Hjälmarens vattenvårdsförbund
Recipientkontroll och åtgärdsarbete 2021

Ett uthålligt arbete för friskare vatten
Under året har vi gjort en ny upphandling av recipientkontrollen tillsammans med Arbogaåns Vattenförbund. Vi kommer fortsätta anlita Medins Havs och vattenkonsulter
AB för vår recipientkontroll.
Ofta när man jobbar med vattenvård skulle man önska att man kunde mäta och se att de
åtgärder man gör leder mot rätt håll och snabbare.
Många vattenåtgärder görs i form av dammar och våtmarker men det tar tid att se effekterna i vattnet via provtagningen, det krävs ofta längre provtagningsserier för att se trender. Ordinarie recipientkontroll behövs, men jag tror vi måste utveckla fler, säkrare och
snabbare rapporter från våra kontroller av åtgärder. Vi kanske genom observationer och
mer kunskaper om djur och växter i och runt vattnet kan hitta fler parametrar.
För att få våra medborgare att vara uthålliga i sin strävan måste vi hjälpa till att hålla
gnistan levande så de orkar engagera sig i vårt långsiktiga arbete att göra våra vatten
friskare.
Tack för årets arbete och hjälp oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

I
Ingegerd Oberg
Ordförande Hjälmarens vattenvårdsförbund

Hjälmarens vattenvårdsförbund – Recipientkontroll och åtgärdsarbete 2021
Rapportdatum: 2022-05-18
Uppdragsgivare: Hjälmarens vattenvårdsförbund, https://hjvvf.se
Utförare:
Medins Havs och Vattenkonsulter AB, http://www.medinsab.se
Författare:
Carin Nilsson Medins Havs och Vattenkonsulter AB, Anna Eklund och Mia Andersson Hjälmarens vattenvårdsförbund.
Medarbetare:
Iréne Sundberg (kiselalger), Simon Tytor (bottenfauna), Filip Erkenborn (GIS),
Lars Edler (växtplankton) Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Provtagning:
Magnus Bergström, Reijo Nygård, Björn Thiberg och Jimmy Hjort, Marcus Andersson SGS, Karin Johansson Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Framsida:
Eskilstunaån nedströms ARV. Bild Magnus Bergström ©.
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Variation och trender
Det kan ta tid att se effekter av minskade utsläpp i
form av lägre halter i vattendragen, eftersom
inom- och mellanårsvariationen är så stor. Variationen kan ofta förklaras av skillnader i nederbörd,
temperatur och grundvattennivå. Det innebär
också att klimatförändringar kommer att kunna
förstärka eller minska effekterna av utsläppsminskningar, beroende på hur klimatförändringarna slår.
Under 2021 var maj mycket nederbördsrik. Vid
mätstationen i Örebro uppmättes de högsta regnmängderna under den senaste 30-årsperioden.
Nederbörden resulterade i höga flöden och även
ovanligt höga halter av näringsämnen. I Svartån
var halten av såväl kväve som fosfor förhöjda och
i Täljeån framför allt fosforhalten.
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Nederbördsdata från SMHI:s station vid Örebro flygplats.
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3051 Täljeån utflöde i Hjälmaren
Totalfosfor µg/l

Totalkväve µg/l
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Totalfosfor och totalkvävehalter i Svartån respektive Täljeån under 2021, jämfört med medelvärde respektive
95 % standardavvikelse, den senaste 5- årsperioden.
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Strukturkalkning och jordhälsa
Hjälmarens Vattenvårdsförbund har i många år hjälpt enskilda lantbrukare att söka stöd
för strukturkalkning som ett led i arbetet md miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
Syftet med strukturkalkning är minska minska fosforförlusterna från lerhaltig åkermark.
Den kan också leda till en minskning av sedimenttransporten och därmed förbättra
siktdjupet i sjöar och minska igenslamning av fiskars lekplatser. Dessutom minskar den
läckaget av partikulärt bundna bekämpningsmedel som till exempel glyfosat. Genom att
tillsätta en kalkprodukt innehållandes bränd eller släckt kalk förbättras markstrukturen.
I flera försök har skördeökningar uppmätts efter strukturkalkning. Den praktiska
erfarenheten från lantbrukare är också att det till exempel är enklare att reda till såbruk
på hösten på besvärliga lerjordar. vilket leder till färre överfarter och minskad
bränsleförbrukning. Mer information finns i Länsstyrelsens rapport Åtgärder mot
övergödning för att nå god ekologisk status. Rapport 2016:19.
Under 2020 sökte Hjälmarens Vattenvårdsförbund LOVA medel för att genomföra en
större satsning i ett prioriterat delavrinningsområde. För att rekrytera intresserade
lantbrukare har det arrangerats informationsträffar om strukturkalkning och jord-hälsa.
Möten tillsammans med lantbrukare kompletterades med fältvandringar.

Fältvandring kring strukturkalkning och jordhälsa i Närkes Kil tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet 2020. Till vänster förevisar Nordkalk olika prover av strukturkalk. Foto Anna Eklund.

4

Till vänster förevisar Nordkalk olika prover av strukturkalk. Foto: Anna Helgesson. Till höger provtagning
av jordhälsa. Foto Anna Eklund.

Sommaren 2020 genomfördes en fältvandring med Hushållningssällskapets
strukturkalkningsexpert Alexia Ehrenheim i Närkes Kil. Kalkningsprojektet har
resulterat i 205 hektar strukturkalkad lerjord, med en beräknad minskning av
fosforutlakning med 37 kg fosfor. Utöver det som strukturkalkats och finansierats inom
detta projekt tillkommer marker som fått stöd via Hushållningssällskapets
strukturkalkningsprojekt. Hjälmarens Vattenvårdsförbund och Hushållningssällskapet
har haft ett gott samarbete för att få så många åtgärder som möjligt gjorda inom ett högt
prioriterat avrinningsområde.

Hur mår min jord?
Genom att gräva ner bomullstrasor på tre olika platser i ett jordbruksfält kan du testa hur
åkerjorden mår. Senare under sommaren, innan skörd, grävs trasorna upp igen och ”jordhälsan” kan då avläsas i hur stor del av trasan som förmultnat. Ju mindre av trasan som är
kvar desto bättre biologisk aktivitet i jorden på just den platsen.
Text: Anna Eklund

Alexia vin Ehrenheim, HS konsult och Anna Eklund LEVA samordnare vid Hjälmarens vattenvårdsförbund
glada arrangörer. Foto Anna Eklund.
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Gräva våtmark
Hjälmarens Vattenvårdsförbund sökte och fick LOVA medel (Lokala vattenvårdsmedel) för
utveckling av en diplomkurs i att gräva våtmark. Målgrupp är maskinentreprenörer och
lantbrukare. Utbildningsdagen har Morgan Johansson på Naturvårdsgruppen i Väst tagit
fram åt förbundet. I år, år 2022, genomförs den för tredje gången. Första året var
Jordbruksaktuellt med och intervjuade deltagare om deras tankar efter dagen. Länk till
artikeln i Jordbruksaktuellt https://www.ja.se/artikel/2227537/kad-kunskap-om-vtmarksom-vattenvrdstgrd.html

Kursdeltagare inspekterar våtmark som renar vatten på väg mot Vibysjön i Täljeåns avrinningsområde.
Övre raden Morgan Johansson & Anna Eklund tv och Olof Hjalmarsson th Foto: Isabella Odmark, Jordbruksaktuellt

Nytt utbildningstillfälle 2022
Under 2022 kommer utbildningsdagen Gräva våtmark att genomföras den 8 november på Viby församlingshem. Tipsa maskinentreprenörer eller lantbrukare i du känner om en mycket uppskattad kurs för att utveckla
viktigt kunnande inom en växande nisch. Anmälan görs till LEVA samordnare Anna Eklund 070–2511872
anna.eklund@hjvvf.se
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Hjälmardagen 2022
Den 10 november 2021 genomfördes den årliga Hjälmardagen. Årets tema var Vattenvård i jordbrukslandskapet. Professor Jennie Barron från SLU berättade om vatten i
jordbrukslandlandskapet ur ett forskningsperspektiv. Anna Eklund LEVA-samordnare
berättade om sitt LEVA-projekt, lärdomar
och resultat. Vi fick även höra röster från lokalt engagemang genom lantbrukarna Tomas Hammarlund och Stig Karlsson. Ernst
Witter länsstyrelsen i Örebro län, Anuschka Heeb och Malin Lovang från Lovanggruppen berättade om GREPPA och gårdsvisa vattenplaner. Markus Hoffman vattenexpert från LRF, berättade om lärdomar av 30 års arbete med näringsläckage från åkermark. Dagen som var
både spännande och inspirerande avslutades med en fältvandring från Naturens Teater i
Rånnesta för att blicka ut över Blackstaåns utlopp i norra Tysslingen. Det blev många trevliga
samtal med alla deltagare.
Text: Mia Andersson

Övre raden Jennie Barron, Professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU och Markus Hoffman, vattenexpert LRF. Undre raden Hjälmarens vattenvårdsförbunds vice ordförande Håkan Wahlstedt och ordförande
Ingegerd Oberg samt deltagare på Hjälmaredagen. Foto Mia Andersson
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Projekt LEVA i Blackstaån
- Återblick
Åtgärdssamordnaren Anna Eklund ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Blackstaåns avrinningsområde de tre åren 2019–2021.

Vad är du mest stolt över?
Att vi nu har aktiva och självständiga styrelser i de två största markavvattningsföretagen i
avrinningsområdet vilka ansvarar för 2/3 av vattendraget. Strukturkalkningen är också en
sak jag är stolt över och hur vi samarbetat med Hushållningssällskapet för att följa upp och
stötta i beslutsprocessen kring vilka marker som är mest lämpliga. Lantbrukarna i området
lyckades samordna sig och förhandla fram ett bättre pris gemensamt gentemot kalkföretaget.
Uppslutningen på möten under hela denna period är också något jag är glad för. Vi har
också lyckats visa för Länsstyrelsen att det är värt att satsa på åtgärdssamordning genom
LEVA – lokalt engagemang för vatten. Nu har vi fått förlängt med ett utvidgat projekt som
vi kallat LEVA Hjälmaren, där vi kan inspirera fler grupperingar till att arbeta kring sina lokala vattendrag och sjöar på liknande sätt som vi gjort inom LEVA-piloten i Blackstaåns avrinningsområde.
I och med vår Gräva våtmarksutbildning som vi planerat och genomfört 2020 och 2021 har
17 kursdeltagare, varav flera aktiva gräventreprenörer med våtmarksplaner, fått kött på benen för att komma i gång med projekt eller kunna ta våtmarksuppdrag inom det större avrinningsområdet. Det är vi också stolta över.

Gamla och nya kartor över avrinningsområdet är ett bra verktyg för att starta samtal om vattenåtgärder och hur
vattnet rinner i landskapet. Anna visar Blackstaåns sträckning på gamla häradskartan. Foto: Ankie Rauséus
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Vilken har varit den största utmaningen?

Kontakta Anna Eklund

Att hitta kostnadseffektiva lägen som inte har negativa
Åtgärdssamordnare i LEVA-områkonsekvenser på andra värden. Vi har haft relativt
det Blackstaåns avrinningsområde
och i projektet LEVA Hjälmaren.
stort intresse bland markägare i området och har fått
många förslag från konsulter, men de allra flesta av
Telefon: 070–2511872
dessa har varit för dyra grävprojekt att kunna genomanna.eklund@hjvvf.se
föras ens med landsbygdsprogrammets stödnivåer.
Inte heller har de lägen vi fått fram varit konkurrenskraftiga i LOVA:s ansökningsprocess. I stället har man valt mer kostnadseffektiva åtgärder i
andra områden i länet än de vi kommit fram till inom Blackstaåns avrinningsområde.
Det har även varit utmanande att hålla i det lokala engagemanget genom alla corona-restriktioner. Det satte stopp för vissa viktiga stormöten som vi skulle behövt ha för att verkligen komma vidare i den långdragna processen kring att hitta lämpliga lösningar för Blackstaån.

Ditt bästa tips till andra aktörer som skapar lokalt engagemang för åtgärder?
Teama ihop med lokala aktörer som LRF:s lokalavdelning, skolan, hembygdsförening och
kyrkan. De är redan på plats i området och har nätverk och föreningsverksamhet samt kännedom om viktiga nyckelpersoner att få med på tåget tidigt. Välj möteslokal som är välkänd
av boende i avrinningsområdet. Respektera att de som bor kring ett vattendrag har en lång
historia och viktiga erfarenheter om det, vilket behövs för att hitta de bästa lösningarna
som kan funka lokalt och få acceptans. Din insats blir en del i en lång process.
Gör rådata från vattenprovtagning tillgänglig för folk i bygden genom att till exempel ha en
vattenpärm på livsmedelsbutiken i byn så att alla som vill kan ta del av provtagningsresultat
och utveckling.
Gamla och nya kartor över avrinningsområdet är ett bra verktyg för att starta samtal om
vattenåtgärder och hur vattnet rinner i landskapet. Anna visar Blackstaåns sträckning på
gamla häradskartan. Foto: Ankie Rauséus

Hur ser framtiden ut för lokalt åtgärdsarbete i område?
Det ser bra ut! Hjälmarens Vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-medel för en utvidgning av LEVA-arbetssättet till alla 10 kommuner med tillrinnande vattendrag till Hjälmaren, i form av en åtgärdssamordnartjänst för Hjälmaren under 2022–2024. Jag kommer
därför parallellt kunna fortsätta stödja Blackstaåns vattendragsgrupp och markavvattningsföretagen i de fortlöpande projekten kring förbättrad vattenkvalitet i Blackstaån. Framför
allt i utredningen kring en 25 hektar stor våtmark vid norra delen av Tysslingen, samt i ett
uppströmsprojekt som fokuserar på nödvändig vattenfördröjning i Kilsbergen uppströms
Blackstaån.
Hjälmarens vattenvårdsförbunds styrelse har sett att ett intensivt lokalt engagemang på en
plats faktiskt kan ge ringar på vattnet. Ett sånt här arbetssätt skapar synergier och inspirerar fler grupper att starta liknande processer kring sina vattendrag åtgärdssamordnartjänsten i hela avrinningsområdet runt Hjälmaren (Eskilstunaåns avrinningsområde).
Text: Mia Andersson
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Fosfor i vattensystemet
Många åtgärder i vattensystemet syftar till
att minska fosforbelastningen, eftersom fosfor är det näringsämne som normalt begränsar tillväxten i sötvatten. I Svartåns biflöden
Blackstaån, Lillån från Lången och Lillån
från Logsjön är förhållandena mycket näringsrika utifrån fosforhalten. Detsamma
gäller för Kumlaån, nedre delen av Täljeån
och Öljarens utlopp. Under 2021 var även
förhållandet längst ner i Eskilstunaån, nedströms Torshälla, mycket näringsrikt.
De höga fosforhalterna leder dels till igenväxning av vattendragen, dels till stor biomassa och algblomningar i bland annat
Hjälmaren, Öljaren och Lången.

Nedre delen av Täljeån vid provpunkt 3051, nära utloppet i
Hjälmaren

Näringstillstånd baserat på fosforhalt i vattendrag och sjöar i Eskilstunaåna avrinningsrområde 2022.
Klassning enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 90:4.
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Fosforbelastning på Hjälmaren och
Mälaren
Sammanlagt transporterades 58 ton fosfor till och 36 ton från Hjälmaren under 2021. Vid
Eskilstunaåns mynning transporterade 46 ton fosfor ut i Mälaren. Sedimenten i Hjälmaren
har under de senaste 100 åren laddats med fosfor från tillrinnande vattendrag. Detta har
resulterat i att stora mängder fosfor cirkulerar mellan sediment och vatten, i storleksordningen 260 ton per år. Cirkulationen medför att även om utsläppen minskar, tar det lång
tid innan fosforhalten i sjön sjunker. Svartån och Täljeån bidrar med ungefär lika mycket
fosfor. I Svartån är fosforhalten visserligen lägre men det kompenseras av ett högre flöde.
Fosfortransporterna är tydligt flödesberoende, under 2021 var såväl flöden som transporter
intermediära, om man jämför med den senaste 20-årsperioden. I Svartån bedöms hälften
av fosforn komma från jordbruksmark och en fjärdedel från skogsmark, resterande kommer främst från avloppsreningsverk, enligt SMHI:s vattenweb. I Täljeån kommer tre fjärdedelar av fosforn från jordbruksmark medan andelen från enskilda avlopp är större än andelen från avloppsreningsverk.
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Fosfortransporter och flöden i Svartån (nedströms Skebäck), Täljeån (utflödet i Hjälmaren) och Eskilstuna
vid Hyndevad (nedströms Hjälmaren) 2021.

3051 TÄLJEÅN UTFLÖDE HJÄLMAREN
Övrigt
2%

Källfördelning av fosfor i Svartån respektive Täljeån. Totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW).
Källa SMHI vattenwebben.
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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 ”U
g ”.
SMHI vattenwebben https://vattenwebb.smhi.se/ Flödesuppgifter, källfördelning
g
.G
p ”L
p
” ch
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

2030
2045
2059
2060
2070
2077
2079
2085
2119
2121
2330
2410
2609
2620
2740
3010
3018
3030
3035
3040
3051
3103
3107
3110
3115
3210
3410
4021
5021
5030
7010
7030
7040/7041
2010
2040
2110
2118
2730
4010
5010
9010
9020
9030
9050

6211
6187
6503
6504
2139
40914
5633
5901
63539
6337

6020
6475
2231
6387
6380
6364

6090 + 6099
6386

6347
40881
40904
138
7314
7533

EU_CD (VISS)

Provplatsnamn

SE655520-142790
SE655350-143400
SE656534-144582
SE656700-144795
SE657170-146205
SE657300-146840
SE657319-146891
SE657049-147778
SE653550-143200
SE654510-143050
SE656865-144720
SE656438-144881
SE658021-145720
SE657191-146029
SE657340-146725
SE654720-144730
SE656435-145780
SE656399-146810
SE656155-147778
SE656050-148410
SE656150-148730
SE655566-146340
SE654993-146110
SE655780-146290
SE656207-146503
SE656060-146950
SE655975-147575
SE656030-150770
SE656967-152703
SE657330-153505
SE657810-153630
SE658607-153750
SE659028-153872
SE656535-142575
SE655045-142755
SE653060-143655
SE653145-143345
SE658094-146423
SE655800-151170
SE656730-153160
SE657345-147335
SE657315-148215
SE656600-149600
SE656910-152165
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Utloppet ur Lill-Björken
Svartåns inflöde i Teen
Svartån vid Brohyttan
Svartån Hidingebro
Svartån Karlslund
Svartån uppströms Skebäck
Svartån nedströms Skebäck
Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)
Västra Laxsjöns utlopp
Laxån vid Ågrena
Garphytteån vid Hidinge
Lillån från Logsjön vid Knista
Blackstaån inflöde i Tysslingen
Tysslinge kanals utlopp i Svartån
Lillån från Lången
Vibysjöns utlopp
Täljeån vid Täby
Täljeån vid Almbro
Täljeån vid Tybblebron
Kvismare kanal vid Odensbacken
Täljeån utflöde i Storhjälmaren
Kumlaån uppströms Kumla ARV
Ralaån uppströms Hallsbergs ARV
Kumlaån vid Brånsta
Kumlaån vid Mosjön
Frommestabäcken vid Ekeby
Hammarsån vid Hammar
Forsån, Öljarens utlopp
Näshultaån vid Näshulta kvarn
Tandlaåns mynning
Eskilstunaån vid Eskilstuna vattenverk
Eskilstunaån nedstr. avloppsverket2
Eskilstunaån nedstr. Torshälla
Ölen
Toften
Ö Laxsjön
V Laxsjön
Södra Lången
Öljaren
Näshultasjön
Hemfjärden
Mellanfjärden
Storhjälmaren
Östra Hjälmaren

