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Ekosystem i vår tjänst 

Hjälmarens avrinningsområde som sträcker sig genom tio 

kommuner utgör ett fantastiskt ekosystem. Med sina eko-

systemtjänster har vattnet gett samhällen tjänster genom år-

tusenden. Vi har kunnat använda vattnet till transporter, 

fiske, matproduktion, dricksvatten, avlopp, fritidsaktivitet 

och processer i industrin. Ett så värdefullt system måste vår-

das och svåra prioriteringar måste göras då några av dessa 

ekosystemtjänster kan påverka vattnet negativt. Hjälmarens 

Vattenvårdsförbund har under mer än 50 år genomfört prov-

tagning i avrinningsområdet som analyserats efter fosfor, me-

taller, kemikalier, plaster och medicinrester. År 2011 bestämde våra kommuner att starta 

ett samarbeta genom ett vattenråd. Vi tog ett nytt steg i arbetet med att se hela avrin-

ningsområdet som en enhet.  

Vi måste tillsammans våga väga de olika ekosystemtjänsterna mot varandra. Våga säja ja 

eller nej när vi ser olika scenarier vid olika användning av ekosystemet. Under året har vi 

haft kontakt med Stockholm Resiliance Centre som utvecklar ett hjälpmedel de kallar 

”ekopass”. Ett hjälpmedel som kan ge vägledning i miljöarbetet och förhoppningsvis 

leda till bra beslut i våra projekt. Roligt att vi fått vara med i ett intressant forsknings-

projekt. Vi hoppas vi kan använda det i vårt fortsatta arbete. Tack för årets arbete! 

 

I 
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I årets rapport har vi, lik-
som i fjol, valt att foku-
sera på de åtgärder som 
görs och planeras i vårt 
område. Ett av syftena 
med vattenvårdsförbun-
dets vattenkontroll är att 
ge underlag för och kon-
trollera effekterna av ut-
förda åtgärder. 
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Högt och lågt 2020 

Under 2020 var vattenståndsvariationerna i Hjälmaren 

ovanligt stora. Vattenståndet beror dels på nederbörd i 

avrinningsområdet och dels på vattenregleringen i Hyn-

devadsdammen. Normalt varierar vattenståndet inte mer 

än cirka 25 cm, men 2020 var det 75 cm mellan högsta 

värdet i januari och lägsta värdet i september. I början av 

året var vattenståndet högt till följd av hög nederbörd i 

oktober till december 2019. I januari 2020 var vatten-

ståndet ungefär en decimeter lägre än maxvärdet för peri-

oden 1988-2019. Därefter sjönk vattenståndet och i bör-

jan av april var det på normala nivåer för årstiden. Vat-

tenståndet fortsatte att sjunka under sommaren och i au-

gusti tangerades minrekordet. I september blev vatten-

ståndet det lägsta uppmätta i september sedan senaste 

regleringsändringen 1988. På grund av riklig nederbörd i 

oktober började vattenståndet åter stiga och i slutet av 

december var det åter på en normal nivå. 

De flacka stränderna medför att relativt stora områden 

blev torrlagda under lågvattenperioden, vilket teoretiskt 

skulle kunna innebära att organiskt bundna näringsämnen blir mer lättillgängliga och tillförs 

Hjälmaren när vattnet steg igen. Det tas inga vattenkemiprover i Hjälmaren under hösten men 

det noterades inga förhöjda halter i nedströmspunkterna 2085 i Hemfjärdens utlopp eller i 

Eskilstunaån 7010 vid Vattenverket. 

 

 

Mellanfjärden, södra sidan vid Sjöboda, 2020-09-17, när vattenståndet var som lägst. Bild Janne Johansson ©. 

 

Nederbördsdata från SMHI:s station 
vid Örebro flygplats. 
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Hjälmareprojektet 

Hjälmarprojektet har utvecklats till ett paraplyprojekt som kommer fokusera på 

uppströmsarbete. Ett stort arbete är att minska den externa tillförseln av näringsämnen 

till Hjälmaren. Arbetet kommer leda till nära samarbeten med de tio kommuner som har 

sin avrinning till Hjälmaren. I december 2020 fick förbundet beviljat medel för två 

projekt, kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk samt framtagande av 

en övergödningsplan och samordning av åtgärdsarbetet. Kristin Richardsson är anställd 

av förbundet för att driva projekten. Förbundet har även blivit beviljade LOVA medel för 

lokal åtgärdssamordning under 2022 i hela Eskilstunaåns avrinningsområde, ett projekt 

vi kallat LEVA Hjälmaren. 

Kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk 

En kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk som drivs som 

gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i Eskilstunaåns avrinningsområde har 

genomförts. Syftet med kartläggningen är att skapa samverkan och kunskapsutbyten 

mellan avloppsreningsverken men även se var verken finns lokaliserade. Förbundets roll 

är att vara en stöttande funktion och sammankallande till samverkansmöten. 

Intensionen är att skapa ett nätverk för de personer som driver anläggningarna med 

regelbundna träffar både för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning genom 

föreläsningar kopplade till deras verksamhet. Samarbetet kan tänkas resultera i olika 

grupper som baseras på geografi, storleken på anläggningen eller anläggningens 

fabrikat. Föreläsningarna skulle bland annat kunna behandla framtidens ökade krav på 

rening och hur dessa mindre anläggningar kan tackla detta rent tekniskt men även 

ekonomiskt. En annan aspekt är hygien i reningsverk. 

 

 

Båt på Hästholmens strand. Bild Birgitta Gigi Ström ©. 
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Utveckling av övergödningsplan och samordning av åtgärdsarbetet 

Projektets mål är att ringa in platser i de tio kommunerna i Eskilstunaåns 

avrinningsområde där behovet av åtgärder för att minska övergödningen är som störst. 

Här har vi tänkt att kunna vara behjälpliga hitta lösningar för att komma tillrätta med 

problemområdena samt att få alla aktörer att gemensamt sträva mot samma mål dvs ett 

bättre vatten i Hjälmaren. Förhoppning föreligger också om att få till samarbeten mellan 

kommuner som delar sjöar eller vattendrag så de kan utbyta tankar och erfarenheter. 

För att få en samlad helhetsbild av Eskilstunaåns avrinningsområdes prioriterade 

områden ska arbetet utmynna i en framtida gemensam övergödningsplan. I planen ska 

även ingå att ge förslag på konkreta åtgärder för de prioriterade projekten tillsammans 

med finansiering, hur åtgärdsarbetet ska drivas vidare liksom förslag till samordning 

kommunerna mellan för att koordinera arbetet. 

 

Vattenmyndighetens klassning av ekologisk status för perioden 2017–2021.  

 

 

Hemfjärden vid lågt vattenstånd 2020. Bild Janne Johansson ©. 

Ekologisk status 

Text: Kristin Richardsson och Mia Andersson 
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Projekt LEVA i Blackstaån 

Vi är glada att Blackstaån har utsetts till ett av pilotområdena som får statliga medel för 

att utveckla arbetsmetoder som ska förbättra den ekologiska statusen i avrinningsområ-

det. Stödet hjälper oss i det stora och långsiktiga arbetet att få fiskarna att åter trivas i 

Blackstaån och att förhindra att sjön Tysslingen sedimenterar igen. Se karta nästa sida. 

Lantbrukare och markavvattningsföretag har gått ihop för att tillsammans finna lös-

ningar. Min roll som projektledare har varit att samla krafterna och leda arbetet. Den 

viktiga aktören Blackstaåns Vattendragsgrupp har fyllt ett år och firat med tårtkalas.  

Jordhälsa är en viktig framgångsfaktor och där har lantbrukarna en nyckelroll. Många 

och bra möten har hållits och lantbrukarna har slutit upp. Arbetet med att ta vattenpro-

ver har fortsatt och intresset för provresultaten har varit stort. Under året har en avväg-

ning av Blackstaån gjorts och lämpliga lägen för åtgärder har identifierats. Insatser med 

strukturkalkning och anläggning av kantzoner har kommit igång. Hälften av den möjliga 

marken är redan kalkad.  

Inget av allt detta har gjorts för egen vinnings skull. Allt arbete har utförts för att värl-

dens vackraste bygd ska få ett väl fungerande ekosystem. 

Det har tagit flera sekel att räta ut den en gång meandrande ån och åstadkomma de för-

ändringar som vi ser idag. Arbetet med att återskapa ett gott ekosystem tar också lång 

tid. Vi arbetar grundligt och det går åt rätt håll. 2020 var året när vi kom igång. Tack, 

alla ni som bidrar i det viktiga arbetet. Det är fantastiskt att arbeta tillsammans med ny-

fikna och engagerade människor 

 

 

Lantbrukare och markavvattningsföretag har gått ihop för att tillsammans finna lösningar. Den viktiga 
aktören Blackstaåns Vattendragsgrupp har fyllt ett år och firat med tårtkalas. 

.

Text: Anna Ekvall 
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Projekt Tandlaån 

Under 1990-talet drogs riktlinjer och planer upp av Eskils-

tuna kommun kring ett miljöprojekt kring Tandlaån söder om 

Eskilstuna. Syftet med projektet var att få en bättre miljö i, 

omkring och nedströms Tandlaån samt att minska nä-

ringsläckage och partikelflykt från jordbruksmark till Hjälma-

ren. År 1999 tecknades avtal med lantbruksföretag längs 

Tandlaån, med en löptid på 20 år. Projektet finansierades av 

Eskilstuna kommun och medel från EU. 

År 2020 startades ett samarbete mellan Hjälmarens Vatten-

vårdsförbund och Eskilstuna kommun för att genomföra en 

utredning av det 20-åriga vattenprojektet. Syftet är att se 

vad som hänt på 20 år, vilka resultat och miljöförbättringar 

har det gett, vilka insatser och metoder har varit framgångs-

rika och hur har berörda fastighetsägare uppfattat insat-

serna. Sammanlagt omfattar projektet 14 anläggningar, i några fall uppdelad i flera de-

lar, och alla anläggningar har kunnat identifieras och återbesökts i fält.  

Resultatet blev att de flesta av insatserna mellan 1997 och 1999 har varit lyckade i en 

större eller mindre omfattning men att det har saknats löpande underhåll. Flertalet av 

insatserna har fortfarande ett värde för Tandlaån, men värdet skulle bli betydligt högre 

om man genomförde åtgärder på de dammar som idag är igensatta. Just att dammarna 

är igensatta är ett tydligt bevis på att dammarna har fyllt sitt syfte och samlat slam och 

därmed också näringsämnen. Dessa dammar har alltså varit bra för Tandlaån, så länge 

de fungerade. De miljöer som uppstått kring dammarna har haft en nytta för närområ-

det, dels genom att ofta hålla vatten under torrare perioder, dels som en divers miljö i ett 

annars mer eller mindre monotont jordbrukslandskap och dessa vattensamlingar har 

skapat ett rikt växt- och djurliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenmyndighetens klassning av ekologisk status för perioden 2017–2021. Åtgärdsprogrammen Black-
staån och Tandlaån är utmarkerade. 

 

Inspektion av dammarna Tandlaån 
den 5 maj 2020. Björn Tengelin, Nor-
consult och Oskar Forum, Eskilstuna 
kommun. 

Blackstaån 

Tandlaån 

Åtgärdsprojekt 

Text: Mia Andersson 
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Kväve i vattensystemet 

Totalkväve 

Eftersom fosfor normalt är det begränsande närings-

ämnet i sjöar och vattendrag hamnar det oftast i fo-

kus. Det är dock viktigt att komma ihåg att även 

kväve kan ge negativa effekter i sötvattensmiljöer. To-

talkvävehalten anger vattnets innehåll av kväve och 

inkluderar alla kvävefraktioner utom lustgas (N2). 

Näringsfattiga vatten har en totalkvävehalt som är 

mindre än 450 µg/l, i Hjälmarens vattensystem 

handlar det om sjöarna i de övre delarna av Svartåns 

avrinningsområde, Ölen samt Östra och Västra Lax-

sjön. I en majoritet av sjöarna och vattendragen är 

dock halterna höga eller mycket höga, mer än 750 

µg/l. De högsta halterna förekommer i Kumlaån vid 

stationerna 3110 och 3115, medelvärdet för 2020 var 

8 583 respektive 9 100 µg/l). 

 

Klassning av kvävehalten enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 90:4 1999. Dessutom anges om am-
moniak eller nitrat (SFÄ) överskrider gränsen för god status enligt Havs- och vattenmyndighetens be-
dömningsgrunder 2019:25. 

 

Kvävets roll i sötvattensmiljöer 

Kvävehalten ger liksom fosforhal-
ten ett mått på näringsnivån i ett 
vatten. Normalt är det dock inte 
kväve, utan fosfor som är tillväxt-
begränsande för växtproduktionen 
i sötvatten. I mycket övergödda 
vattendrag och sjöar kan det dock 
vara kväve som föreligger i under-
skott. Detta innebär en ökad risk 
för massförekomst av vissa cyano-
bakterier. 

Kvävetillstånd 
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Nitrat och ammoniak (SFÄ) 

Både nitrat och ammoniak betraktas som särskilt förore-

nande ämnen (SFÄ) och det finns gränsvärden för vad som 

är god status i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. 

Nitrat och framförallt ammoniumkväve förekommer ofta i 

låga halter i naturen. Nitrat kan dock läcka från jordbruks-

mark och i jordbruksområden som i Täljeåns vattensy-

stem, utgör nitrat ofta den dominerande kvävefraktionen. 

Vid låga syrehalter kan även halterna av ammonium bli 

förhöjda. Förhöjda ammoniumhalter uppmäts till exempel 

i Kumlaån. Vid höga temperaturer och höga pH-värden 

övergår ammonium (NH4) till ammoniak (NH3), vilket är 

toxiskt för vattenlevande organismer. Utifrån uppmätta 

ammoniumhalter, pH- och temperaturvärden är det san-

nolikt att det förekommer problem med ammoniak, i 

Kumlaån och Täljeån, men även i Frommestabäcken och i 

Svartån, nedströms Skebäck. 

Stationer där halten av ammoniak (NH3) och eller nitrat (NO3) överskrider gränsen för måttlig status, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder 2019:25 (gulmarkerade värden). Eftersom 
analys av nitrat enbart görs i punkt 2079 och 2085 har klassningen baserats på nitrit-nitratkväve (NO2-
NO3-N). Stationer med god status t ex 2085 redovisas inte. 

 
 

Förhöjda ammoniakhalter förekommer i Svartån nedströms Skebäck (2079) till vänster men de högsta 
halterna noterades i Kumlaån vid Brånsta (3110) till höger. 

Lokalnamn Nr Ammoniak-kväve* µg/l Nitrit-nitratkväve µg/l Nitratkväve µg/l

medel max medel max medel max

Svartån nedströms Skebäck 2079 1,56 9,04 1066 5100 1033 4900

Taljeån vid Almbro 3030 5,12 22,38 4017 6500

Taljeån vid Tybblebro 3035 2,61 7,88 2651 4400

Kvismare, Odensbacken 3040 1,69 3,81 2700 4500

Kvismare, Segersjö 3051 1,99 3,44 2542 4500

Kumlaån uppst, Kumla ARV 3103 0,54 1,65 4717 8400

Kumlaån vid Brånsta 3110 16,70 55,01 5917 13000

Kumlaån vid Mosjön 3115 8,12 33,33 6808 13000

Frommestabäcken Ekeby 3210 2,51 8,01 1068 2000

Nitrifikation 

Nitrat bildas då organiskt bundet kväve 
under syrerika förhållanden bryts ned 
via ammonium och nitrit till nitrat. Denna 
process, som kallas nitrifikation, innebär 
att ammonium oxideras till nitrat med 
hjälp av bakterier. När syrgastillgången 
är dålig förskjuts jämnvikten så att det 
istället bildas nitrit. Nitritandelen i rin-
nande vatten är oftast mycket liten, och 
under normala förhållanden (dvs. under 
god syretillgång) dominerar nitrathal-
terna även över ammoniumhalterna. Vid 
låga syrehalter kan ammoniumhalterna 
bli förhöjda, dels på grund av minskad 
nitrifikation och dels på grund av läck-
age från bottensedimenten. Utsläpp av 
ammonium från till exempel reningsverk 
är i sig syrekrävande, på grund av den 
omvandling till nitrit/nitrat som sker. 
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Växtplankton 2020 

Växtplanktonanalyser utgör ett viktigt underlag för klassning av näringspåverkan i sjöar. 

Det finns därför en stor överensstämmelse mellan resultatet av växtplanktonundersök-

ningen 2020 och Vattenmyndighetens klassning av ekologisk status. I samtliga under-

sökta sjöar utom Näshultasjön klassades statusen som dålig, med avseende på näring. I 

Näshultasjön klassades statusen 2020 som hög. Biomassan var högst i Södra Lången och 

Hemfjärden och lägst i Näshultasjön. 

 

Vattenmyndighetens klassning av ekologisk status för perioden 2017–2021. De färgade cirklarna visar 
klassningen av växtplankton 2020, Hjälmarens vattenvårdsförbund .  

 

 

Biomassans fördelning på olika alggrupper i de undersökta sjöarna 2020. 
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Växtplanktonbiomassa

Övriga

Kiselalger

Cyanobakterier

(mg/l)

Växtplankton näringsstatus 

Cyanobakterier 

Cyanobakterier eller 
blågrönalger som de ti-
digare kallades är en 
organismgrupp som 
kan vara potentiellt tox-
inproducerande. I au-
gusti 2020 dominerade 
cyanobakterier växt-
planktonbiomassan i 
alla undersökta sjöar 
utom i Näshultasjön.  
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Bottenfauna i sjöar 2020 

Resultatet av bottenfaunaundersökningen i sjöarna visade generellt en något bättre bild 

av miljöförhållandena i Hjälmaren och Öljaren, jämfört med Vattenmyndighetens klass-

ning av ekologisk status, som främst baseras på växtplanktonundersökningar. Förhål-

landena indikerade måttlig till otillfredsställande status med avseende på näring, sna-

rare än dålig. Bottenfaunan indikerade vidare att syreförhållandena var syrerika till 

måttligt syrerika.  

Vattenmyndighetens klassning av ekologisk status för perioden 2017–2021. Färgade cirklar visar bedöm-
ning av syreförhållande utifrån bottenfaunans sammansättning 2020, Hjälmarens vattenvårdsförbund. 

 

Resultat från bottenfaunaundersökningen 2020. Expertbedömningar av näring- och syretillstånd samt nä-
ringsstatus. Vid bedömning av näringsstatus tas hänsyn till såväl näring som syre. 

 

 

Station Näringstillstånd Syretillstånd Näringsstatus

4010. Öljaren, Öljaren Måttligt näringsrikt Måttligt syrerikt Måttlig

5010. Näshultasjön, Näshultasjön Näringsfattigt Måttligt syrerikt God

9010. Hjälmaren, Hemfjärden Mycket näringsrikt Syrerikt Otillfredsställande

9020. Hjälmaren, Mellanfjärden Mycket näringsrikt Syrerikt Otillfredsställande

9030. Hjälmaren, Storhjälmaren Näringsrikt Syrerikt Måttlig

9050. Hjälmaren, Östra Hjälmaren Näringsrikt Syrerikt Måttlig

Bottenfauna syre 
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Här hittar du mer information om avrinningsområdet 

Hjälmarens vattenvårdsförbunds hemsida www.hjvvf.se. Uppgifter om förbundet och 
resultat från recipientkontrollen. 

 
Miljödata MVM  https://miljodata.slu.se/mvm/ Datavärd för såväl vattenkemi som biologiska 
undersökningar i sötvatten. Skriv SRK Eskilstunaån i fältet ”Undersökningar”. 

 
SMHI vattenwebben  https://vattenwebb.smhi.se/ Flödesuppgifter, källfördelning 
av näringsämnen mm. Gå in på ”Ladda ner modelldata per område” och sök via 
kartan eller efter lokalens SUBID. 

 
VISS Vatteninformationssystem Sverige  
https://viss.lansstyrelsen.se/ Statusklassning och normer. 
Sök på provplatsens EU_CD, eller SRK Eskilstunaån. 

 

Station SUBID EU_CD (VISS) Provplatsnamn 
2030 6211 SE655520-142790 Utloppet ur Lill-Björken 

2045 6187 SE655350-143400 Svartåns inflöde i Teen 

2059 6503 SE656534-144582 Svartån vid Brohyttan 

2060 6504 SE656700-144795 Svartån Hidingebro 

2070 2139 SE657170-146205 Svartån Karlslund 

2077  SE657300-146840 Svartån uppströms Skebäck 

2079 40914 SE657319-146891 Svartån nedströms Skebäck 

2085  SE657049-147778 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet) 

2119 5633 SE653550-143200 Västra Laxsjöns utlopp 

2121 5901 SE654510-143050 Laxån vid Ågrena 

2330 63539 SE656865-144720 Garphytteån vid Hidinge 

2410 6337 SE656438-144881 Lillån från Logsjön vid Knista 

2609  SE658021-145720 Blackstaån inflöde i Tysslingen 

2620  SE657191-146029 Tysslinge kanals utlopp i Svartån 

2740  SE657340-146725 Lillån från Lången 

3010 6020 SE654720-144730 Vibysjöns utlopp 

3018 6475 SE656435-145780 Täljeån vid Täby 

3030 2231 SE656399-146810 Täljeån vid Almbro 

3035 6387 SE656155-147778 Täljeån vid Tybblebron 

3040 6380 SE656050-148410 Kvismare kanal vid Odensbacken 

3051 6364 SE656150-148730 Täljeån utflöde i Storhjälmaren 

3103  SE655566-146340 Kumlaån uppströms Kumla ARV 

3107  SE654993-146110 Ralaån uppströms Hallsbergs ARV 

3110 6090 + 6099 SE655780-146290 Kumlaån vid Brånsta 

3115 6386 SE656207-146503 Kumlaån vid Mosjön 

3210  SE656060-146950 Frommestabäcken vid Ekeby 

3410  SE655975-147575 Hammarsån vid Hammar 

4021 6347 SE656030-150770 Forsån, Öljarens utlopp 

5021 40881 SE656967-152703 Näshultaån vid Näshulta kvarn 

5030 40904 SE657330-153505 Tandlaåns mynning 

7010 138 SE657810-153630 Eskilstunaån vid Eskilstuna vattenverk 

7030 7314 SE658607-153750 Eskilstunaån nedstr. avloppsverket2 

7040/7041 7533 SE659028-153872 Eskilstunaån nedstr. Torshälla 

2010  SE656535-142575 Ölen 

2040  SE655045-142755 Toften 

2110  SE653060-143655 Ö Laxsjön 

2118  SE653145-143345 V Laxsjön 

2730  SE658094-146423 Södra Lången 

4010  SE655800-151170 Öljaren 

5010  SE656730-153160 Näshultasjön 

9010  SE657345-147335 Hemfjärden 

9020  SE657315-148215 Mellanfjärden 

9030  SE656600-149600 Storhjälmaren 

9050  SE656910-152165 Östra Hjälmaren 

 

https://miljodata.slu.se/mvm/

