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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Växjö kommun ansöker om tillstånd för att utföra aluminiumbehandling av bottensediment i
Växjösjön och Södra Bergundasjön enligt 9 kapitlet miljöbalken. Växjö kommun ansöker även
om tillstånd för att anlägga en dammvall mellan Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön
samt för modifiering av befintligt skibord vid Norra Bergundasjöns utlopp enligt 11 kapitel
miljöbalken.
Åtgärderna kommer att utföras i Växjösjöarna, vilka är belägna vid Växjö stad och är en del av
Mörrumsåns avrinningsområde. Växjösjöarna har under lång tid varit recipienter för, och
påverkade av, framför allt avloppsvatten men även dagvatten från Växjö stad. Detta har lett till
att både Växjösjön och Södra Bergundasjön är kraftigt övergödda. Studier har visat att den
största orsaken till övergödningen i Växjösjön och Södra Bergundasjön i dagsläget är att
sedimenten innehåller och läcker store mängder fosfor. Åtgärder mot denna fosforkälla behövs
därför för att komma tillrätta med den rådande övergödningsproblematiken.
I övergödda sjöar har aluminiumbehandlingar utförts i över 40 år vid över 200 tillfällen i länder
som t.ex. USA, Danmark och Sverige för att binda fosfor till sedimenten. I Sverige har bland
annat Stockholms stad behandlat tre av sina sjöar med goda resultat (se bland annat Långsjön s.
44). Målet med aluminiumbehandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön är att långsiktigt
minska fosforhalterna i sjöarna, vilket i sin tur bl.a. kommer att minska problemen med
algblomningar och öka siktdjupet. Detta kommer vidare göra sjöarna mer attraktiva för bad och
friluftsliv.
Åtgärdsplatserna ligger i närheten av flera riksintressen för kulturmiljö, riksintresse för järnväg,
Bokhultets naturreservat (samt Natura 2000-område) och rekreationsområden, men åtgärderna
bedöms inte medföra någon negativ påverkan på dessa. Åtgärdsplatserna omfattar inte några,
av länsstyrelsen klassade grundvattenförekomster eller kommunala vattentäkter.
Aluminiumbehandlingarna kommer att genomföras i två faser på sjöarnas mjukbottnar, vilket
grovt sett sammanfaller med områden där vattendjupet är mer än två meter. Den första fasen
genomförs i vattenmassan med syfte att snabbt men kortvarigt stoppa fosforläckaget från
sediment till vatten. Den andra fasen av behandlingen sker genom spridning direkt i sedimenten.
Spridningen i vattenmassan kommer att ske under våren då goda förhållanden råder avseende
pH-värde, alkalinitet och temperatur. Spridningen direkt i sedimenten är inte lika beroende av
dessa faktorer och kan därför ske under stora delar av den isfria delen av året. Hänsyn tas dock
till häckande fåglar vid spridning.
Aluminium kan ha negativa effekter på vattenlevande organismer i vissa pH-intervall.
Litteraturstudier samt mätningar och modelleringar av aluminium i de aktuella sjöarna och i
nedströms liggande vattenområden har dock gett ett betryggande resultat när det gäller
negativa effekter vid en aluminiumbehandling. I pH-intervallet 6,5 – 8,5 bedöms riskerna för
negativa effekter av aluminium som försumbara. I intervallet 6,0-6,5 respektive 8,5-9,0 bedöms
riskerna vara små, men vid pH-värden utanför intervallet 6,0-9,0 ökar riskerna exponentiellt.
Mätning av bl.a. pH-värde kommer därför att ske centralt i sjöarna och vid angöringsplats före
och i samband med behandling. Vid pH-värde <6,5 samt >8,5 sker en dialog med tillsynsmyndigheten om eventuellt avbrytande av behandling och vid pH-värde <6,0 samt >9,0 avbryts
behandlingen. I Växjösjön och Södra Bergundasjön ligger pH-värdena mestadels mellan 7 och 8
och vattnet är väl buffrat. Behandlingen kommer dessutom att ske med det buffrande
fällningselementet polyaluminiumklorid, som bidrar till att inte några stora förändringar av pHvärdet sker. Därför är det inte troligt att pH förskjuts utanför intervallet 6,5-8,5.
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Behandlingen med aluminium bedöms inte påverka flora och fauna i Växjösjöarna negativt.
Behandlingen kommer snarare att bidra till att gynna den biologiska mångfalden med hänsyn till
sammansättning av fisksamhället, ökad utbredning av makrofyter, större variation i planktonoch bottenfaunasamhället. Till följd av detta kan det dock ske en förändring av häckande och
rastande fåglar vid sjöarna.
De föreslagna åtgärderna kommer inte kunna påverka Mörrumsån negativt. Detta beror på att
både Växjösjöarna och Mörrumsån har goda förhållanden avseende pH och alkalinitet, men
också på att vattenflödet från Växjösjöarna är litet i förhållande till Mörrumsåns huvudfåra.
Utspädningen i Mörrumsåns huvudfåra är med andra ord stor.
Dammvallen samt modifieringen av skibordet sker för att förbättra möjligheterna att uppnå
goda effekter av åtgärderna i Södra Bergundasjön. Vid anläggandet av dammvallen kommer den
högsta vattennivån i Södra Bergundasjön att bibehållas men lågvattennivån sjunker med ca 10
cm och medelvattenståndet med ca 5 cm jämfört med dagens förhållanden. Vid Norra
Bergundasjöns utlopp bibehålls nuvarande vallkrön på +160,53 men kortas av från 20 m till 16
m. Resterande längd (4 m) höjs med 20 cm till +160,66. Med föreslagna åtgärder erhålls en
nivåskillnad mellan Norra och Södra Bergundasjön på ca 7 cm i genomsnitt.
Den nu föreslagna konstruktionen vid utloppet till Bergunda kanal och Sundet klarar att hålla
samma lågvattenföring som för dagens förhållanden utan behov av att öppna den befintliga
luckan i kulverten vid sidan om utloppet. Enligt modelleringar erhålls ett lägsta lågvatten på ca
200 l/s med dessa konstruktioner. Om lågvattenrännorna i Sundet och vid utloppet till Bergunda
kanal förses med planksättar, för reduktionsfiske, påverkas lågvattennivåerna i de båda sjöarna.
Om detta sker vid båda platserna samtidigt visar modelleringar att lågvattennivån stiger i båda
sjöarna med upp emot 6 cm, samtidigt som lågvattenföringen i Bergunda kanal som mest
sjunker till 140 l/s, vilket klart överstiger det föreslagna villkoret om ett minsta flöde om 50 l/s till
Bergunda kanal. Därmed bedöms inte Bergunda kanal påverkas negativt av dessa åtgärder.
De föreslagna åtgärderna kommer inte att innebära negativ påverkan på Bokhultets
naturreservat och Natura 2000-område, vilket är beläget mellan Norra och Södra Bergundasjön.
Det finns inga Natura 2000-habitat eller arter utpekade för själva vattenmiljön. En återgång mot
tidigare vattenregim med bland annat en större nivåamplitud bedöms vara värdefullt för såväl
livet i vattnet som de strandnära och vattenpåverkade habitaten. Därför bedöms åtgärden inte
på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området. Åtgärden bedöms inte heller medföra att
bevarandestatusen för Natura 2000-habitaten försämras eller blir svårare att uppnå.
Åtgärderna bedöms inte motverka något miljömål eller medföra att miljökvalitetsnormer
överskrids. Vid åtgärderna beaktas hänsynsregler som lokaliseringsprincipen och försiktighetsprincipen m.fl.
Samråd med länsstyrelse och kommun har genomförts. Då åtgärderna bedömdes medföra
betydande miljöpåverkan hölls ett utökat samråd med övriga myndigheter,
intresseorganisationer och berörda fastighetsägare. Synpunkter från dessa kan hittas i
samrådsredogörelsen. I miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen finns svar
på dessa synpunkter.

2

Miljökonsekvensbeskrivning

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Sökande
Växjö kommun, Tekniska förvaltningen (212000-0662)
Box 1222
351 12 Växjö

Ombud
Chefsjurist Magnus Bengtsson
Fullmakt för Magnus Bengtsson bifogas, se Bilaga 5.
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INLEDNING
Växjö kommun ansöker om tillstånd för att utföra aluminiumbehandling av bottensediment i
Växjösjön och Södra Bergundasjön enligt 9 kapitlet miljöbalken. Växjö kommun söker även
tillstånd för att anlägga en dammvall mellan Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön samt
för att modifiera befintligt skibord vid Norra Bergundasjöns utlopp enligt 11 kapitlet miljöbalken.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del av tillståndsansökan. Vidare ansöker
kommunen om tillstånd till åtgärderna enligt 7 kapitlet 7 och 28a §§ miljöbalken, då åtgärderna
sker intill Bokhultets reservat och Natura 2000 område.
Kommunfullmäktige i Växjö kommun beslutade den 17 juni 2014 om en åtgärdsstrategi
avseende restaureringsinsatser i de så kallade Växjösjöarna för perioden 2014-2020. I Växjö
kommun finns en stor politisk vilja att förbättra miljötillståndet i sjöarna då de utgör viktiga
områden för stadens tillväxt och attraktionskraft. I den beslutade åtgärdsstrategin ingår åtgärder
mot extern fosforbelastning till Växjösjöarna samt den interna fosforbelastningen från
sedimenten i Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön för att minska algblomningarna, nå god ekologisk status och göra sjöarna badbara.

Bakgrund
Växjösjöarna är belägna i de södra delarna av Växjö stad och består av fyra sjöar (Figur 1):
Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. Sjöarna har sedan Växjö
stad bildades varit recipienter för, och påverkade av, framför allt avloppsvatten men även
dagvatten från staden. Till en början var det orenat avloppsvatten som gick direkt till Växjösjön,
och till en viss del även till Trummen, men år 1927 anlades Växjö avloppsreningsverk och Södra
Bergundasjön blev då recipient för bristfälligt renat vatten. År 1974 flyttades
avloppsreningsverket och recipienten blev Norra Bergundasjön. Denna belastning av
näringsämnen under en lång tid har skapat kraftigt övergödda sjöar med algblomningar under
sommarmånaderna. Sjösänkningar utfördes åren 1812 och 1814, vilka också har bidragit till
dagens övergödningssituation.
I 45 år har Växjö kommun arbetat för att få en bättre vattenkvalité i dessa sjöar. Det har bland
annat utförts muddringar i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön, reduktionsfiske,
förbättringar av dagvattensystemen (dagvattendammarna Lagunerna och Kvarnbäcksdammen
m.fl. har anlagts), förbättrad rening av avloppsvatten samt överledning av vatten från Helgasjön
till Växjösjön. Till följd av detta har förbättringen av övergödningssituationen i sjöarna varit
avsevärd, men inte tillräcklig för att nå miljökvalitetsnormen ’’god ekologisk status’’ enligt EU:s
ramdirektiv för vatten. Södra Bergundasjön har av länsstyrelsen klassats till dålig ekologisk status
där parametrarna växtplankton, siktdjup och näringsämnen varit avgörande. Vid provfiske har
Södra Bergundasjön klassats till dålig status med hänsyn till fisk, detta p.g.a. den stora
dominansen av karpfisk. Växjösjön har klassats till otillfredsställande ekologisk status, där
parametrarna växtplankton och syrgasförhållanden bland annat varit avgörande. Växjösjöarna
har klassats till måttlig status med hänsyn till fisk. Därför krävs ytterligare åtgärder.
Undersökningar och analyser av sjöarnas förutsättningar (ALcontrol AB & DHI AB 2014) visar att
den interna fosforbelastningen från sedimenten står för en väsentlig del av den totala
fosforbelastningen och övergödningen i Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Av ovan nämnda skäl ansöker Växjö kommun om tillstånd för aluminiumbehandling av
Växjösjön och Södra Bergundasjön för att fälla och permanent binda fosfor till sedimenten.
Tillståndet ska avse en tidsperiod av 12 år. I övergödda sjöar har aluminiumbehandlingar utförts i
över 40 år vid över 200 tillfällen i länder som t.ex. USA, Danmark och Sverige. I Sverige har
bland annat Stockholms stad behandlat tre av sina sjöar med goda resultat (se bland annat
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Långsjön s. 44). Målet med aluminiumbehandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön är att
långsiktigt minska fosforhalterna i sjöarna och uppnå de miljökvalitetsmål som är satta för
sjöarna. Detta kommer minska problemen med algblomningar och öka siktdjupet, vilket också
kommer att göra sjöarna mer attraktiva för bad och friluftsliv.
För att förbättra möjligheterna att uppnå avsedd effekt med aluminiumbehandlingarna omfattar
ansökan även tillstånd att anlägga och bibehålla en dammvall i sundet mellan Bergundasjöarna.
Vid anläggande av denna krävs även att skibordet vid utloppet av Norra Bergundasjön
modifieras. Projektet ligger helt i linje med att av Vattenmyndigheten satta miljökvalitetsnormer
(MKN) för Växjösjöarna (god ekologisk status) ska ha nåtts senast år 2021 (eller 2027 enligt de
nya, ännu inte fastställda, miljökvalitetsnormerna).

Figur 1. Översiktsbild över Växjösjöarna och delar av Växjö stad (Översiktsplan 2005, Växjö kommun).

Samråd
Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kronobergs län och med miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Växjö kommun hölls den 9 oktober 2015. Ett utvidgat samråd har hållits under perioden 6
november 2015 till 10 januari 2016 med ett samrådsmöte den 15 december 2015 i Växjö
kommunhus. Den 16 januari 2016 hölls ytterligare ett möte med fågelorganisationerna.
Protokoll, utskick, underlag etc. redovisas i Samrådsredogörelse, Bilaga 7.
Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsens fattade 2016-01-14 beslut att planerade åtgärder bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, Bilaga 2.
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AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En ansökan om tillstånd enligt 9 kapitel och 11 kapitel miljöbalken ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Krav på innehåll i en MKB regleras i 6 kapitel miljöbalken
samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. MKB:n ska beskriva åtgärden
med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning. MKB:n ska identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekter som genomförande av verksamheten kan medföra på
människor, miljö, hushållning med mark och vatten samt råvaror och energi. En samlad
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö ska göras. Beskrivningen ska även
innehålla en redovisning av hur eventuell negativ påverkan på människors hälsa och miljön
förebyggs och minimeras. Omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen bör anpassas till den
miljöpåverkan och andra effekter som verksamheten bedöms komma att medföra.
De ansökta åtgärderna bedöms främst innebära en påverkan på miljön vad gäller vattenkemi
samt vatten- och naturmiljö. Möjliga negativa konsekvenser till följd av de planerade åtgärderna
är:
Aluminiumbehandling
• Negativa effekter av aluminium (oorganiskt aluminium) på vattenlevande organismer vid
för höga eller för låga pH-värden vid spridning.
•

Förväntad och önskad förskjutning i artsammansättningen hos fisksamhälle, bottenfauna
och makrofyter kan påverka artsammansättningen och individrikedom hos fåglar,
fladdermöss och andra arter som utnyttjar växter och djur i sjön som en födoresurs.
Konsekvenserna bör generellt ses som positiva då effekterna innebär en återgång till ett
mer normalt sjöekosystem med bättre status och en anpassning av arterna efter detta.

•

Behandlingen genomförs från en motordriven och relativt långsamtgående båt vilket kan
innebära risk för visuell och akustisk störning på i första hand häckande fåglar.

•

Att aluminium från behandlingarna transporteras nedströms i sjösystemet till
Mörrumsån. Mörrumsån är utpekat som ett riksintresse enligt 4 kapitlet 6 § miljöbalken
samt särskilt värdefullt vatten. Mörrumsåns nedre delar (mynning – Åsnen, 40 km) är
även utpekade som Laxfiskvatten enligt NFS 2002:6 (Förteckning över fiskvatten som
skall skyddas enligt förordningen 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten).

•

Utsläpp/läckage av större mängder polyaluminiumklorid på marken eller i ett
vattenområde vid lastning. Läckage på känsliga platser kan innebära negativa effekter
om inte tillräckliga förebyggande åtgärder, främst utbildning och val av lämplig lastplats,
genomförs.

Dammvall och modifierat skibord
• Tidsbegränsad påverkan på vandringsmöjligheter för fisk och andra vandrande
organismer mellan Norra och Södra Bergundasjön. Tillfällig etablering av hinder och
reduktionsfiske ska genomföras med fokus på vitfisk men viss negativ påverkan på
övriga arter kan möjligen inte helt undvikas.
• Förändrade nivåförhållanden i främst Norra Bergundasjön och vid Bokhultets
naturreservat med påverkan på de strandskogar, lövsumpskogar och alluviala lövskogar
(som tidvis översvämmas) samt dess fauna. Konsekvenserna för detta skulle vara att
habitatet förändras samt att arter bundna till dess habitat försvinner.

6

Miljökonsekvensbeskrivning

LOKALISERING
Alternativ placering
För åtgärden finns ingen alternativ placering. Aluminiumbehandling i Trummen är inte aktuellt
då fosforhalterna i Trummens sediment är relativt låga i förhållande till de andra sjöarna. Norra
Bergundasjön kräver ett mer omfattande helhetsgrepp kring samordning av åtgärder, där
förbättrad vattenkvalitet i Södra Bergundasjön är en förutsättning för en lyckad sedimentbehandling. Det som gör att Växjösjön och Södra Bergundasjön är lämpliga för åtgärden är
sjöarnas vattenkemi (buffringsförmåga m.m.) och att den interna fosforbelastningen är stor,
samtidigt som den externa fosforbelastningen numera ligger på en hållbar nivå i dessa sjöar.
Därför krävs det åtgärder mot i första hand internbelastning för att miljökvalitetsnormerna ska
nås till år 2021 (2027). För att förbättra förutsättningarna för att uppnå detta så krävs att en
dammvall anläggs mellan Norra och Södra Bergundasjön samt att skibordet modifieras i utloppet
av Norra Bergundasjön. För dessa åtgärder finns därmed inte heller en alternativ placering.

Planbestämmelser och riksintressen
I Växjö kommuns översiktsplan, antagen år 2005, står det att ”En förbättring av vattnets
ekologiska balans samt tillgängligheten till sjöarna ökar upplevelsen av Växjö som en sjöstad”.
Dessutom anges målsättningen att man ska kunna bada i alla stadssjöarna på sikt. Även enligt
Miljöprogram för Växjö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2014, så är målet
att ”Kommunens sjöar har god status när det gäller vattenkvalitet och är badbara till 2020” samt
”Mörrumsåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och
Aggaå ska ha god ekologisk status med avseende på fosforhalten senast år 2020”.
I översiktsplanen för Växjö kommun är följande områden utpekade som riksintressen eller andra
skyddsvärda områden (Figur 2, se även bilagan Kartor):
• Växjö centrum och Bergkvara gods är utpekade riksintressen för kulturmiljö vid
Växjösjöns norra strand respektive Norra Bergundasjöns västra strand. Fossila åkrar,
fornlämningar, gravar samt gamla boplatser finns i anslutning till sjöarna
•

Riksintresse för järnväg angränsar norra stranden av Växjösjön samt Norra Bergundasjön

•

Bokhultets naturreservat och Natura2000-område (riksintresse enligt MB 4:1 och 4:8) vid
norra och södra delen av Södra respektive Norra Bergundasjön

•

Rekreationsmark är utpekad på östra sidan av Södra Bergundasjön Grönstråk runt
sjöarna med syfta att binda ihop rekreationsområden och naturreservat med stadsparker
och stadsdelsparker är utpekade i översiktsplanen

•

Mörrumsån är ett riksintresse enligt 4 kapitlet 6 § miljöbalken. Mörrumsån klassas även
som särskilt värdefullt vatten och Mörrumsåns nedre delar (mynning – Åsnen, 40 km) är
utpekade som Laxfiskvatten enligt NFS 2002:6 (Förteckning över fiskvatten som skall
skyddas enligt förordningen 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten).

•

Skyddsavstånd till
nybyggnation).

Sundets

avloppsreningsverk

ska

beaktas

(dock

Behandlingen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på dessa områden.
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Teckenförklaring
Riksintresse/
Naturreservat
Kulturmiljö
Riksintresse
järnväg

Figur 2. Karta över utpekade riksintressen samt Bokhultets naturreservat (Översiktsplan Växjö
kommun).

Det finns 13 detaljplaneområden som ligger i nära anslutning till sjöarna. Behandlingen bedöms
inte påverka något av dessa områden negativt. Tvärtom innebär genomförandet av de planerade
åtgärderna att de planlagda områdena blir bättre lämpade för sina ändamål samt gynnar den
naturnära upplevelsen med minskade algblomningar och ökade möjligheter för bad.
Området omfattar inte några, av länsstyrelsen klassade, grundvattenförekomster eller
kommunala vattentäkter.
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SJÖARNAS TILLSTÅND
Området
Växjösjöarna är en del av Mörrumsåns avrinnginsområde som är 3 369 km² stort. Mörrumsån
mynnar i Östersjön vid Elleholm. Mörrumsån är ett riksintresse enligt 4 kapitlet 6 § miljöbalken.
Mörrumsån klassas även som särskilt värdefullt vatten och Mörrumsåns nedre delar (mynning –
Åsnen, 40 km) är utpekat som Laxfiskvatten enligt NFS 2002:6 (Förteckning över fiskvatten som
skall skyddas enligt förordningen 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten).
Södra Bergundasjön har ytan 432 ha, medeldjup 2,7 m, maxdjup 7,4 m, volymen 11,9 miljoner
m³ och vattnets omsättningstid är 0,74 år. Växjösjön har ytan 76 ha, medeldjup 3,9 m, maxdjup
7,8 m, volymen 1,5 miljoner m³ och vattnets omsättningstid är 0,42 år. Tillrinningen till
Växjösjön sker främst från hårdgjorda ytor genom dagvattensystem samt från naturvatten och
Helgasjön (under sommaren) m.fl. Södra Bergundasjön får en stor del av sin tillrinning från
Växjösjön. I tillrinningsområdet för dessa sjöar bor ca 64 000 personer i Växjö tätort.

Vattenkvalitet
Fosfor
I Växjösjöarna ökar fosforhalterna nedströms i systemet på grund av intern och extern
fosforbelastning (extern belastning från bland annat uppströms liggande sjöar). Växjösjön anses
vara en näringsrik sjö med höga fosforhalter och nedströms liggande Södra Bergundasjön anses
vara mycket näringsrik med extremt höga fosforhalter (ALcontrol AB & DHI AB 2014). För
fosforhalterna har variationen varit stor mellan olika provtagningstillfällen, men de följer en
regelbunden säsongsdynamik (Figur 3). I slutet av vintersäsongen har alla sjöarna förhållandevis
lika fosforhalter (25-50 µg/l) och under juni-oktober har i regel de högsta halterna fosfor
uppmätts. Denna säsongsdynamik visar på en koppling mellan fosforhalter och vattentemperatur samt biologiska faktorer i alla sjöarna, med amplituden för fosforhalterna som enda
skillnaden. Under sommaren kommer uppvärmt vatten i kontakt med sedimentytan i alla
sjöarna, vilket leder till en snabb nedbrytning/mineralisering av organiskt material i sedimenten
som i sin tur leder till att organiskt bundet material som fosfor frigörs. Denna nedbrytning kan
även leda till låga halter av syre och nitrat i sedimenten och/eller bottenvattnet, vilket leder till
att fosfor som varit bundet till järnkomplex i sedimenten frisläpps. Höga pH-värden förekommer
under sommaren då koldioxid förbrukas under växtplanktons tillväxt. Detta kan lösgöra fosfor
som är järnbunden (om pH-värdet överstiger 9 lösgörs även aluminiumbunden fosfor). I grunda
sjöar som dessa kan vinden även bidra till att fosfor frigörs från sedimenten under den isfria
delen av året.
Det finns en stark koppling mellan biologiskt tillstånd och fosforhalter i en sjö. Fosforhalter över
ca 20-25 µg/l anses motsvara ett näringstillstånd där en sjö riskerar att få en funktionell
förändring, vilket leder till att eutrofieringen accelererar. Bedömt utifrån fosforhalter 2013-2015
låg Södra Bergundasjön långt över denna gräns medan Växjösjön låg förhållandevis nära men
över. Ytterligare åtgärder i och i anslutning till Växjösjön för att driva fosforhalterna under
25 µg/l, kan därför vara avgörande för sjöns tillstånd och status. För den senaste treårsperioden
(2013-2015) bedömdes näringsstatusen med avseende på fosfor som otillfredsställande i
Växjösjön och dålig i Södra Bergundasjön.
Resultat från vattenkemiska och biologiska undersökningar i Växjösjöarna visar att tidigare
utförda åtgärder har lett till att övergödningssituationen förbättrats avsevärt de senaste 45 åren.
9
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Näringsförhållandena fortsätter att förbättras, men inte i tillräcklig hög takt för att nå MKN. För
den senaste tioårsperioden (2006-2015) har fosforhalterna i Växjösjöarna inte förändrats
signifikant. De lägsta fosforhalterna uppmättes generellt år 2010. Därefter syns en tendens till
svagt ökande halter i alla fyra sjöarna.
Säsongsvariation för fosforhalter vid Växjösjöarnas utlopp (µg/l)
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Figur 3. Normal säsongsvariation för fosforhalter i Växjösjöarnas utlopp åren 2006-2015.

Det sker en kraftig intern fosforbelastning från Södra Bergundasjöns näringsrika sediment (Figur
4). Den interna belastningen vår och sommar har vissa månader varit upp mot, eller över, 1 ton
fosfor per månad netto. Med hjälp av sedimentkärnor har den dagliga internbelastningen
beräknats till 18 mg/m²/d för Södra Bergundasjön och 10,6 mg/m²/d för Växjösjön (Huser &
Köhler 2014). Uttransporten av fosfor från Södra Bergundasjön, som ni ser i Figur 4, har under
lång tid varit större än vad som tillförts sjön via extern belastning (ALcontrol AB & DHI AB 2014).
I Växjösjön sker en viss retention på årsbasis, men en tydlig upplagring av frigjord fosfor kan
mätas i bottenvattnet sommartid (Figur 5). Det kan dock gå en hel sommar utan att
bottenvattnet omblandas med övriga vattenmassan. Även i Södra Bergundasjön sker en
upplagring av frigjord fosfor i bottenvattnet, men eftersom sjön är stor och grund sker oftast
total omblandning av vattenmassan flera gånger under sommarsäsong. I de fall Växjösjön inte
omblandas under sommaren så sker ett mycket stort fosfattillskott till ytvattnet i samband med
den tidiga höstcirkulationen (oftast i slutet av augusti/början av september), vilket leder till
mycket kraftig algblomning under hösten och stor belastning på Södra Bergundasjön även
under dessa år.
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Figur 4. Fosforbalans (kg P/år) för Växjösjön och Södra Bergundasjön åren 2010-2012. Pilarnas bredd
är proportionella mot fosformängden. Siffran i sjöarnas högra del motsvarar förändringen i
fosformängd i sjöns vattenvolym från beräkningsperiodens början till slut. Fosforbalansen varierar
betydligt under året. Generellt sker en retention (rening) i sjöarna höst och vinter medan den interna
belastningen är störst, och sker i båda sjöarna, vår och sommar (ALcontrol AB och DHI AB 2014).

Säsongsvariation för fosforhalter i Växjösjön yta respektive botten (µg/l)
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Figur 5. Säsongsvariationen för fosfor i Växjösjöns yt- respektive bottenvatten 2012-2015.

Alkalinitet
Alkalinitet visar vattnets buffringsförmåga d.v.s. vattnets förmåga att motstå pH-förändringar.
Som med fosforhalterna så sker en ökning av alkaliniteten nedströms i Växjösjöarnas system.
Både Växjösjön och Södra Bergundasjön har mycket god buffringskapacitet, vilket skapar goda
förutsättningar för en effektfull aluminiumbehandling då aluminium är en svag syra som kräver
tillräckligt hög buffringskapacitet. Alkaliniteten i Mörrumsån nedströms sjöarna är även den god.
I Figur 6 kan ni se säsongsvariationen för alkalinitet i Växjösjöarna.
Säsongsvariation för alkalinitet vid Växjösjöarnas utlopp (mekv/l)
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Figur 6. Normal säsongsvariation för alkalinitet i Växjösjöarna åren 2006-2015.
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pH
De lägsta pH-värdena noteras normalt under vintermånaderna i båda sjöarna (Figur 7). På våren
sker en markant ökning av pH-värdena p.g.a. en minskad tillrinning samt ökad produktion med
algtillväxt under sommarhalvåret. Inom recipientkontrollen har pH-värden >9,0 uppmätts vid 2
av 119 mättillfällen i Södra Bergundasjön (högst pH 9,4) under de senaste 10 åren (Figur 8). I
Växjösjön har så höga pH-värden inte uppmätts på många år. Som högst har pH-värdena i
Växjösjön legat på 8,0 de senaste 10 åren. Som lägst har pH-värdena varit 7,0 i Växjösjön och
6,9 i Södra Bergundasjön under samma period (Figur 9).
Värden över 10 har uppmätts vid några enstaka tillfällen inom recipientkontrollen i Södra
Bergundasjön (senast under 1980-talet) samt vid ett tillfälle i Växjösjön (aug 1981). De extremt
höga pH-värdena har generellt minskat i frekvens tack vare minskande intensitet på
förekommande algblomningar. Årslägsta pH-värden har ökat signifikant i båda sjöarna de
senaste decennierna.

Säsongsvariation för pH-värde vid Växjösjöarnas utlopp
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Figur 7. Normal säsongsvariation för pH-värde i Växjösjöarna åren 2006-2015.
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Högsta uppmätta pH-värde vid Växjösjöarnas utlopp
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Figur 8. Högsta uppmätta pH-värden i Växjösjöarna åren 2006-2015.

Lägsta uppmätta pH-värde vid Växjösjöarnas utlopp
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Figur 9. Lägsta uppmätta pH-värden i Växjösjöarna åren 2006-2015.

Aluminium
Aluminium finns redan naturligt i sjöarna och binder tillsammans med järn och kalcium lättlösligt
fosfor till sig. Vid muddringen av Södra Bergundasjön plockades t.ex. ca 1200 ton aluminium ut
med muddringsmassorna. Aluminium tillförs även till Norra Bergundasjön via Sundets
reningsverk, där polyaluminiumklorid används i ett av reningensstegen. Halterna av
totalaluminium från Sundets reningsverk till Norra Bergundasjön var under år 2015 i median
185 µg/l. Vid Norra Bergundasjöns utlopp var halterna i median 84 µg/l. Denna regelbundna
tillförsel av aluminium till Norra Bergundasjön har inte kopplats till några biologiska skador trots
höga pH-värden. Motsvarande uppmätta totalaluminiumhalter i Växjösjön och Södra
Bergundasjön var 13 µg/l respektive 48 µg/l.
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Det är oorganiskt aluminium som kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Halterna av
oorganiskt aluminium var genomgående mycket låga i både Växjösjön och Södra Bergundasjön
år 2015 (<10 vid samtliga mättillfällen). I utgående vatten från Sundets reningsverk och i Norra
Bergundasjön var halterna något högre. De högsta halterna uppmättes i Norra Bergundasjön i
augusti och september (15 respektive 11 µg/l). För oorganiskt aluminium är den kritiska nivån
för bl.a. laxfisk och mört 30 µg/l och för andra mindre känsliga fiskarter, exempelvis öring och
abborre, 50 µg/l (Naturvårdsverket 2002).
Klorid
Halterna av klorid varierar i regel väldigt lite i sjöar under året och är inte biologiskt eller kemiskt
aktivt. Vägsalt från närliggande vägar kan bidra till höga halter av klorid i sjöar. Detta samband
har man bland annat sett i Stockholms län där de högsta halterna av klorid uppmäts, t.ex. 131
mg/l i Kocktorpssjön i Nacka kommun (Länsstyrelsen i Stockholms län 2004). Från 1971 till 1993
genomfördes sjöinventeringar med bland annat mätningar av klorid i Växjösjöarna. Dessa visade
ett medelvärde för kloridhalterna i Växjösjön på 37,1 mg/l och på 31,8 mg/l för Södra
Bergundasjön. Inför aluminiumbehandling kommer kompletterande mätningar av klorid att ske
under våren 2016 med första provtagning under februari och sista under juni i Växjösjöns utlopp
samt Södra och Norra Bergundasjöns utlopp. I februari 2016 uppmättes halterna till 28 mg/l i
både Växjösjön och Södra Bergundasjön. I Norra Bergundasjön var halten 69 mg/l.

Sediment
Både Växjösjön och Södra Bergundasjön har ett övre mycket löst sediment bestående av en
vanligen brun eller mörkgrå findetritusgyttja. Tjockleken på detta mycket lösa skikt varierade
mellan sjöarna från ca 10-20 cm i Växjösjön och ca 15-20 cm i Södra Bergundasjön. I Växjösjön
dominerar svart och mörkgrå gyttja i vissa provpunkter ner till ca 40 cm. Därunder förekommer
mestadels en brun medelfast gyttja som övergår i en mer mörkbrun ton med ökat sedimentdjup.
Sedimenten i Växjösjön är påverkad men i Södra Bergundasjön är sedimenten mer påverkad än i
Växjösjön. Inslaget av svarta sediment varierar betydligt mellan olika provpunkter sannolikt
beroende på tidigare muddring samt att sjöns olika delar ger olika förutsättningar för
sedimentation och redoxförhållanden. I sjöns djuphåla dominerar den svarta gyttjan ner till ca 40
cm sedimentdjup och därunder är det en mörkgrå gyttja ner till ca 75 cm sedimentdjup. Delar av
Södra Bergundasjön består av transportbottnar (transportsediment), vilket innebär att
sedimenten ackumuleras under vindstilla förhållanden men vid vindpåverkan sker en transport
av sediment till lugnare partier. (ALcontrol AB & DHI AB 2014)
Med utgångspunkt från ett stort antal sedimentprov som togs i Växjösjöarna år 2012 bedömdes
fosforhalterna i ytsedimenten i Växjösjön vara höga till måttligt höga medan halterna mestadels
var mycket höga i Södra Bergundasjön. För varje enskilt prov redovisas tillståndsklasserna i Figur
10. Kartan visar fördelningen i sjöarna och variationen i de olika propparnas sedimentnivåer.
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Figur 10. Totalfosforhalter i Växjösjöns och Södra Bergundasjöns sediment vid provtagning år 2012.
Blå = mycket låga halter, grön = låga halter, gul = måttligt höga halter, orange = höga halter och röd =
mycket höga halter (ALcontrol AB och DHI AB 2014).

Växjösjön sedimentmuddrades under åren 1990-1992. Undersökningen år 2012 visade dock att
fosforhalterna i Växjösjöns sediment fortfarande var tydligt förhöjda jämfört med naturliga
ursprungliga halter och uppmätta halter i t.ex. Barnsjön och Trummen.
Under åren 1992-1996 utfördes omfattande sedimentmuddringar i Södra Bergundasjön.
Muddringarna återupptogs åren 1998-1999. Utförda sedimentundersökningar ger en tydlig bild
av att stora mängder sediment med tydligt förhöjda fosforhalter blev kvar i sjön.
Medelvärden av olika fosforfraktioner i sedimenten för respektive sjö i sedimentnivå 0-10 cm
redovisas i Figur 11. Särskilt i Södra Bergundasjön är halterna av järnbunden fosfor mycket höga,
vilket betyder att stora mängder fosfor kan frigöras i samband med syrefria förhållanden.
Andelen kalciumbunden fosfor, som är mer svårlöslig, är relativt liten. De högsta halterna
uppmättes i Växjösjön.
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Totalfosforhalterna och halterna av mobilt fosfor i sedimenten (lättlösligt, järnbunden och
organiskt bunden) är tydligt förhöjda i Växjösjön. Södra Bergundasjöns sediment innehåller, trots
muddringarna på 1990-talet, fortfarande mycket stora mängder mobilt fosfor och genomförda
modelleringar visar att näringssituationen i Södra Bergundasjön till stor del styrs av den interna
fosforbelastningen från sjöns sediment. Mängderna mobilt fosfor som med tiden kommer att
läcka från Södra Bergundasjöns sediment har beräknats till ca 50 ton. Motsvarande beräkning
för Växjösjön ger ca 5 ton. I båda fallen räcker detta för fortsatt internbelastning under mycket
lång tid. Behandling/åtgärd av sedimenten är därför central för båda sjöarnas näringssituation
(ALcontrol AB och DHI AB 2014).
Aluminiumbehandlingarna förväntas resultera i att den interna belastningen minskar med i
storleksordningen 90 %.
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Figur 11. Medelhalter av sedimentfosfor fördelat på olika fraktioner i sedimentnivå 0-10 cm vid
undersökningarna år 2012 (ALcontrol AB & DHI AB 2014).
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ALTERNATIVA ÅTGÄRDER SAMT NOLLALTERNATIV
Det finns flera alternativa åtgärder för att åtgärda intern fosforbelastning. Här nedan sker en
genomgång av dessa samt nollalternativ.

Avtappning av bottenvatten
Avtappning av bottenvatten innebär att fosforrikt vatten avlägsnas och skickas vidare nedströms
eller behandlas och återförs till sjön. Positivt med denna åtgärd är att syrefattigt vatten tas bort
vilket minskar potentialen för intern belastning. Nackdelar är att syrefattigt vatten luktar illa på
grund av svavelväte, därför stängs ofta dessa system under sommaren (då den interna
belastningen är som störst) för att inte skapa olägenhet. Metoden är även mindre effektiv i
grunda sjöar.

Syresättning/luftning
Syresättning/luftning för att minska fosforläckage sker genom tillsättning av syre till bottenvattnet eller genom omblandning av vattenmassan. Luftning har medfört goda resultat i många
fall, men den har även gett dåliga resultat där den tillgängliga fosforn oftare når ytvattnet. Detta
gör att det krävs en mycket exakt utformning av luftningssystemet. Sedimentets
bindningskapacitet till fosfor är en begränsande faktor med denna metod. Metoden kräver en
hög bindningskapacitet. Sedimentprover som tagits i Växjösjöarna har visat på en låg bindningskapacitet vilket gör att denna metod inte är lämplig här.

Muddring
Muddring, där fosforrikt sediment från sjön fysiskt tas bort, är en effektiv metod, men inte
kostnadseffektiv då kostnader för muddring vid tätorter i allmänhet är oöverkomligt höga på
grund av lagring och transport av muddermassor. Transporten av massorna och hanteringen av
massorna för även med sig miljömässiga nackdelar och metoden för med sig nackdelar ur
naturvårdssynpunkt med grumling och omfattande störning av bottenmiljön. Växjösjön
sedimentmuddrades åren 1990-1992 och i Södra Bergundasjön genomfördes samma åtgärd
under åren 1992-1996.

Biologisk manipulering
Biologisk manipulering sker vanligtvis genom borttagning av stora bottenlevande fiskarter och
kan inkludera införandet av rovfiskar. Bottenlevande fiskarter ökar överföringen av näringsämnen från sedimenten genom att de gräver i sedimenten samt via deras exkrement. De
bottenlevande fiskarna kan dramatiskt förändra ekosystemens funktion, särskilt i grunda sjöar,
genom att bland annat påverka näringsomsättningen i sjöar kraftigt. Genom att reducera
andelen bottenlevande fiskar och öka andelen rovfiskar minskar man frisläppandet av fosfor från
sedimenten. Detta är en åtgärd med relativt låg kostnad och som medför ett förbättrat
fisksamhälle, men resultatet är inte permanent och måste därför upprepas. Vid stor intern
fosforbelastning lämpar sig denna åtgärd bäst som en kompletterande åtgärd till andra
metoder, t ex aluminiumbehandling, då den inte angriper källan till problemet. Det kommer att
ske reduktionsfiske som ett komplement i Växjösjön samt Södra Bergundasjön och möjligheten
till detta kommer gynnas av den dammvall som kommer att anläggas mellan Bergundasjöarna.
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Fastläggning av fosfor i sedimenten
Fastläggning av fosfor i sediment är en åtgärd som använts i ca fyra decennier och den innebär
att lättlöslig fosfor binds till elementen järn, kalcium eller aluminium och bildar en form som kan
finnas kvar i sedimenten över tid. En fördel med metoden är att den medför att det sker en
ökning, eller mindre minskning, av syrgashalter i bottenvattnet då produktiviteten i sjön (d.v.s.
tillväxten av alger) samt sedimentation av organiskt material till sedimenten minskar efter
behandling. Vanligtvis används aluminium eller järn för att binda fosfor men även kalcium har
använts. Vid användning av järn kräver det i allmänhet att vattnet luftas/syresätts för att
förhindra frisättningen av fosfor vid låga syrgashalter. Metoden med kalcium är mest effektiv vid
högre pH-värden (>8) och är därför mest lämpad för användning i våtmarker eller andra system
med höga pH-värden. Kalciumbehandlingen har även visat sig ha en kort livslängd på grund av
dess pH-känslighet. Aluminium påverkas inte av syrgashalter och därför kräver inte
aluminiumbehandling luftning. Polymera former av aluminium har även betydligt högre laddning
än t.ex. järnjoner, vilket ökar förmågan att avskilja fosfor. Detta innebär att det krävs mindre
mängder polyaluminiumklorid än järnklorid för att fälla samma mängd fosfor.
En ny metod är att använda sig av bentonitleror för att fastlägga fosfor i sedimenten. Denna
metod kallas vanligtvis för phoslock. Tester med phoslock och polyaluminiumklorid har utförts av
SLU på sediment från Växjösjön och Södra Bergundasjön. Dessa visade att polyaluminiumklorid
var den mest lämpade metoden för projektet då denna produkt kunde inaktivera överlägset
störst mängd av den rörliga fosforn i sedimentet.
Aluminiumbehandlingar har genom åren utförts vid över 200 tillfällen i länder som t.ex. USA,
Danmark och Sverige. I Sverige har bland annat Stockholms stad behandlat tre av sina sjöar med
goda resultat (se bland annat Långsjön s. 44).

Naturlig återhämtning (nollalternativ)
Genom att minska antalet externa fosforkällor, exempelvis genom etablering av reningssteg för
dagvatten, kan sjöar återhämta sig naturligt. Växjösjöarna återhämtar sig naturligt och Växjö
kommun arbetar med de externa fosforkällorna. Under de senaste 10 åren (2006-2015) har
fosforhalterna minskat i Växjösjöarna. I Växjösjöns utlopp har de minskat med ca 5 µg/l
(motsvarande ca 17 %) och i Södra Bergundasjön med ca 20 µg/l (motsvarande ca 19 %).
I en tidigare utredning (ALcontrol AB och DHI AB 2014) bedömdes att det sannolikt kommer ske
en fortsatt naturlig förbättring i Växjösjön de närmaste 20 åren, men att ytterligare åtgärder
behövs för att uppnå de miljökvalitetsmål som är satta för sjön. I Södra Bergundasjön kommer
de uppsatta miljökvalitetsmålen inte kunna uppnås inom överskådlig framtid genom enbart
naturlig återhämtning eller i kombination med åtgärder som innebär en minskad extern
belastning.
Denna utredning visade också att klimatförändringarna har negativ påverkan som fördröjer den
naturliga återhämtningen. Med klimatförändringarna sker en temperaturhöjning i sjöar och
vattendrag. Islossningen i sjöar sker även tidigare, vilket då innebär att växtsäsongen för
växtplankton blir längre och att perioden för skiktning kan förlängas i sjöarna.
Artsammansättningen av växtplankton kan även förändras i sjöarna och cyanobakterier
(blågrönalger) börjar sin tillväxt tidigare på våren när temperaturen ökar. Detta kan bidra till
längre perioder av syrefriaförhållanden, vilket i sin tur bidrar till frisättning av fosfor från
sedimenten. Mängderna mobilt fosfor i sjöarna är också så stora att de räcker för fortsatt intern
fosforbelastning under mycket lång tid.
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AKTUELLA ÅTGÄRDER
Aluminiumbehandling
Med tanke på de alternativa åtgärderna så anses fastläggning av fosfor i sedimenten med
aluminium vara den mest lämpade samt kostnadseffektiva åtgärden för Växjösjön och Södra
Bergundasjön.
Den första fasen av behandlingen genomförs genom att ett aluminiumelement tillförs
vattenmassan, vilket vid kontakt med vatten bildar en fällning – en flock – av
aluminiumhydroxid. Under denna första reaktion binds även fritt fosfor (PO4 ) till de positivt
laddade aluminiumjonerna. Flocken lägger sig sedan på sedimentytan. På så sätt binder denna
behandling den lösta fosforn som finns fritt i vattnet och fäller den till sedimenten. Flocken
hindrar även diffusionen av fosfat från sediment till vattenfasen. Detta förbättrar
förutsättningarna för goda resultat i samband med den andra fasen av behandlingen.
Aluminiumelementet kommer att vara polyaluminiumklorid (i flytande form) vilket har en
buffrande förmåga som bidrar till att stabilisera pH-värdet. Varianter av polyaluminiumklorid är
vanligt förekommande i den kemiska reningen av fosfor i avloppsreningsverk (däribland Sundets
reningsverk vid Norra Bergundasjön) och har tidigare använts vid fällning av fosfor i grunda sjöar
med goda resultat, se ex. Långsjön s 44. Beträffande fabrikat och krav på renhet m.m. för den
polyaluminiumklorid som ska användas föreslås att kommunen använder en produkt som har så
låga halter av oönskade spårämnen att den är godkänd för dricksvattenproduktion.
I den andra fasen av behandlingen sker spridningen direkt i de översta centimetrarna av
sedimenten (sedimentbehandling). Detta möjliggör att större doser av polyaluminiumklorid kan
tillsättas utan att riskera kraftiga sänkningar av pH-värdet samt att alkaliniteten bibehålls i
sjöarna då det blir mindre aluminium i vattnet. Genom att aluminiumet tillsätts i sedimenten och
inte fälls ned på sedimenten anses även bindningseffektiviteten öka. Det är även mindre risk för
resuspension av flocken. I samband med den första fasen kan det även vara aktuellt med en
kompletterande behandling direkt i sedimenten i de grundare delarna av sjöarna.
Den första fasen kommer att utföras under våren då pH-förhållanden, vattentemperatur och
alkalinitet är gynnsamma. Den andra fasen kommer att genomföras direkt efter den första
fasen, då den första fasen inte förväntas ha långsiktig effekt. Sedimentbehandling är inte lika
beroende av pH-förhållanden, alkalinitet och vattentemperatur varför den kan utföras under
större delen av den isfria delen av året. Efterföljande behandlingar kommer troligtvis att ske vid
ett tillfälle i Växjösjön samt två tillfällen i Södra Bergundasjön under en 12-årsperiod (detta kan
ändras beroende på resultat). I Södra Bergundasjön kommer en behandling att vara under två
säsonger. En behandling av Växjösjön bedöms kunna genomföras på en säsong.
Dosen av aluminium i form av polyaluminiumklorid som kommer att användas i sjöarna vid
spridning direkt i sedimenten är ca 41g Al/m² i Växjösjön respektive ca 36-50 Al/m² i Södra
Bergundasjön. Doserna kommer att vara som högst vid den första behandlingen för att troligtvis
sänkas vid efterföljande behandlingar. Storleken på doserna vid efterföljande behandlingar
kommer att anpassas efter uppmätt effekt av tidigare behandlingar.
Behandlingarna kommer att genomföras på mjukbottnar, vilket huvudsakligen sammanfaller
med områden under två-meterskurvan motsvarande ca 75 % av sjöarnas areal d.v.s. ca 300
respektive 60 ha i vardera sjön. Därmed lämnas strandbrinkar och grunda bottnar ostörda. Detta
möjliggör en etablering av bottenfauna samt makrofyter från dessa bottnar till de behandlade
bottnarna efter att behandling genomförts. Se den tekniska beskrivningen för aluminium19
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behandlingen, rubrik ”Behandling och angöringsplatser” s. 7, för karta över var spridningen ska
ske.
Farkosten för behandlingen kommer att ha en angöringsplats i respektive sjö. I Växjösjön är det
en befintlig angöringsplats där det finns goda förutsättningar för transporter till platsen och ut i
sjön, förvaring av fällningselementet samt andra faciliteter och där störningen av fågellivet inte
blir allt för stor. I Södra Bergundasjön finns det två alternativa placeringar för angöringsplatsen,
se Figur 12. På angöringsplatsen vid Sanden, nordvästra delen av sjön, finns goda
förutsättningar för transporter till platsen och ut i sjön, förvaring av fällningselement samt andra
faciliteter men periodvis är den olämplig med hänsyn till fågellivet. Den alternativa placeringen, i
den södra delen av sjön, har tidigare använts som arbetsplats vid muddringen av Södra
Bergundasjön. Denna angöringsplats är god med hänsyn till fågellivet men förutsättningar för
transporter och förvaring är inte lika goda. Med hänsyn till fågellivet har Växjö kommun gjort
bedömningen att angöringsplatsen i den södra delen av sjön är bäst lämpad för behandlingen
och ska därför förstärka vägen samt dra fram vatten och el till platsen.
Vid angöringsplatserna kommer tankarna för polyaluminiumklorid att förvaras i containrar som,
tillsammans med bränslekärl, är omgärdade av stängsel med låsta grindar. Tankarna kommer
endast att kunna fyllas och tömmas med pump. För tankning av spridningsfarkosten kommer en
slang att läggas från containern ut på tankningsbryggan.
Förväntade positiva effekter av behandlingarna
Målet med aluminiumbehandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön är att långsiktigt
minska fosforhalterna i sjöarna för att minska problemen med algblomningar och öka siktdjupet.
I en tidigare utredning (ALcontrol AB och DHI AB 2014) gjordes modelleringar för att beskriva
effekter av olika praktiskt genomförbara och lämpliga åtgärder, däribland aluminiumbehandling.
Modellresultaten visade att fosforhalterna förväntas minska tydligt i Växjösjön, vilket gör att
klorofyllhalterna minskar och siktdjupet ökar. Siktdjupet skulle kunna förbättras med omkring 30
cm under vår- och försommarperioden jämfört med basfallet. Förbättringen under vårperioden
skulle i så fall ha betydelse speciellt för bottenvegetationens groning och tillväxt. Detta är ett
modellerat resultat baserat på år 2010, som i sig var ett mycket gynnsamt år i Växjösjön då
siktdjupet som mest uppgick till 4 meter. Under andra år, när den interna dynamiken i sjön är
mer besvärande, kan effekten antas vara betydligt större. Fosforläckaget från botten till vattnet
bedöms minska med omkring 90 %.
I Södra Bergundasjön förväntas en sedimentbehandling med aluminium ha en stor positiv effekt
på vattenkvaliteten. Detta är oavhängigt om Växjösjön uppnår god status eller ej, eftersom
fosforbidraget från Växjösjön är relativt litet i förhållande till den interna belastningen i sjön.
Åtgärden förväntas kunna resultera i siktdjup på ca 3 meter i sjön, vilket möjliggör en
utbredning av bottenvegetationen. Detta skulle i så fall kunna ändra den biologiska strukturen
som ytterligare kan ge möjligheter till en stabil förändring av fisk- och zooplanktonsammansättning, vilket i sin tur kan understödja den positiva utvecklingen i sjön.
En behandling med aluminium förväntas ge god näringsstatus i såväl Växjösjön som Södra
Bergundasjön med avseende på fosfor med positiva effekter med minskade algblomningar och
ökat siktdjup. Detta kommer göra sjöarna mer attraktiva för bad och friluftsliv.
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Dammvall samt modifiering av skibord
Motivering till åtgärderna
För att förstärka möjligheterna att Södra Bergundasjön upprätthåller ett märkbart bättre
miljötillstånd efter aluminiumbehandling och reduktionsfiske jämfört med Norra Bergundasjön,
omfattar ansökan tillstånd att anlägga och bibehålla en dammvall i sundet mellan
Bergundasjöarna. Syftet till detta är att ge bättre förutsättningar att fiska och hindra vandrande
vitfisk samtidigt som man återskapar en mer naturlig hydrologi och vattenståndsvariation i
Bergundasjöarna. Detta gynnar även naturvärden i och kring sjöarna och utökar sjöarnas
vattenhushållande funktion.
Fisksamhället idag håller dålig status i Södra och Norra Bergundasjön enligt de standardiserade
provfisken som gjorts. Statusen är sannolikt sämre än undersökningarna visar, då kompletterade
undersökningar visat att Södra Bergundasjön hyser extremt stora bestånd av braxen, som ofta är
underrepresenterad i provfisken. Sammantaget innebär detta att stora bestånd av vitfisk drar ner
statusklassningen för Bergundasjöarna. Att återfå en mer naturlig sammansättning av fiskarter
är ett av målen med de ansökta åtgärderna (att uppnå god ekologisk status). Det är dock inte
bara ett mål i sig, utan också en viktig del för att uppnå andra mål, såsom minskad
näringsbelastning på nedströms liggande vattenområden, eftersom just fisksamhället förhindrar
andra organismgrupper att utvecklas mot mer naturliga tillstånd. Exempelvis förhindrar de stora
braxenstimmen sannolikt, på ett betydande sätt, mindre plantor från att rota sig och det är en
anledning till att Södra Bergundasjön utmärker sig med att vara en av de få sjöar som knappt
har någon undervattensvegetation. I både det kortare och längre perspektivet är det således av
vikt att den stora obalansen mellan fiskarter som idag råder i Södra Bergundasjön rättas till för
att kunna uppfylla miljökvalitetsnormerna för Södra Bergundasjön, och därmed för hela
sjösystemet och nedströms liggande vattenområden.
Man kan förvänta sig att fisksamhället, som en respons på minskad algproduktion och bättre
ljusklimat, spontant inställer sig till de mindre näringsrika förhållanden som förväntas råda efter
genomförd bottenbehandling (se ex. Långsjön s. 44). Kommunen och anlitade experter bedömer
dock att även om en viss spontan återgång av fisksamhället kommer att ske, som respons på det
minskade näringsläckaget, så är det en fördel att även aktivt decimera, i vart fall, större
bottenlevande fisk, d.v.s. i huvudsak braxen. Det kan ske genom exempelvis notdrag eller fiske
med bottengarn. Sådana insatser planeras därför av kommunen.
Oavsett om ett mer naturligt fisksamhälle ska uppnås genom enbart minskad primärproduktion,
eller kompletteras med decimeringsfiske, så kan målen om förbättrad sammansättning av
fisksamhället försvåras om Södra och Norra Bergundasjön står i förbindelse med varandra i form
av ett helt fritt sund, såsom fallet är idag. Detta i huvudsak eftersom Norra Bergundasjön i allt
väsentligt kommer att ha kvar samma status som idag efter genomförda åtgärder i Södra
Bergundasjön. Norra Bergundasjön, och dess bestånd av vitfisk, kommer därför att utgöra en
allvarlig störningskälla för Södra Bergundasjön. Introduktion av en begränsande sektion, på
längre sikt med god passerbarhet för fisk, men med möjlighet till riktade fiskeinsatser och
tillfälligt hinder för vandrande vitfisk bedöms ge viktiga förutsättningar att nå målen. Växjö
kommun vill därför ha möjlighet att kontrollera vitfiskmigrationen, fiska över hela bredden vid
Sundet samt vid utloppet till Bergunda kanal. Vidare kommer det, genom den nu planerade
nivåskillnaden mellan sjöarna, inte heller att uppstå situationer där ytvattnet framför allt
sommartid, under perioder med låg vattenföring, strömmar baklänges i systemet till följd av
vindpåverkan. Sommartid kan annars sådana tillfällen med indrivande ytvatten, rikligt med
cyanobakterier (blågrönalger), också antas ha en negativ påverkan på Södra Bergundasjön.
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Nuvarande utlopp och utformning av dammvallen
Trummen, Växjösjön och Norra Bergundasjön (som står i fri förbindelse med Södra
Bergundasjön) fick nya utlopp efter dom i Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt år 2005, dom
M3416-04. Domen innebar en höjning av vattennivån och en minskad nivåvariation i sjöarna.
Mellan etableringen av Bergunda kanal i början av 1800-talet och fram till domen 2005 var
vattenståndet i Bergundasjöarna lägre och nivåvariationen betydligt större (se Teknisk
beskrivning Dammvall och skibord). Skibordhöjderna ligger i nuläget på följande nivåer (RH 00):
Trummen 161,21
Växjösjön 160,79
Norra Bergundasjön 160,53
Därutöver bestäms avbördningen i Bergundasjöarna även av Bergunda kanal, som lagligförklarades i samband med målet om utloppen som nämnts ovan. Bergunda kanal är en smal
passage som utsätts för så stora vattenflöden att det inträffat flera gånger att vattenytan
nedströms skibordet stiger till samma nivå som sjön uppströms skibordet. Denna problematik
accentueras av de häftiga flödesförlopp som dagvattenavrinningen ger upphov till.
Dammvallen är tänkt att utformas som ett fast överfall i sundet mellan Södra och Norra
Bergundasjön, liknande de befintliga vid Växjösjöarnas utlopp. Den totala längden på
dammvallen blir 10 m med ett vallkrön på +160,46, vilket är samma som vid det befintliga
urtaget till Norra Bergundasjöns utlopp. För att återskapa en mer naturlig hydrologi med något
större nivåvariation än dagens anläggs dämmet med viss begränsning i bredd och med en
smalare lågvattenränna. För att inte orsaka skadlig uppdämning av markområden runt sjön,
föreslås den nya dammvallen ligga på något lägre nivå jämfört med det befintliga skibordet i
Norra Bergundasjöns utlopp. Därmed behöver även utskovet från Norra Bergundasjön sänkas
något för att den nya dammvallen inte enbart ska bli ett grund.
Skibordet vid Norra Bergundasjöns utlopp med nuvarande vallkrön på +160,53 sänks till 160,46
och det kortas av från 20 m till 16 m. Resterande längd (4 m) höjs med 20 cm till +160,66.
Nuvarande urtag på ca 2 m förlängs till 3 m och fördjupas till +160,26 (från nuvarande
+160,46). Även i utskovet från Norra Bergundasjön introduceras en lågvattenränna för att ge en
återgång mot ett mer naturligt varierat vattenstånd. Mellan sjöarna skapas genom åtgärden en
liten nivåskillnad som ger möjlighet att med kompletterande gallerkonstruktion begränsa
uppvandrande fisk från Norra till Södra Bergundasjön, för framför allt braxen. I utloppet från
Norra Bergundasjön skapas däremot en förenklad passage för uppvandrande fisk genom en
anpassad fiskväg i lågvattenrännan. Nivåskillnaden mellan sjöarna uppkommer till största delen
beroende på att lågvattenrännan i Norra Bergundasjön är bredare och djupare än i Södra
Bergundasjön, samt att skibordet i Södra Bergundasjöns utlopp är smalare.
Ovanpå betongutskovet till den nya dammvallen och med en överskjutande del på upp-,
respektive nedströms sida, anordnas tillfälligt, ett horisontellt galler som kan motverka
fiskpassage, och tillsammans med not- eller bottengarnfiske på upp- respektive nedströms sida
underlätta fiskreduktion.

För utförlig beskrivning för dammvallen samt skibordet se den Tekniska beskrivningen Dammvall
och skibord.
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Figur 12 Karta över läge för anläggande av dammvall samt modifiering av skibord (gula fyrkanter) och
läge för angöringsplatser i respektive sjö (röda cirklar) samt alternativ angöringsplats (orange cirkel)
(Mät- och GIS-avdelningen, Växjö kommun).
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Kompletterande åtgärder
För att uppnå god status i Växjösjöarna samt för att få en långvarig effekt av aluminiumbehandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön, arbetar Växjö kommun även med den
externa belastningen av fosfor till Växjösjöarna. Den externa belastningen tillförs med dagvatten
från Växjö, naturvatten, luftnedsläpp och från uppströms liggande sjöar.
Då sjöarna är sammanlänkade sker det en transport av fosfor mellan sjöarna. Genom att
genomföra fosforreducerande åtgärder i den uppströms liggande sjön Trummen fås positiva
effekter i Trummen, men även i de nedströmsliggande sjöarna Växjösjön, Södra Bergundasjön
och Norra Bergundasjön. Åtgärder mot den externa belastningen sker främst genom en
ytterligare förbättrad dagvattenhantering, där nya reningssteg och nya dagvattendammar ska
tillkomma.
Projekt med vegetationsetablering i sjöarna pågår med syftet att skapa bättre biologiska
strukturer i sjöarna. Påväxtalger på vegetationen kommer att konkurrera med fritt svävande
växtplankton om näring, vilket leder till en minskning av algblomningar. Vattenväxterna kan
också lagra näring i sin biomassa och stabilisera sedimenten, vilket minskar återcirkuleringen av
näring. En stor effekt väntas också av den stabilisering av sedimenten som växternas rötter
åstadkommer och till det en ”filtereffekt” när sedimentpartiklar fastnar på växternas blad.
Vindinducerade vågor kommer inte heller åt sedimenten lika lätt om de skyddas av vegetation,
vilket ger en minskad grumling. Genom vegetationsutbredningen får djurplankton en bättre
överlevnad och kan i större omfattning beta ned växtplankton.
Reduktionsfiske ska genomföras i Växjösjön och Södra Bergundasjön med syfte att reducera
mängden bottenlevande karpfisk som braxen, för att få en jämnare balans mellan rovfiskar och
karpfiskar. Karpfiskar som braxen ökar även frisläppandet av fosfor från sedimenten under sitt
födosök varför det är viktigt att minska beståndet.
Att abborren snabbt når 14 cm är en mycket viktig faktor i balansen mellan rovfisk och karpfisk i
en sjö, eftersom abborren då övergår till att äta fiskyngel. Vegetationsetableringen kan bidra till
detta, då en utbredd bottenvegetation är en refug för insektslarver och mindre kräftdjur. Dessa
utgör stapelföda för abborryngel, vilka då får bättre förutsättningar till överlevnad och tillväxt.
De kompletterande åtgärderna i form av reduktionsfiske ger större förutsättningar för att nå
målen med restaureringsinsatserna som denna ansökan omfattar. De ansökta åtgärderna ger i
sin tur bättre förutsättningar för ett lyckat resultat av reduktionsfiske eftersom primärproduktionen minskar, likaså återkoloniseras inte Södra Bergundasjön lika lätt av vitfisk.
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MILJÖPÅVERKAN AV ALUMINIUMBEHANDLING
Nedan beskrivs förväntad miljöpåverkan av en aluminiumbehandling i Växjösjön och Södra
Bergundasjön med hänsyn till förändrade pH-värden samt halter och transporter av aluminium.
Med stöd av tidigare erfarenheter och studier kring effekter av aluminiumbehandling av sjöar
beskrivs också förväntade effekter på bl.a. växt- och djurliv uppdelat i olika organismgrupper.
Särskilt fokus läggs på organismgrupper som är direkt knutna till vattenmiljön men också på
arter/artgrupper med särskilt skydd. Även transporten av aluminium och effekten i nedströms
liggande vattendrag (Mörrumsån) kommenteras.
Ett flertal fågelarter häckar i eller i direkt anslutning till vattenområdet som ska behandlas.
Fladdermöss utnyttjar området för födosök. Alla vilda fåglar och fladdermöss är fridlysta enligt 4
§ Artskyddsförordningen och beskrivs särskilt i egna stycken. I Växjösjöarna har det påträffats ål
men den bedöms inte påverkas negativt av aluminiumbehandlingen. Förutom ål finns det idag
inga, vid provtagning eller vid annan rapportering, upptäckta rödlistade vattenlevande arter som
kan påverkas negativt av behandlingen.

Aluminium
Grundämnet aluminium har används för rening av dricksvatten (i ca 200 år) samt för att fälla
fosfor i avloppsvatten innan utflödet når recipienten. Aluminium är den vanligaste metallen i
jordskorpan och man får i sig ca 7-25 mg aluminium varje dag (beroende på hur mycket
grönsaker, frukt, mm man äter). Aluminium finns i både mark och sjösediment där det binder
fosfor naturligt och bildar stabila mineraler så som gibbsit.
Aluminium kan förekomma i olika former där oorganiskt aluminium i höga halter är toxiskt för
vattenlevande organismer. För oorganiskt aluminium är den kritiska nivån för bl.a. laxfisk och
mört 30 µg/l och för andra mindre känsliga fiskarter, exempelvis öring och abborre, 50 µg/l
(Naturvårdsverket 2002).
Toxiciteten hos aluminium i sjöar (d.v.s. förekomsten av oorganiskt aluminium) bedöms vara
försumbar under neutrala förhållanden, huvudsakligen på grund av att reaktiviteten och
biotillgängligheten av aluminium vid pH 6-9 är väldigt låg (Huser & Köhler 2012). I denna
publikation framgår dock att den toxikologiska litteraturen visar att det finns vissa möjliga
biologiska effekter vid aluminiumtillsättning även vid neutralt pH. De potentiella negativa
effekterna hänger då samman med mängden aluminiumhydroxidflock, en amorf mineralisk
massa, som t.ex. kan påverkar bottenfaunans livsmiljö. De akvatiska samhällena återhämtar sig
dock relativt snabbt och uppnår ett bättre miljötillstånd jämfört med innan behandlingen tack
vare förbättrad vattenkemi och livsmiljö (Welch & Cooke 1999). Det är troligt att direkt injicering
av aluminium till sedimentet (sedimentbehandling) gör att behandlingseffekterna på plankton
och fisk i vattnet minskar eller uteblir helt. Men även med vattenbehandling kommer flocken
aluminium att bli täckt ganska fort (1-2 år) av naturlig sedimentation av nytt material.
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Modellerade aluminiumhalter vid höga pH-värden
I en tidigare rapport (Köhler & Andrén 2014) har en kemisk jämviktsmodell (VisualMinteq, Figur
13) använts för att ta fram modellerade halter av oorganiskt aluminium för över 25000
datapunkter. Samma modell används i denna rapport för att skatta hur uppmätta totalhalter
aluminium i Växjösjöarna fördelar sig mellan oorganiskt aluminium (Ali), organiskt aluminium
(Alorg) och partikulärt aluminium (Al(OH)3). För att kunna beräkna fördelningen av aluminium
krävs indata för alkalinitet, TOC, pH-värde, totalhalt järn och aluminium, sulfat och fluorid.
Dessa värden var tillgängliga genom ett utökat mätprogram för Växjösjöarna år 2015.

Figur 13: Schema över de tre fraktionera som VisualMinteq beräknar.

Resultaten från modelleringen (Figur 14) visar att oorganiskt aluminium (Ali) i Växjösjöarna
förekommer i mycket låga halter vid nära neutrala förhållanden (pH nära 7). Sura förhållanden
förekommer inte i dessa sjöar eftersom vattnet är väl buffrat och pH-värdena med god marginal
ligger över 6,0 (se avsnittet om pH på sidan 12). Som lägst har pH-värdena uppmätts till 7,0 i
Växjösjön och 6,9 i Södra Bergundasjön de senaste 10 åren. Däremot kan det förekomma höga
halter oorganiskt aluminium under alkaliska förhållanden (pH > 9,0). Dessa situationer uppstår i
sjöar med mycket hög produktion där vattenfasen har mycket låga halter av kolsyra.
Modelleringen visar att 30 µg oorganiskt aluminium per liter kan överskridas vid pH-värde 8,9
eller högre. I Södra Bergundasjön har pH-värden >8,9 uppmätts vid 2 av 119 mättillfällen under
de senaste 10 åren. I Växjösjön har pH-värdena inte legat över 8,0 under samma period.
Situationer med så höga pH-värden att halten oorganiskt aluminium kan förväntas överskrida 30
µg/l är därmed mycket ovanliga, särskilt i Växjösjön. Även om pH-värdet skulle stiga så högt kan
det ta ganska lång tid innan aluminiumet ändrar form och blir lösligt. Rydin (2000) visade att det
tog mer än 12 timmar innan aluminium blev lösligt vid pH-värde 9,5. Eftersom
koldioxidupptaget och därmed pH-ökningen vid en algblomning sker dagtid sjunker pH-värdet i
sjön under natten. Dessutom förväntas algblomningarna minska kraftigt eller utebli helt efter en
aluminiumbehandling, vilket minskar riskerna för höga pH-värden.
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Halter av oorganiskt aluminium (µg/l) vid olika pH-värden
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Figur 14: Modellerade halter av oorganiskt aluminium i Växjösjöarna i förhållande till uppmätta pHvärden enligt VisualMinteq. I figuren redovisas också uppmätta halter av oorganiskt aluminium
(oackrediterade data under rapporteringsgränsen 10 µg/l) i sjöarna år 2015.

Uppmätta aluminiumhalter vid låga pH-värden
Inom ramen för länsstyrelsens kalkeffektuppföljning tas regelbundet prover för analys av bl.a.
oorganiskt aluminium och pH. Sambandet mellan uppmätta halter av oorganiskt aluminium och
pH-värden för prover tagna inom Mörrumsåns avrinningsområde (drygt 500 datapunkter)
redovisas i Figur 15. På samma sätt som modellen ovan, visar uppmätta värden att oorganiskt
aluminium (Ali) förekommer i mycket låga halter vid nära neutrala förhållanden (pH nära 7).
Alkaliska förhållanden förekommer inte i dessa försurningsdrabbade vatten. Däremot kan det
förekomma höga halter oorganiskt aluminium under sura förhållanden (pH <6,0).
Datamaterialet visar att 30 µg oorganiskt aluminium per liter överskreds vid pH-värde 5,7 eller
lägre. Som tidigare nämnts förekommer inte sura förhållanden i Växjösjön eller Södra
Bergundasjön eftersom vattnet är väl buffrat och pH-värdena med god marginal ligger över 6,0
(se avsnittet om pH på sidan 12).

Halter av oorganiskt aluminium (µg/l) vid olika pH-värden
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Figur 15: Uppmätta halter av oorganiskt aluminium i förhållande till uppmätta pH-värden för prover
inom ramen för länsstyrelsens kalkeffektuppföljning åren 2010-2015.
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Modellering av aluminiumhalter och pH-värden vid behandling
Modellering har gjorts med PHREEQC (en geokemisk modell) och vattenkemiska data för sjöarna
för att visa pH-ändringar och aluminiumkoncentrationer i vattnet under en aluminiumbehandling. De flesta aluminiumsalter är något sura när de tillsätts till vatten. Den variant av
polyaluminiumklorid som ska användas för fällning av fosfor har dock en buffrande förmåga,
vilket bidrar till att inga stora sänkningar av pH-värdet förväntas ske. Vid aluminiumbehandlingar
i den grunda sjön Långsjön i Stockholm sänktes pH-värdet som mest med 0,4 enheter från 7,1
till 6,7 (Fred Erlandsson, Stockholm Vatten).
Enligt tidigare avsnitt bedömer vi risken för toxiska effekter av aluminium som försumbar i pHintervallet 6,5 – 8,5. Om man använder polyaluminiumklorid i formen PAX XL 100, kan man
tillsätta 36 g Al/m2 i Södra Bergundasjön och behålla pH över 6,5. Den här beräkningen är
ganska konservativ, eftersom vi inte ska behandla hela vattenmassan (bara 75 %). Då finns det
ett överskott av alkalinitet och pH kommer inte att minskas lika mycket. Om man använder mer
buffring kan man tillsätta mer aluminium och behålla pH högre än 6,5.
I Växjösjön kan man tillsätta minst 65 g Al/m2 (PAX XL 100) och behålla pH över 6,5. Den här
beräkningen är också ganska konservativ, eftersom vi inte ska behandla hela vattenmassan (bara
75 %). Då finns det överskott av alkalinitet och pH kommer inte att minskas lika mycket.
Modelleringarna visar också att halterna av oorganiskt aluminium inte kommer att överstiga 30
µg/l om pH-värdena kan hållas över 6,5.
Modelleringen förutsätter att aluminiumelement tillförs vattenmassan ”vattenbehandling”. De
förväntade effekterna vad gäller sänkning av pH-värde samt ökning av aluminium- och
kloridhalter i vattenfasen, mekanisk störning av flock m.m. bedöms bli mindre vid direkt
injicering i sedimentet (sedimentbehandling).

Nuvarande och förväntade halter, transporter och budget
Nuvarande situation
Under 2015 togs månatliga vattenprover för analys av olika aluminiumfraktioner i Växjösjön,
Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön samt i utgående vatten från Sundets reningsverk.
Enstaka prover togs också i Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp, d.v.s. uppströms inverkan från
Växjösjöarna, och vid Kråkesjöns utlopp, nedströms Växjösjöarna. Totalt aluminium samt
oorganiskt aluminium analyserades. Motsvarande mätningar kommer att ske under och efter
behandlingen för att se hur halterna av aluminium utvecklas i sjösystemet samt i Mörrumsån.
Totalhalterna av aluminium i sjöarna varierade mellan 23 och 220 µg/l som enskilda mätvärden
(Figur 16). De lägsta halterna uppmättes i Växjösjön, där halterna var förhållandevis stabila under
året. I Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön ökade halterna i samband med vår- och
höstcirkulation. I utgående vatten från reningsverket var halterna högre än i sjöarna.
Totalhalterna i Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp och Kråkesjöns utlopp var i medeltal 47
respektive 59 µg/l. Det finns inga i Sverige satta gränsvärden för totalaluminium i sjöar och
vattendrag. Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten är 100 µg/l (tjänligt med anmärkning).
Gränsvärdet är inte hälsobaserat utan är satt av tekniska orsaker. Halten totalaluminium brukar i
ytvatten vanligtvis ligga mellan 40-300 µg/l (Åslund 1994).
Halterna av oorganiskt aluminium (labilt aluminium) var genomgående mycket låga i både
Växjösjön och Södra Bergundasjön (<10 vid samtliga mättillfällen). I utgående vatten från
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Sundets reningsverk och i Norra Bergundasjön var halterna något högre. De högsta halterna
uppmättes i Norra Bergundasjön i augusti och september (15 respektive 11 µg/l). Kopplingen
mellan halterna av oorganiskt aluminium och pH är tydlig. I Norra Bergundasjön var pH-värdet
9,1 i augusti och 8,2 i september. Vid övriga provtagningstillfällen låg pH-värdet i Norra
Bergundasjön mellan 7,6 och 7,9. I Växjösjön och Södra Bergundasjön varierade pH-värdena
under provtagningsperioden mellan 7,4 och 7,9 respektive 7,5 och 8,0. Halterna av oorganiskt
aluminium i Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp och Kråkesjöns utlopp var också lägre än
rapporteringsgränsen vid de tre tillfällen som provtagning utfördes (oktober-december). För
oorganiskt aluminium är den kritiska nivån för bl.a. laxfisk och mört 30 µg/l och för andra
mindre känsliga fiskarter, exempelvis öring och abborre, 50 µg/l (Naturvårdsverket 2002). Dessa
värden underskreds i samtliga fall. Uppmätta halter av oorganiskt aluminium överensstämmer
väl med de halter som modellerats fram utifrån vattenkemiska data från Växjösjöarna och den
kemiska jämviktsmodellen (VisualMinteq, se Figur 14 på s. 27).

Halter av totalaluminium (µg/l)
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Figur 16. Uppmätta halter av totalaluminium i Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön
samt utgående vatten från Sundets reningsverk under år 2015.

I Tabell 1 redovisas beräknade aluminiumtransporter år 2015 ut från Växjösjön, Södra
Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Sundets reningsverk samt i Mörrumsån vid Helgasjöns
utlopp och vid Kråkesjöns utlopp. Beräkningarna baseras på vattenflödesdata från SMHI S-HYPE
samt uppmätta aluminiumhalter år 2015. Transporten av totalaluminium ut från Norra
Bergundasjön till Mörrumsån år 2015 var ca 2,7 ton varav ca 1,5 ton aluminium kan härledas
från Sundets reningsverk. Detta motsvarar ca 12 % av beräknad transport i Mörrumsån i höjd
med Kråkesjöns utlopp.
Utifrån transporterade mängder i Norra Bergundasjöns utlopp har haltökningen i Mörrumsån,
p.g.a. inverkan från Växjösjöarna, beräknats. I beräkningarna har <-värden (<10 µg/l) antagits
vara lika med värdet (10 µg/l). Tabellen visar att totalhalten aluminium i Mörrumsån nedströms
Växjösjöarna (Kråkesjöns utlopp) ökar med ca 4 µg/l jämfört med Helgasjöns utlopp vid
nuvarande situation. Haltökningen av oorganiskt aluminium i Mörrumsån nedströms
Växjösjöarna (Kråkesjöns utlopp) jämfört med Helgasjöns utlopp vid nuvarande situation går inte
att beräkna eftersom nästa alla analyser gav <-värden. Haltökningen ligger dock lägre än 1 µg/l.
Uppmätta och beräknade halter av oorganiskt aluminium är vid nuvarande situation mycket låga
i Mörrumsån och påverkan från Växjösjöarna bedöms vara obetydlig.
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Behandling
Modelleringen av aluminiumhalter och pH-värden vid behandling (se s. 28) visar att halterna av
totalaluminium i vattenfasen blir förhållandevis låga, i storleksordningen ca 20 µg/l i Växjösjön
och ca 100 µg/l i Södra Bergundasjön, vid behandling med aktuell dos. Anledningen till att
aluminiumhalterna kan minska i sjöarna vid behandling är sannolikt att aluminiumflocken binder
till sig och sedimenterar en del partikulärt och organiskt aluminium från vattenmassan.
Beräknade transporter från Växjösjön och Södra Bergundasjön, med modellerade totalhalter vid
behandling, visar därmed inga stora förändringar jämfört med nuvarande situation (Tabell 1 och
Figur 17). I Växjösjön blir aluminiumhalterna lägre än i Södra Bergundasjön bl.a. eftersom aktuell
dos ger ett högre pH-värde i Växjösjön än i Södra Bergundasjön. Jämviktsmodellen visar lägst
aluminiumhalter vid pH-värden strax över 7.
Aktuell dos har tagits fram med utgångspunkt för att hålla pH-värdena över 6,5 och halterna av
oorganiskt aluminium under 30 µg/l. I beräkningarna har därför halten 30 µg/l oorganiskt
aluminium använts, vilket får anses motsvara ett värsta scenario. Vid högre pH-värden, som
normalt förekommer i dessa sjöar, blir halterna av oorganiskt aluminium lägre.
Förändringen i Mörrumsån, jämfört med nuvarande situation, blir försumbar avseende både
totalaluminium och oorganiskt aluminium (Tabell 1, Figur 17 och Figur 18). Även om halterna av
oorganiskt aluminium skulle öka till 30 µg/l i sjöarna blir effekten i Mörrumsån försumbar.
Beräknade transporter och haltökningar av aluminium efter en behandling visar i kombination
med att Mörrumsåns pH-förhållanden nedströms sjöarna är goda (genomsnittligen ca 7,2) att
aluminiumbehandlingen inte kommer ha några negativa effekter på Mörrumsån. Alkaliniteten i
Mörrumsån är även god vilket möjliggör buffring av en eventuell ökad transport av aluminium
från Växjösjöarna. Åtgärderna kommer snarare att bidra med positiva effekter t.ex. genom att
fosforbelastningen från Växjösjöarna till de nedströmsliggande delarna av Mörrumsån kommer
att minska.
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Nuvarande situation
Helgasjöns utlopp
Växjösjöns utlopp
Södra Bergundasjöns utlopp
Sundets reningsverk
Norra Bergundasjöns utlopp
Kråkesjöns utlopp
Kråkesjön beräknat (Helgasjöns utlopp + Norra Bergundasjön)
Förändring i Mörrumsån p.g.a. inverkan från Växjösjöarna

µg/l

Oorganiskt Al

Totalt Al

Oorganiskt Al

Q
3
m /år

Totalt Al

Tabell 1. Aluminiumbudget för Växjösjöarna och Mörrumsån vid nuvarande situation (år 2015) samt
vid aluminiumbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön med aktuella doser och pH-värde 6,5.
Halterna av oorganiskt aluminium jämförs med effektgränserna för lax respektive övriga fiskar
(Naturvårdsverket 2002). I beräkningarna har halten 30 µg/l oorganiskt aluminium används vid
behandling med aktuell dos, vilket motsvarar ett värsta scenario eftersom modelleringarna visar att
halterna kommer att understiga detta värde.

ton/år

11 47 <10
16
<3,5
0,22 46 <10 0,33 <0,070
0,43 67 <10 0,89 <0,13
0,23 209 <10
1,5 <0,074
0,79 109 <11
2,7 <0,26
12 59 <10
22
<3,7
12 51 <10
19
<3,7
0,79 4,2 <1
2,7 <0,26

Vid behandling med aktuell dos
Växjösjöns utlopp
Södra Bergundasjöns utlopp
Förändring i Mörrumsån p.g.a. behandling jfr nuvarande situation

0,22 20 <30 0,14
0,43 100 <30
1,3
0,71 <1 0,27

Effektgräns lax (Naturvårdsverket 2002)

30

Effektgräns övriga fiskarter (Naturvårdsverket 2002)

50
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Figur 17. Transport av totalaluminium i Växjösjöarna och Mörrumsån vid nuvarande situation (år 2015)
samt vid aluminiumbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön med aktuell dos.
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Figur 18. Transport av oorganiskt aluminium i Växjösjöarna och Mörrumsån vid nuvarande situation
(år 2015) samt vid aluminiumbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön med aktuell dos. I
beräkningarna har halten 30 µg/l oorganiskt aluminium används vid behandling med aktuell dos, vilket
får anses motsvara ett värsta scenario.

Resuspension och aluminiumhalter i sedimenten
I beräkningarna av halter och transporter har ingen direkt hänsyn tagits till ökad resuspension av
aluminium som sedimenterat och/eller blandats in i sedimenten. Modelleringen av
aluminiumhalter
förutsätter
dock
att
aluminiumelementet
tillförs
vattenmassan
”vattenbehandling” då riskerna för resuspension är störst. Vid direkt injicering i sedimentet
(sedimentbehandling) är riskerna för resuspension mindre.
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DHI har modellerat bottenströmmarna i Södra Bergundasjön och dessa modelleringar visar att
stora områden av sjön har strömhastigheter på 2-4 cm/s vid normalt förekommande höga
vindhastigheter, se Figur 19. De största strömhastigheterna finns på ca 4-5 m djup i Södra
Bergundasjön och det är särskilt i de trånga passagerna hastigheterna blir höga. För Växjösjön
har man inte modellerat strömmarna, men Växjösjön är mer skiktad än Södra Bergundasjön
varför lika starka bottenströmmar inte förekommer.
Man vet att det sker en viss resuspension och transport av aluminiumflock efter en
vattenbehandling. För att minska risken för att flocken med aluminium resuspenderas och
transporteras nedströms i vattensystemet samt för att säkerställa att behandlingsplatsen är
densamma som effektplatsen väljer Växjö kommun att i huvudsak använda sig av
sedimentbehandling. Detta med hänsyn till de transportbottnar som finns och de
bottenströmmar (2-4 cm/s) som kan förekomma i Södra Bergundasjön (Figur 19) samt att
Egemosse et al (2010) visat att aluminiumflock kan resuspendera vid bottenströmmar på 2-5
cm/s. Egemose et al. (2009) visar även att aluminiumflocken resuspenderas upp till 5 gånger
lättare än vanligt sediment, vilket då ska förhindras med en behandling direkt i sedimenten. Man
har sett att aluminiumflocken stabiliseras efter 2-4 månader, vilket minskar risken för
resuspension (Egemose et al. 2009).
Både karpfiskar och vind kan resuspendera sediment men under vintern är effekten mycket
mindre på grund av minskad biologisk aktivitet och isbildning. Växjö kommun planerar bedriva
reduktionsfiske i båda sjöarna för att minimera effekten från fisk.

Figur 19. Bottenströmmar i Norra och Södra Bergundasjön (DHI 2016).
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Förväntade halter i sediment
I Växjösjön och Södra Bergundasjön kommer sedimentprover att analyseras under våren 2016
med avseende på aluminium. Syftet med detta är bl.a. att jämföra nuvarande mängder
aluminium i sedimenten med de aluminiummängder som behövs för att minska den interna
belastningen av fosfor. Man kan dock redan nu använda aluminiumbunden fosfor (analyserade i
prover år 2012) för att uppskatta mängden aluminium i sedimentet. Detta genom att ta kvoten
mellan naturligt aluminium och aluminiumbunden fosfor i sjösediment (d.v.s. innan en
behandling) som normalt ligger mellan ca 40 och 50. Om man använder kvoten 40
(konservativt) samt mängden aluminiumbunden fosfor i sediment i Växjösjön och Södra
Bergundasjön (Figur 20) kan det finnas mellan 230 och 250 g/m2 (medel 240 g/m2) aluminium i
2
2
Växjösjön och mellan 200 och 800 g/m (medel 400 g/m ) aluminium i Södra Bergundasjön i de
översta 10 cm av sedimentet.
2

Den totala mängden aluminium som rekommenderas för behandling av Växjösjön är 82 g Al/m
2
(total mängd) jämfört med ca 240 g/m som uppskattningsvis finns naturligt i de översta 10 cm
av sedimentet. För Södra Bergundasjön är den rekommenderade dosen 151 g Al/m2 (total
2
mängd) och det finns ca 400 g/m aluminium (naturligt) i de översta 10 cm av sedimentet. Detta
innebär att aluminiummängderna i sedimenten antas öka med ca 35-40 % efter behandlingarna
jämfört med nuvarande situation. Uppmätta aluminiumhalter i sjöarnas vattenfas under år 2015
visade tecken på resuspension av aluminium från sjöarnas sediment i Södra Bergundasjön och
Norra Bergundasjön i samband med vår- och höstcirkulation (se Figur 16). Detta gav endast
utslag på totalaluminium.
Med utgångspunkt från resonemanget ovan leder resuspension av aluminiumbehandlade
sediment sannolikt inte till förhöjda halter av oorganiskt aluminium. Även om aluminiumhaltigt
sediment skulle flyttas upp till vattenmassan är det fortfarande i partikulär form.
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Figur 20. Koncentrationer av aluminiumbunden fosfor (Al-P) i sediment i Växjösjön och Södra
Bergundasjön. Olika symboler representerar olika sedimentproppar som provtagits från sjöarna. De
fyrkantiga (röda) symbolerna representerar djupaste området i varje sjö.
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Klorid
Vattnets salthalt bestäms av bland annat klorid som normalt är en av de dominerande jonerna.
En variation i salthalt kan innebära en stressfaktor för organismer. Salthalten påverkar
organismers vattenbalans och kloridjonen tillhör de joner som normalt har störst betydelse för
reglering av organismernas kroppsvätskor gentemot omgivningen. Troligtvis är unga stadier,
(ägg, yngel, larver m.m.) generellt känsligare än vuxna individer.
Som tidigare nämnts uppmättes halterna av klorid till 28 mg/l under provtagningen i februari i
Växjösjöns utlopp respektive Södra Bergundasjöns utlopp. I Norra Bergundasjön var motsvarande
halt 68 mg/l. I Figur 21 redovisas de förväntade förändringarna av kloridhalterna över tid i
Växjösjön och Södra Bergundasjön i samband med aluminiumbehandlingen. På grund av
omsättningstiden i sjöarna kommer koncentrationerna av klorid att minska ganska fort efter
behandling, vilket syns i Figur 21.
För sjöar och vattendrag finns det inga svenska bedömningsgrunder när det gäller klorid. Det
finns endast riktvärden för grundvatten, se Tabell 2. Det finns inte heller många studier
angående eventuella ekotoxikologiska effekter av klorid i Sverige eller Europa men EPA (United
States Environmental Protection Agency) har tagit fram nationella gränsvärden för ekotoxikologiska effekter i USA (se Tabell 3).
Utifrån de halter som noterats för klorid och de modelleringar som utförts över haltförändringar
i sjöarna efter en behandling med aluminium för Växjösjön och Södra Bergundasjön (se Figur 21)
bedöms riskerna för negativa effekter på organismer som försumbara då halterna hamnar inom
vad som är normalt i naturliga sjöar, 10-100 mg/l (Kanada EPA 2016), och i nivå med de värden
som uppmätts i Norra Bergundasjön. Modelleringen i Figur 21 förutsätter att aluminiumelement
tillförs vattenmassan. De förväntade effekterna vad gäller kloridhalter bedöms bli mindre vid
direkt injicering i sedimentet (sedimentbehandling).
Tabell 2. Bedömningsgrunder för klorid i grundvatten (SGU 2013).
Klassning klorid

mg/l

Hög

<5/20

Beskrivning

God

20–50

Måttlig

50–100

Otillfredsställande

100–300

Risk för korrosionsangrepp på ledningar

Dålig

≥300

Risk för smakförändringar

Tabell 3. Nationella kriterier från EPA med hänsyn till kloriders ekotoxikologiska effekter i sötvatten.
Parameter

Chloride

National criteria mg/l
Acute

Chronic

680

230

35

Miljökonsekvensbeskrivning

Figur 21. Förväntad haltminskning av klorid över tid efter en aluminiumbehandling i vattenmassan.

Fisk
Enligt de standardiserade provfisken som utförts i Södra Bergundasjön håller fisksamhället idag
dålig status, Växjösjön har vid alla provfisken bedömts till måttlig status. I båda sjöarna
dominerar mört, både antals- och viktsmässigt, följt av abborre. Kompletterande undersökningar
visar att Södra Bergundasjön hyser extremt stora bestånd av braxen, som ofta är
underrepresenterad i provfisken, men bidrar till att hålla ned statusen. I båda sjöarna finns det
mycket braxen som bidrar till bioturbation och frisättning av mobilt fosfor.
Det har genomförts ett fåtal studier på ackumulation av aluminium på fiskars gälar i samband
med aluminiumbehandling. Dessa visar att aluminium kan ge negativa effekter såsom andningssvårigheter (aluminiumet fäster på fiskarnas gälar som har ett högre pH-värde än
omkringliggande vatten och sänker dess funktion) i vissa pH-intervall. I det pH-intervall som
aluminiumbehandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön kommer att ske bedöms denna
effekt vara försumbar. Effekten är kopplad till förekomst av oorganiskt aluminium och den
kritiska nivån för lax, elritsa och mört har satts till 30 µg/l och för övriga fiskarter, exempelvis
öring
och
abborre,
50
µg/l
(Naturvårdsverket
2002).
Aktuella
doser
vid
aluminiumbehandlingarna av Växjösjön och Södra Bergundasjön är framtagna så att halterna av
oorganiskt aluminium ska underskrida 30 µg/l.
Under de senaste decennierna har det genomförts ett antal aluminiumbehandlingar i Sverige. De
har skett under neutrala pH-förhållanden och det finns inget som tyder på att fisk har påverkats
negativt av dessa. Vid aluminiumbehandlingar i den grunda sjön Långsjön i Stockholm sänktes
pH-värdet som mest med 0,4 enheter från 7,1 till 6,7 (Fred Erlandsson, Stockholm Vatten), vilket
styrker att behandlingen inte kommer att ha några toxiska effekter på fisk (mer information om
Långsjön på sid 44). Efter behandling av sjön Flatens sediment (år 2000), förekom inga tecken
på störningar vid provfisket följande år och total vikt per ansträngning för abborre hade ökat
medan mört hade minskat under perioden 2000 - 2011. I dagsläget varierar fisksamhället mellan
god och hög ekologisk status jämfört med god innan behandling (Sportfiskarna 2011). Under en
behandling i Medical Lake i staten Washington, USA, fanns det mindre aluminium på fiskarnas
(öring) gälar i den behandlade sjön jämfört med en närliggande referenssjö. Dosen aluminium
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2

som användes var 120 g/m , vilket är den näst högsta dosen som hittills använts (Rydin et al.
2000), vilket styrker att de lägre doser som ska användas i Växjösjöarna inte kommer innebära
ett problem för fiskarna.
Fisken flyr när spridarfarkosten närmar sig, vilket gör att direkta effekter såsom
mekaniska/fysiska skador från båten eller spridningsslangar, är osannolikt. Behandling, särskilt
grumlande åtgärder, bör dock undvikas i uppväxtområden för småfisk.

Växt- och djurplankton
Kraftiga algblomningar under sommarmånaderna förekommer i både Växjösjön och Södra
Bergundasjön. Under perioden 2012-2014 har växtplankton klassats som otillfredsställande i
Växjösjön och Södra Bergundasjön. Under augusti 2014 utgjordes mer än halva biomassan i
Växjösjön av cyanobakterien (blågrönalgen) Planktothrix agardhii. I Södra Bergundasjön bestod
växtplanktonsamhället till stor del av cyanobakteriesläktet Microcystsi, Microsystis som är
potentiellt toxisk. Under försommaren dominerar normalt kiselalger växtplanktonsamhället.
Cyanobakterier kan lagra upp fosfor när det finns överskott i vattenmassan och de kan fixera
kväve från luften, vilket ger dem två fördelar mot andra arter. Genom att minska mängden
tillgänglig fosfor, och därmed ökar kvoten mellan kväve och fosfor, så minskar effekten av dessa
fördelar och andra arter får en bättre konkurrenssituation.
Vid en djurplanktonundersökning i Växjösjöarna maj-oktober 2012 (ALcontrol AB och DHI AB
2014) var djurplanktonbiomassan mycket hög i både Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Inslaget av näringsindikerande arter var påtagligt och djurplanktonsamhälle indikerade tydlig
påverkan från fisk.
Den direkta effekten som en aluminiumbehandling har på växt- och djurplankton är att de
sedimenterar tillsammans med den bildade flocken när aluminium tillsätts i vattenmassan (Huser
& Köhler 2012). Övertäckningen som sker av bottensedimenten, kan också minska rekryteringen
av växt- och djurplanktonarter med vilstadier på bottnarna. I Newman Lake i Washington såg
man en omedelbar minskning av djurplankton efter aluminiumbehandling, men efter två
månader var antalen återställda (Shumaker et al. 1993). Vid sedimentbehandling kan man
minska de direkta effekterna på planktonsamhället i vattenpelaren. De negativa effekterna
p.g.a. den minskade rekryteringen kommer dock att kvarstå.
Den största effekten på plankton kommer av en minskad fosforhalt i sjön, vilket ger en minskad
mängd växtplankton och ändrad artsammansättning. Denna effekt är positiv för sjöarna
eftersom det ger ett klarare vatten.

Bottenfauna
Under bottenfaunaundersökningarna år 2014 fann man sju taxa (från bland annat familjerna
tofsmyggor, glattmaskar och fjädermyggor) i Växjösjön respektive Södra Bergundasjön och
sjöarna klassades till otillfredsställande status. Artsammansättningen tyder på syrefattiga
förhållanden (Calluna 2015). Därför kommer troligtvis antalet taxa att öka genom
aluminiumbehandlingen då sjöarnas syreförhållanden förbättras p.g.a. att produktiviteten i
sjöarna (d.v.s. tillväxten av alger) samt nedfallet av organiskt material till sedimenten minskar
efter behandling.
Aluminiums potentiella effekt för bottenfauna bedöms, liksom för fisk, vara försumbar i det pHintervall som behandlingarna i Växjösjön och Södra Bergundasjön kommer att ske. Flertalet taxa
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bland snäckor, kräftdjur och musslor samt några familjer av dagsländor och nattsländor behöver
en vattenkvalitet där pH-värdet inte underskrider 6,0 för att kunna reproducera sig och existera i
livskraftiga bestånd (Naturvårdsverket 2002). Vid behandlingen ska inte pH-värdet tillåtas
understiga 6,0. Därför bedöms inte problematiken för bottenfaunan vara toxiska effekter utan
av mer teknisk karaktär då fällningen lägger sig över organismerna och påverkar dess livsmiljö.
Dock har man sett att dessa effekter på bottenfauna i regel är kortvariga (några veckor) och
detta är även fallet vid behandling direkt i sedimenten. En studie av fem aluminiumbehandlade
sjöar visade att mängden och mångfalden av bottenfauna ökade eller höll sig på samma nivå
efter att behandling genomförts p.g.a. förbättrade förhållanden i sjöarna (Narf 1990).
Då aluminiumbehandlingen främst kommer att ske på djupvatten (>2 m) möjliggör det en snabb
återetablering av bottenfauna från de grundare delarna vid ett eventuellt bortfall av
bottenfauna. De arter av bottenfauna som förekommer i sjöarna är även tåliga arter som inte
nämnvärt bör påverkas av denna behandling.
Genom kontrollprogrammet kommer undersökningar av bottenfauna att utökas från vart tredje
år till varje år i Växjösjön och Södra Bergundasjön för att följa effekterna av åtgärden.

Groddjur
Aluminiumbehandlingen ska ske i huvudsak på djupvatten (>2 m), varför någon effekt på
groddjuren är osannolik. Negativa effekter på groddjuren uppkommer om pH-värdet skulle
minska till <5, vilket skulle leda till en försurningseffekt hos groddjuren. En minskning av pHvärdet till <5 är inte sannolikt i dessa sjöar.

Makrofyter
Idag är makrofytsamhället artfattigt i båda sjöarna. Maxdjupet för fynd av makrofyter är 120 cm
för både Södra Bergundasjön och Växjösjön. Då spridningsfarkosten huvudsakligen kommer att
röra sig utanför två-meterskurvan bedöms behandlingen inte påverka makrofyterna på något
negativt sätt. Effekten bedöms istället vara positiv för makrofytsamhället och dess utbredning då
en förväntad effekt av behandlingen är ett ökat siktdjup.

Fåglar
Värdebeskrivning
Växjösjön hyser häckande fåglar som t ex skrattmås, fiskmås, rörhöna, knipa, skäggdopping,
gräsand, kanadagås, storskrake och knölsvan. I strandzonen häckar enstaka par rörsångare och
sävsparv samt vissa år sävsångare även om dessa arter normalt sett föredrar sjöar med betydligt
mer vass. Tidvis rastar en del sjöfågel och flockar med upp till 400 storskrakar har noterats under
senare år. Svalor och tornseglare födosöker över sjön, under sträcktid ibland i flera hundratal.
Fiskgjuse fiskar tämligen regelbundet i sjön. Växjösjön är påtagligt påverkad av verksamheter,
folk och omgivande bebyggelse. Detta påverkar fågellivet på olika sätt.
Södra Bergundasjön är, jämfört med Växjösjön, mindre påverkad av störning och har en
betydligt mer varierad strandlinje och ett antal öar vilket skapar förutsättningar för fler
fågelarter. Södra Bergundasjön är dessutom till stora delar grund vilket ökar födotillgången och
därmed potentialen för fåglar ytterligare. Utöver arterna som häckar i Växjösjön tillkommer
bland annat fiskgjuse, fisktärna, gråtrut, grågås och kricka. Häger, lärkfalk, skogssnäppa och
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backsvala häckar i närområdet liksom på senare år även storskarv som använder sjön för
födosök. I strandzonen häckar t ex drillsnäppa, rörsångare och sävsparv. Troligen/vissa år även
vattenrall, trana och sävsångare.
I Norra Bergundasjön finns i stort sett samma arter som i Södra Bergundasjön och många arter
alternerar sannolikt mellan sjöarna. Havsörn utnyttjar båda sjöarna tidvis för födosök, även
under häckningstid på senare år.
I större utsträckning än Växjösjön utnyttjas Bergundasjöarna av rastande fåglar. Sjöarna är
erkänt bland de bästa i Kronobergs län på att attrahera passerande sjöfåglar att rasta. Detta är
sannolikt något som påverkas både av strategisk geografisk placering som sjöarnas övriga
egenskaper. Stora ansamlingar av svalor, tärnor och måsar tyder på god produktion av främst
flygande insekter och höga tätheter fjädermyggor föreslås vara den viktigaste orsaken till
ansamlingarna av insektsätande fåglar som tidvis födosöker över sjöarna (Växjö Fågelklubb,
muntligen). Under senhösten (november) har på senare år anmärkningsvärt stora flockar med
storskrake fiskat i sjöarna, upp till 1500 individer har rapporterats.
Risk för påverkan
Sammantaget ska noteras att syftet med åtgärden är att förbättra vattenkvalitet och uppnå en
mer naturlig limnisk miljö exempelvis med bättre siktdjup, större djupmässig spridning av
makrofyter och mer balanserat och artrikare bestånd av fisk och bottenfauna. Detta kan i stort
förväntas gynna flertalet fågelarter som är typiska för miljön (och kanske kan någon ytterligare
tillkomma) men det är likväl möjligt att de fågelarter som gynnats av den uppkomna
övergödningssituationen kan påverkas negativt av förändringen på kort eller lång sikt. Studier på
fågellivet i sjöar/dammar med reducerade fiskbestånd har visat på ökat utnyttjande av fåglar
såväl som påtagliga förbättringar i siktdjup och utbredning av makrofyter (t ex Hanson & Butler
1994). Särskilt effekterna av en hög andel karpfisk har också visats ha negativ inverkan på fåglar
(Haas et al 2007). Uppföljning genom provfiske efter genomförd Al-behandling har visat på
förbättrad ekologisk status enligt EQR8-bedömning. Bland annat kvoten mellan abborre och
vitfisk har visats öka (Sportfiskarna 2010). Uppföljning av bottenfauna efter genomförd Albehandling liksom artificiella försök har indikerat ökat artantal och förbättrad status efter Albehandling men att det främst kortvarigt kan medföra en minskning i bottenfaunatäthet.
Spridarfarkosten kommer att röra sig sakta och mestadels utanför 2-meterskurvan (djup), vilket
innebär att den sällan kommer nära stranden men riskerar ändå att direkt störa fåglar i samband
med behandlingen. Fåglar är generellt särskilt känsliga för störning under häckningstid och
behandling bör undvikas i de områden som omfattar kända häckningsplatser för fåglar (se
försiktighetsmått nedan).
Behandlingen kan kortvarigt förväntas påverka bottenfaunatätheten negativt och även på längre
sikt medföra en viss ändring i artsammansättningen av bottenfaunan. En reducering av fosfor
skulle kunna befaras medföra en totalt sett lägre produktion av bottenfauna även om artantalet
förväntas stiga på sikt. För vissa fågelarter, både för rastande och häckande, kan minskad
bottenfaunaproduktion ha en klar negativ påverkan. Påverkan på t ex antalet fjädermyggor som
produceras har dock istället i vissa studier visat ökande resultat efter behandling (SLU 2012, Narf
1990). Även om det kan befaras att man med minskad näringshalt (fosfor) kan få en totalt sett
minskad produktion och eventuellt få lägre koncentration av t ex fjädermyggor så finns det inte
stöd för den farhågan i tidigare studier. Kanske kompenserar ökade syrehalter normalt väl för
reducering av näringsämnen.
Reduktionsfiske planeras med fokus på braxen och andra bottenstörande arter som idag starkt
dominerar. Tillsammans med Al-behandlingen (bättre siktdjup, bättre etablering av vattenväxter,
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mindre alger/växtplankton t ex) förväntas detta ge ett påtagligt förändrat fiskbestånd, vilket
också är syftet med åtgärden. Detta förväntas i sin tur ge en förändring av fiskande fåglars
födotillgång, både i sammansättning och i mängd. Bättre siktdjup gynnar alla fiskande
fågelarter, men i olika grad, vilket gör att det genom konkurrens kan ge olika arter olika
förutsättningar. En minskad generell tillgång på fisk, och mindre dominans av småfisk och
vitfisk, ger sannolikt minskad födotillgång för vissa fågelarter.
Mindre tillgängligt fosfor i vattnet förväntas ge minskad mängd växtplankton/alger medan ett
ökat siktdjup skulle kunna ge utökad övrig undervattensvegetation. Detta kan förväntas direkt
påverka växtätande fåglar, både rastande och häckande, i en positiv riktning.
Försiktighetsmått
Alla vilda fågelarter är fridlysta och får bland annat inte avsiktligt störas. Syftet med åtgärderna
är inte att störa fåglarna men med den kunskap man har om var häckande fåglar finns bör
hänsyn tas utifrån tillgänglig kunskap. Störning av fåglar under deras häckning bedöms i vissa
fall kunna innebära utebliven reproduktion eller försämrad reproduktionsframgång vilket är den
mest negativa förutsebara effekten av de planerade åtgärderna om de genomförs utan hänsyn.
Kunskap finns kring var fåglarna häckar i anslutning till behandlingsområdet och dessa
häckningsplatser bör därmed respekteras så risken för störning minimeras. Fågelarter med
särskilt starkt skydd som häckar i Bergundasjöarna och riskerar att störas är i första hand
fisktärna och fiskgjuse (båda utpekade i fågeldirektivet) samt gråtrut (rödlistad – VU,
Artdatabanken 2015). Dessa arter bör prioriteras särskilt i val av skyddsåtgärder
(Naturvårdsverket 2009).
Risk för negativ påverkan på fåglar genom t ex påverkan av fiskbestånd eller
djurplanktonsammansättning bedöms vara relativt låg utifrån tillgängliga kunskapsunderlag.
Störningseffekter av åtgärden kan begränsas genom att aluminiumbehandling, reduktionsfiske
samt eventuellt övriga störande verksamheter undviks i känsliga områden under häckningstid för
fåglar, perioden 15 mars till 31 juli. Störningar på rastande och födosökande fåglar under övrig
tid kan inte undvikas genom planering i förväg. Fåglarna är då naturligt mindre känsliga för
tillfälliga störningar och flyttar sig snabbt till nya födosöksplatser vid störning, på samma sätt
som vid störning från rovfåglar. Genom den omfattande tidsåtgången för behandlingen krävs
dock att arbeten kan utföras även under häckningstid. Arbeten ska då ske enligt karta med
skyddsområden och särskilda anvisningar (Figur 22). Kartan med skyddsåtgärder är upprättad
utifrån befintlig kunskap, primärt via lokala ornitologer. Ny information om tillkommande
känsliga arter eller nya häckningsområden kan medföra att anvisningarna måste revideras i viss
utsträckning. Uppföljning av häckande fåglar ska ligga till grund för detta liksom uppgifter
inhämtade via lokala ornitologer. Uppgifter om häckande fåglar ska stämmas av innan den 15
mars årligen och därefter ska löpande kontakt hållas mellan ansvarig på kommunen och lokala
ornitologer eller upphandlade inventerare för att fånga upp eventuella anpassningsbehov.
Bedömningen är att åtgärden inte medför ingrepp som kräver dispens enligt artskyddsförordningen om beskrivna försiktighetsmått vidtas.
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Figur 22. Skyddsåtgärder för att undvika störning av fåglar. En stor del av behandlingsytan berör inte
känsliga häckningsområden vilket gör att hänsyn till kända häckningsområden kan tas i sådan
utsträckning att risken för störning blir liten. Störningskänsliga arter och samtidigt hänsynskrävande
arter har getts högst prioritet (fiskgjuse, fisktärna och gråtrut).
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Uppföljning
Påverkan på fågelfaunan på olika sätt genom åtgärderna är sannolik men delvis svår att förutse.
Direkt påverkan är möjlig i första hand på arter som är direkt knutna till vattenmiljön och i första
hand är det positiva resultat som förväntas. En uppföljning föreslås genomföras med syfte att få
bättre kunskapsunderlag för hur behandlingen påverkar häckande sjöfåglar. Uppföljning bör ske
årligen och fokusera på häckande sjöfåglar under hela behandlingstiden (12 år) med start 2016.
Uppföljning ska ske i Södra och Norra Bergundasjön. Inventering föreslås ske på repeterbart sätt
genom revirkartering av samtliga arter direkt knutna till sjömiljön vid minst 3 tillfällen per år
under häckningstid. Resultatet bör jämföras med uppgifter från svensk fågeltaxering eller
liknande läns- eller kommunvis undersökning. Uppföljning bör inkluderas i kontrollprogrammet.
Uppföljning av rastande fåglar kan ske vid behov i samarbete med lokala ornitologer och genom
analys av den rapportering som sker till Artportalen. Riktade fältinventeringar av rastande fåglar
utöver vad som redan sker på ideell basis föreslås inte eftersom det är svårt att planera för vilka
dagar som kommer ge bäst antal rastande fåglar. Växjösjön föreslås inte heller följas upp genom
egna fältinventeringar eftersom den befintliga störningspåverkan är så stor att det finns en
överhängande risk att resultaten blir svårtolkade.

Fladdermöss
Värdebeskrivning
I anslutning till Södra och Norra Bergundasjön samt Växjösjön finns en artrik fladdermusfauna.
Totalt har nio olika arter noterats i sjöarnas närområde (Bohman 2015 a, b, Artportalen.se). Den
artrikaste lokalen är vid Bäckaslöv, i norra delen av Bokhultets naturreservat vid Norra
Bergundasjöns östra strand. Här har traktens samtliga nio arter observerats, däribland den starkt
hotade sydfladdermusen. Sommaren 2015 hittades en koloniplats för sydfladdermus vid
Bäckaslöv. Kolonin är den första kända i landet sedan 1980-talet. 2015 observerades även
enstaka sydfladdermöss utmed Södra Bergundasjöns östra strand, mer bestämt vid Torpaängen.
Traktens fladdermusfauna är i stor utsträckning beroende av de lövskogar, betesmarker och
kulturlandskap som finns runt sjöarna. Gamla träd och äldre byggnader i trakten används som
koloniplatser. De aktuella sjöarna nyttjas i första hand som jaktmiljö för områdets fladdermöss.
Inte mindre än sju arter fladdermöss har observerats jaga över Södra Bergundasjöns vattenyta
(Bohman 2015b). Större brunfladdermus och dvärgpipistrell var de i särklass vanligaste arterna,
men även gråskimlig fladdermus, nordfladdermus, sydfladdermus och vattenfladdermus
noterades i flera exemplar vardera utmed stranden. Mest sannolikt fångar de fjädermyggor och
andra flygande insekter som kläckts och svärmar över sjöarnas vattenytor. Fladdermöss kan flyga
flera kilometer från sina koloniplatser för att jaga. Det betyder att några av de fladdermöss som
jagar över Södra Bergundasjön kan ha sina koloniplatser relativt långt bort. Sannolikt flyger
dessa fladdermöss även till andra sjöar i trakten för att jaga.
För större brunfladdermus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus är det känt att de gärna fångar
och äter fjädermyggor och andra tvåvingar (Dietz m.fl. 2011). Den starkt hotade sydfladdermusen är kanske inte lika specialiserad på just fjädermyggor men kan sannolikt nyttja denna
födoresurs i samband med stora svärmningar.
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Risk för påverkan
Sannolikt är aluminiumbehandlingens påverkan på fladdermössen mycket begränsad. Om det
sker någon påverkan överhuvudtaget är den i första hand indirekt genom att Södra
Bergundasjöns bottenfauna förändras och därmed fladdermössens födotillgång.
Behandlingen kan kortvarigt förväntas påverka bottenfaunatätheten negativt och även på längre
sikt medföra en viss ändring i artsammansättningen av bottenfaunan. En reducering av fosfor
kan medföra en totalt sett lägre produktion av bottenfauna även om artantalet förväntas stiga
på sikt. En nordamerikansk studie har dock visat att tätheten av just fjädermyggor ibland kan
öka på grund av aluminiumbehandling (Narf 1990).
Om individantalet flygande insekter som kläcks ur Södra Bergundasjön minskar till följd av
behandlingen kan man anta att antalet fladdermöss som jagar här också kommer att minska.
Men om antalet insekter istället ökar kommer det sannolikt attrahera fler fladdermöss till sjön.
En förändring av insektstätheten över Södra Bergundasjön behöver inte nödvändigtvis leda till
någon förändring i de lokala fladdermuspopulationerna, utan bara en förändring i deras val av
jaktmarker.
Om artantalet flygande insekter med akvatiska larvstadier ökar till följd av behandlingen kan
detta få konsekvensen att tillgången av svärmande insekter blir mer jämt fördelad över
sommarsäsongen, istället för ett fåtal arter med korta intensiva svärmningar avlöser de olika
insektsarternas svärmningar varandra och bildar på så sätt en jämn tillgång på bytesdjur. Ett
sådant scenario skulle kunna gynna de lokala fladdermuspopulationerna. En jämn födotillgång
kan vara viktigt för föryngringen av fladdermöss då det minskar risken för tillfällig matbrist för
ungarna.
Påverkan – störning
Fladdermössen kommer sannolikt inte störas av den spridningsfarkost som kommer användas
vid aluminiumbehandlingen. Eftersom fladdermössen är nattaktiva och spridningsfarkosten
främst ska användas dagtid kommer fladdermössen knappast märka av verksamheten
överhuvudtaget.
Försiktighetsmått/uppföljning
Direkt uppföljning av fladdermusfaunan bedöms som icke meningsfull då de effekter som
behandlingen eventuellt kan få bedöms som små och därmed mycket svårdetekterade med
traditionell fladdermusövervakning. Fladdermusfaunan kan lokalt variera mellan åren beroende
på väder och tidigare års föryngringar. Med traditionell övervakning är det sannolikt att naturliga
variationer i populationerna skulle överskugga de små eventuella förändringar som kan uppstå
till följd av behandlingen. Resultaten blir därför svårtolkade och därmed inte särskilt relevanta.
Däremot är det viktigt att sjöns bottenfauna följs noggrant då påverkan på denna kan få
indirekta konsekvenser för fladdermössen.
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Långsjön – ett gott exempel
Långsjön ligger på gränsen mellan två villaområden i Stockholms och Huddinge kommun och är
en sjö vars förutsättningar till stor del överensstämmer med Växjösjöarna. Här har genomförts
flera fosforreducerande åtgärder och år 2006 genomfördes en behandling i sedimenten med
polyaluminiumklorid. Vattenanalyser efter behandlingen visar positiva effekter på klorofyll a,
siktdjup och pH-värde (Stockholms stad 2015).
Vid en klassning av bottenfauna år 2013 klassades Långsjön till nära neutralt i surhetsklass samt
god ekologisk kvalitet (Medins 2013). År 2008 genomfördes en sammanställning av data över
växt- och djurplankton i Långsjön. Den visade att cyanobakterier, grönalger, rekylalger, kiselalger
och ögonalger minskat i andel medan andelen guldalger ökat. Andelen okalger och pansaralger
har varit i det närmaste oförändrade. Inga större förändringar av djurplanktonsamhället hade
skett (Eurofins 2009). Detta visar att Långsjön uppnått en mer balanserad artsammansättning av
växtplankton efter utförd aluminiumbehandling p.g.a. minskade fosforhalter, vilket gjort att
cyanobakterier inte längre är den dominerande arten.
Innan aluminiumbehandlingen genomfördes i Långsjön liknade fisksamhället det i Växjösjöarna.
Resultat från provfiske i Långsjön visar ett fisksamhälle som har gått till god status efter
genomförd bottenbehandling. Sedan år 2008 har det varit god status i Långsjön och den
främsta orsaken till detta är att vitfisk minskat till mer normala nivåer vad gäller antal och vikt
(Sportfiskarna 2011).

MILJÖPÅVERKAN AV DAMMVALL OCH SKIBORD
Hydrologisk påverkan av dammvall
Genom att Södra Bergundasjön hålls på dagens nivåer sker ingen negativ påverkan av
uppdämningar. Det sker istället en viss förbättring avseende flödesutjämning, eftersom effekten
av en sänkning av särskilt Norra Bergundasjön blir att det finns större magasinsvolym i systemet.
Med begreppet magasinsvolym avses skillnaden mellan uppdämda vattenvolymer vid normalrespektive högvattenstånd. Den ökade magasinsvolymen, uppemot 50 % (eller 0-ca 450 000
m³, beroende på hydrologisk situation) kommer innebära något mindre risker för
översvämningar kring Växjösjöarna samt därtill relaterade skador som inläckage på ledningsnät
etc. Det kommer även att innebära positiva effekter på vattenområdena nedströms
Växjösjöarna, eftersom Bergunda kanal kommer att få något mer utjämnade flödestoppar
jämfört med nollalternativet och under perioder med låg vattenföring kommer magasinerat
vatten portioneras ut över en längre tid.
Med nuvarande skibord enligt vattendomen från år 2005 varierar vattenståndet i alla de berörda
sjöarna omkring 10 cm under normala flödessituationer. Jämfört med förhållanden innan 2005,
och mer naturliga förhållanden, så innebär detta förhållande tydligt höjda sommarvattenstånd
och små magasinsvolymer. För Norra Bergundasjön ensamt innebär nuläget en magasinsvolym
omkring 230 000 m³, och för sjösystemet som helhet ca 800 000 m³. Genom att sänka
normalvattennivån i Norra Bergundasjön, men samtidigt ha kvar normal högvattenyta mycket
nära dagens nivå, så återskapas något av en mer naturlig flödesregim och landskapets
vattenhushållande förmåga ökar något, vilket är i linje med gällande miljömål och till gagn för all
verksamhet som kan störas av högre flöden. De ansökta åtgärderna syftar till att ge Norra
Bergundasjön normala årliga amplituder om drygt 20 cm (maximalt ca 35), vilket får anses vara
mer naturligt jämfört med dagens förhållanden och en viss återgång mot situationen som rådde
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före 2005 då amplituden låg på drygt 25 cm vid normala flöden med max upp mot 50 cm.
Södra Bergundasjön ges en ökad normal amplitud på ca 15 cm men vid mer extremt höga/låga
flöden blir amplituden likartad den i Norra Bergundasjön (drygt 35 cm).
Den nu föreslagna konstruktionen vid utloppet till Bergunda kanal och Sundet klarar att hålla
samma lågvattenföring som för dagens förhållanden utan behov av att öppna den befintliga
luckan som finns i kulverten bredvid utloppet. Enligt modelleringar erhålls ett lägsta lågvatten på
ca 200 l/s med dessa konstruktioner. Om lågvattenrännorna i Sundet och vid utloppet till
Bergunda kanal förses med planksättar, för reduktionsfiske, påverkas lågvattennivåerna i de
båda sjöarna. Om detta sker vid båda platserna samtidigt visar modelleringar att lågvattennivån
stiger i båda sjöarna med upp emot 6 cm, samtidigt som lågvattenföringen i Bergunda kanal
som mest sjunker till 140 l/s, vilket klart överstiger det föreslagna villkoret om ett minsta flöde
om 50 l/s till Bergunda kanal. Därmed bedöms inte Bergunda kanal påverkas negativt av dessa
åtgärder.

Biologisk påverkan av dammvall
Under stycket ”Motivering till åtgärderna” på sidan 21 har de positiva effekterna av att skapa en
barriär mellan Bergundasjöarna framförts. Det finns naturligtvis även negativa effekter av
barriärer. Fisken kommer kortsiktigt hindras från passage vid dammvallen genom det galler som
anordnas ovanpå utskovet.
Bland de negativa effekterna hör även att arter som gädda, abborre och gös rimligen kan ha viss
nytta av att kunna passera sundet så som det ser ut idag. Samtidigt finns det ingen anledning
att tro att de arterna skulle missgynnas på något allvarligt sätt av den endast tillfälligt minskade
rörligheten. Det blir inget permanent vandringshinder så risk för genetisk utarmning etc. är
försumbar. Vid fiskfångsten i samband med nätansträngningar sorteras dessa arter ut och
återutsätts i så stor utsträckning som möjligt. Att gynna dessa arter är viktigt för projektets
framgång. Dessa arter gynnas även av att de får mindre konkurrens om insektslarver mm, vilket
är viktigt för att de ska kunna uppnå sitt fiskätande stadium och få en bra reproduktion.
Ålen, som har påträffats i sjöarna, påverkas inte nämnvärt av detta tillfälliga vandringshinder då
ålyngel ej hindras av gallerspalten och utvandrande ål kan lyftas över till Norra Bergundasjön om
den fångas intill Sundet.
Det bör dock understrykas att det är just de extremt förhöjda tätheterna av vissa arter som utgör
några av de viktigaste anledningarna till att Växjösjöarna inte kan återhämta sig från
övergödningen, och av denna anledning sker i många liknande miljöer reduktionsfisken där man
årligen tar ut omkring 100 kg vitfisk eller mer per hektar. Den ansökta åtgärden etablering av
dammvall bör ses på detta sätt. Dammvallen blir i föreslaget utförande (se Teknisk beskrivning
Dammvall och skibord Flik 2) inget hinder för uppvandrande fisk utan kompletterande
gallerhinder och detta ska monteras så det med enkla medel kan avlägsnas om man senare ser
att fördelarna med att tillåta uppvandrande fisk överväger nackdelarna. Kommunen är även
beredd att tidsbegränsa tillstånd att använda galler och liknande till en period om tio år. Därefter
är kommunens målsättning att god status uppnåtts även i Norra Bergundasjön, och då behövs
inga galler för att reglera vitfiskmigrationen.
Kommunen kommer att samråda minst årligen med Länsstyrelsen och Växjösjöarnas
fiskevårdsområde om rutiner kring reduktionsfiske, avstängning med galler, återutsättning av
rovfisk som fångas och liknande fiskevårdsrelaterade frågor.
För fåglar, fladdermöss eller andra arter med särskilt skydd enligt artskyddsförordningen
förväntas inga tydliga direkta effekter av nivåvariationen, se Teknisk beskrivning Dammvall och
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skibord (Flik 2). Genomförande av åtgärder i fält kan medföra störning av häckande fåglar och
föreslås därför ske utanför häckningstid (1 augusti – 15 mars).

Bokhultets naturreservat och Natura 2000-område
Bokhultets naturreservat bildades år 1993 med syfte att bibehålla dess stora naturvärden och
variationsrika område samt främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv i området.
Naturreservatet omfattar 204,3 ha land samt 140,4 ha av Bergundasjöarna, även öarna Stora
och Lilla Lindö ingår i naturreservatet. Växjö kommun och tekniska nämnden förvaltar
naturreservatet. Området ingår numera i Natura 2000, det Europeiska nätverket av skyddad
natur. Flera skyddsvärda habitat finns i området. Hit hör strandskogarna (svämlövskog), som
klassats som Natura 2000-habitat, många gamla ekar samt gammal bokskog nära dess nordliga
gräns liksom artrika betesmarker. Området är värdefullt för bland annat insekter, fåglar, mossor,
lavar och svampar. För fågelfaunan är det den rika tillgången på gamla och ihåliga träd samt
tillhörande insekter som är av största vikt, då här finns ett stort antal hålträdshäckande arter. En
tänkbart känslig art som förekommer i naturreservatet vid Norra Bergundasjön är den rödlistade
rödlånke (Lythrum portula) som växer på fuktig mark, i grunt vatten eller vid blöta områden
(Artdatabanken 2016). Några särskilt utpekade värden finns inte för sjöarna mer än att de bidrar
till en varierad fågelfauna. Alsumpskogarna samt arter som rödlånken kan vara känsliga för
förändringar av vattennivåer i sjöarna. Strandskogar är även de känsliga för nivåförändringar då
de är områden som regelbundet översvämmas vid högvatten med effekt att finsediment
pålagras. Översvämningarna hjälper även till att förhindra graninväxt, ökar boniteten som
gynnar näringskrävande flora och skapar död ved. Negativa effekter på naturreservatet kommer
att undvikas genom att vattennivåerna kommer anpassas så de närmar sig de förhållanden som
rådde före 2005 och som merparten av de värden som beskrivs i bevarandeplanen är präglade
av. Vattennivåerna i Norra Bergundasjön kommer att sänkas med ca 10 cm vid medianflöde men
större nivåvariationer kommer att tillåtas vilket till viss del återskapar den naturliga dynamiken
med något högre nivå vid högvatten och något lägre nivå vid låga flöden. I Södra Bergundasjön
medför åtgärderna en sänkning på ca 5 cm vid medianflöde och även här uppnås en större
vattenståndsvariation.
Åtgärden bedöms inte på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området eller naturreservatet.
Åtgärden bedöms inte medföra att bevarandestatusen för Natura 2000-habitaten försämras eller
blir svårare att uppnå. Ytterligare beskrivning och underlag för bedömning återfinns i Teknisk
beskrivning Dammvall och skibord.

STÖRNINGAR
Under aluminiumbehandlingen kommer buller endast att ske från båtmotorer samt vid
transporter av material, vilka inte orsakar att riktvärden överskrids. Närboende påverkas inte
nämnvärt av behandlingen. Den ökade trafiken till och från angöringsplatserna för behandlingen
kan eventuellt uppfattas som störande. Till angöringsplatsen vid Växjösjön måste transporten
sista biten ske på gång- och cykelväg vilket minskar framkomligheten vid dessa tillfällen. Det rör
sig om en sträcka på 190 m. Antalet transporter av aluminium med lastbil till sjöarna kommer
att begränsas i möjligaste mån. Transport av polyaluminiumklorid klassas som ej miljöfarlig enligt
bestämmelserna för transport av farligt gods. Allmänheten kan även uppfatta det som en
störning vid angöringsplatserna för de som vill sätta i sina båtar där. Sundet mellan Norra och
Södra Bergundasjön är idag fritt och passerbart för mindre båtar. Vid konstruktion av dammvall
ska därför detta beaktas och det kan bli aktuellt med en separat anpassning i syfte att
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möjliggöra passage för mindre båtar via t ex en flack passage där båtar kan dras manuellt eller
vinschas över.
Avfall omhändertas på lämpligt sätt.

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR OCH HÄNSYNSREGLER
Nationella och regionala miljömål
Det finns inga regionala miljömål som berörs av denna behandling eller anläggandet av
dammvallen mellan Södra Bergundasjön samt Norra Bergundasjön.
Syftet med aluminiumbehandlingen är att minska den interna fosforbelastningen, vilket leder till
att skapa badbara sjöar utan kraftiga algblomningar. Behandlingen kommer att bidra till att flera
nationella miljömål samt att miljökvalitetsnormerna för vatten i Växjösjön och Södra
Bergundasjön nås. Behandlingen kommer även att bidra till god status i nedströms liggande
system då fosfortransporten från de behandlade sjöarna minskar. De nationella miljömål som
berörs av behandlingen är Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och
vattendrag samt God bebyggd miljö. De ansökta åtgärderna förväntas överlag ha en stark
positiv effekt på berörda mål, även om det naturligtvis kan innebära en del tillfälliga lokala
miljöstörningar i samband med genomförandet.

Miljökvalitetsnormer
Denna behandling är förenlig med 1 kapitlet 1§ i miljöbalken angående mål och tillämpningsområde. Se miljöbalkens portalparagraf nedan:
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
Syftet med aluminiumbehandlingen är att minska den interna fosforbelastningen, vilket leder till
att skapa badbara sjöar utan kraftiga algblomningar. Behandlingen kommer att bidra till att flera
nationella miljömål samt att miljökvalitetsnormerna för vatten i Växjösjön och Södra
Bergundasjön nås. Behandlingen kommer även att bidra till god status i nedströms liggande
system då fosfortransporten från de behandlade sjöarna minskar. Ingen dricksvattentäkt och
inget grundvatten berörs av åtgärden. Behandlingens syfte är att bidra till att
miljökvalitetsnormerna (god ekologisk status) för vatten uppnås i sjöarna.
Transporter ger upphov till emissioner av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, kolväten och
partiklar. Luftföroreningar från fordonstrafiken bedöms i detta projekt vara ringa och skall
framför allt ses som en global påverkan. Utsläpp av CO2 sker endast vid transporter till platsen
samt från båtmotorerna vid utförandet av åtgärden. Åtgärderna bedöms ej försvåra
möjligheterna att uppnå kraven i bestämmelserna för miljökvalitetsnormerna för luft, förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Hänsynsregler
Miljöbalkens hänsynsregler i kapitel 2 berörs på olika sätt av de planerade åtgärderna. Nedan
sker en redovisning över hur de planerade åtgärderna berör respektive hänsynsregel.
Bevisbörderegel 1§
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa
att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit
verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.”
Denna MKB är en del av bevisbörderegeln och har i uppgift arr visa att de förslagna åtgärderna
följer de lagar och regler som finns.
Kunskapskravet 2§
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”
Omfattande studier inför de ansökta åtgärderna har genomförts och åtgärdernas effekter
kommer noga att analyseras. De viktigaste beslutsunderlagen utgör ”Åtgärdsstrategi för
Växjösjöarna etapp 1 av 3”, ALcontrol AB och DHI AB 2014, samt risk- och effektbedömning
utförd av SLU ” Granskning av åtgärdsförslag för att minska internbelastningen av fosfor i
Växjösjöarna” år 2014. Kunskap har även inhämtats via de samråd som genomförts samt
genom kontakter med myndigheter, organisationer, berörda samt sakkunniga.
Försiktighetsprincipen 3§
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra och mildra påverkan på miljön.
Produktvalsprincipen 4§
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag
(2006:1014).”
Val av metoder och produkter utifrån risker för människors hälsa och miljön kommer att beaktas
i projektet.
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Hushållnings- och kretsloppsprincipen 5§
”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara
energikällor användas.”
Jordskorpan, jord och sediment består av 8 % aluminium vilket gör det till en vanligt
förekommande metall. Därför bedöms användningen av aluminium i detta projekt inte
nämnvärt påverka tillgången av aluminium. Användningen av bränsle vid körning av båt ska i
möjligaste mån hållas nere.
Lokaliseringsprincipen 6§
”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön.”
För åtgärden finns ingen alternativ placering. Se sida 5 i detta dokument för ytterligare
kommentarer.
Skälighetsprincipen 7§
”Förslaget för åtgärderna ska vara skäliga med hänsyn till andra intressen.”
I denna MKB och i tillståndsansökan i sin helhet redovisas vilka överväganden som gjorts
angående olika skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
Ansvarig för att avhjälpa skada 8§
”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada
eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna
avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kapitel. I den mån det föreskrivs i
denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.”
Säkerhetsrutiner vid hantering och transport av polyaluminiumklorid samt en regelbunden
kontroll av parametrar såsom pH, aluminium och klorid är försiktighetsåtgärder som kommer att
tas. Därför bedöms inte åtgärderna stå i strid med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Stoppregeln 9§
”En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras
avsevärt.”
Åtgärderna bedöms inte vara av sådan karaktär att de riskerar att påtagligt försämra människors
hälsa eller miljön. Syftet är snarare att förbättra levnadsförhållandena med minskade
algblomningar under sommarmånaderna.
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SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Litteraturstudier samt mätningar och modelleringar av aluminium i de aktuella sjöarna och i
nedströms liggande vattenområden har gett ett betryggande resultat avseende risker med
toxiska effekter av aluminium. Eventuella risker kan minimeras om behandlingen sker under
kontrollerade former, där vattnets pH-värde under behandlingen är den enskilt viktigaste
faktorn. I pH-intervallet 6,5 – 8,5 bedömer vi risken för toxiska effekter av aluminium som
försumbar. Mätning av pH-värde och temperatur kommer att ske centralt i sjöarna och vid
angöringsplats före och i samband med behandling. Vid pH-värde <6,5 samt >8,5 sker en dialog
med tillsynsmyndigheten om eventuellt avbrytande av behandling och vid pH-värde <6,0 samt
>9,0 avbryts behandlingen.
För att minska riskerna för förändringar av pH-värdet används polyaluminiumklorid, vilket är en
buffrande lösning med optimal fällningsförmåga vid pH 7,3.
För att minska risken att aluminiumflocken resuspenderas samt för att säkerställa att
behandlingsplatsen är densamma som effektplatsen, väljer Växjö kommun att i huvudsak
använda sig av behandling direkt i sedimenten. Detta med hänsyn till de transportbottnar som
finns i Södra Bergundasjön och de bottenströmmar (2-4 cm/s) som kan förekomma samt att
Egemosse et al (2010) visat att fällningar resuspenderas vid bottenströmmar på 2-5 cm/s.
Vattenprover kommer att tas i utloppen från Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra
Bergundasjön samt i Mörrumsån vid Helgasjöns och Kråkesjöns utlopp för att övervaka
haltutveckling och transport av bl.a. totalaluminium och oorganiskt aluminium under och efter
behandling.
Sedimentprover kommer att tas såväl före som efter behandling för att verifiera och övervaka
halterna av fosfor, aluminium och eventuellt även aluminiumbunden fosfor i sedimenten.
För att reducera störning på fågellivet kommer behandlingarna genomföras utanför fåglarnas
häckningssäsong (15 mars till 31 juli) eller endast utanför särskilt avgränsade områden med
särskilda hänsynsregler (Figur 22). Löpande kontakter med Växjö Fågelklubb under
behandlingsperioden säkerställer att eventuellt nya kunskaper om förekommande fåglar
uppmärksammas och åtgärder kan vidtas för att minimera störning enligt samma principer som
föreslås i Figur 22.
Risk för spill föreligger främst vid felaktig hantering av fällningskemikalien. Därför är utbildning
av personal och tydliga instruktioner och rutiner viktiga för att minska denna risk.
Dammvallen kommer långsiktigt inte att fungera som ett vandringshinder, endast under de
närmast förestående åren då omfattande fiske bedrivs och det förväntas råda stora skillnader
mellan fisksamhälle och övrig status i de två Bergundasjöarna. Genom att bibehålla de högsta
nivåerna i Norra Bergundasjön samt tillåta större nivåvariationer och en återgång till en mer
naturlig vatten- och flödesregim, ska negativa effekter på Bokhultets naturreservat och Natura
2000-område kunna undvikas vid anläggande av dammvall samt modifiering av skibord.
Nivåerna i Södra Bergundasjön kommer att ligga nära dagens, men med en något ökad
nivåvariation, vilket innebär att negativa effekter på Bokhultet undviks och naturvärden generellt
bedöms gynnas.
Ett kontrollprogram kommer att tas fram i samråd med berörd tillsynsmyndighet innan
åtgärderna påbörjas med syfte att minimera den påverkan som kan ske på grund av de
förslagna åtgärderna.
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Teckenförklaring
Fornlämningar

Figur 1. Karta över fornlämningar runt Växjösjöarna (Översiktsplan Växjö kommun).
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Teckenförklaring
Pågående
detaljplaner

Figur 2. Karta över pågående detaljplaner i Växjö kommun (Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun)
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Figur 3. Karta över grönstråk runt Växjösjöarna (Översiktsplan Växjö kommun)
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Figur 4. Karta över rekommenderade skyddsavstånd till Sundets avloppsreningsverk (Översiktsplan
Växjö kommun)
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Vi är med i hela kedjan – från planering till åtgärd
Det här gör vi:
Utformar
- Egenkontrollprogram
- Provtagningsprogram
- Larmgränser
- Aktionsgränser

Genomför
- Provtagningar av vatten och sediment
- Källspårningsprovtagningar i avloppssystem
- Lokalisering av lämpliga provtagningspunkter
- Kemiska ,mikrobiologiska och biologiska analyser
- Analys av analysdata, sammanställningar, trendanalyser

Föreslår åtgärder
- Förändringar i kontrollprogram
- Förändring av provpunkter
- Förändring av analysomfattning
- Förändring av processkontroll
Bollplank
- Tillståndprövningar/ansökningar
- Myndighetskontakter

Huvudkontor:
ALcontrol AB
Box 1083
581 10 LINKÖPING

Telefon: 013-25 49 00
Fax: 013-12 17 28
Hemsida: www.alcontrol.se

