendrag (Rapport 4913) bedömdes kvicksilverhalten i muskel från gäddor fångade i Mellan-Fryken som låg
(0,47 mg/kg våtvikt) år 2010.
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Kvicksilverhalten i gädda minskade
Halterna har minskat sedan år 1974 (Figur 34). Naturvårdsverket har normerat kvicksilverhalten
mot enkilosgädda varför viktsintervallet för gädda är satt till 0,4 – 1,6 kg. Undantaget resultatet
för den gädda som vägde 1,96 kg i 2010 års undersökning blir medelvärdet marginellt mindre
(0,43 mg/kg våtvikt).
Halten i en enkilosgädda speglar en belastning i vattenmiljön under cirka 3-6 år och eftersom
kvicksilver lagras i dess vävnader ökar halten med storlek och/eller ålder. I materialet från tidigare
undersökningar förekommer gäddor med vikter över 1,6 kg. Medelvärdet för respektive år ändras dock obetydligt om halterna för dessa gäddor undantas, men för år 1986 skulle detta innebära att endast en gädda har rätt storlek. Det högre medelvärdet detta år beror troligen på att
större gäddor ingick i materialet.
Ingen eller obetydlig förorening av kvicksilver
Kvicksilverhalten i gäddor från Mellan-Fryken var år 2010 i nivå med, eller lägre än, halter uppmätta i Övre Fryken (0,68 mg/kg våtvikt) samt tjugo andra sjöar inom Sunne kommun under
1992-2004 (0,41-1,4 mg/kg våtvikt). Avvikelsen från dessa halter, samt från halter i gädda från
den lokala referensen Millesvik i Vänern, bedömdes som ingen eller obetydlig.
Slutsats
Någon föroreningspåverkan av kvicksilver kunde inte påvisas år 2010. Sedan utsläppen upphört
har kvicksilverhalterna i gädda minskat.
Kvicksilver i gädda från Mellan-Fryken 1974 - 2010
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Figur 34. Medelhalten av kvicksilver (staplar) med min- och maxvärden i muskel från gädda fångad i
Mellan-Fryken i Norsälvens avrinningsområde år 1974, 1981, 1982, 1983, 1986, 2005 och 2010. Linjen visar medelvärdet för kvicksilverhalten i gädda från Millesvik, Vänern 1996-2009.
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