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Sammanfattning 
 
SÖRAB har en avfallsanläggning vid Löt i Vallentuna kommun. För närvarande gäller 
provisoriska villkor under en prövotid innan slutliga villkor ska sättas för behandling 
och utsläpp av lakvatten. Under prövotiden har SÖRAB undersökt vattenkvalitén 
nedströms Löt. I denna rapport redovisas och utvärderas resultat av provtagningar från 
juli 2012 till oktober 2014.   
 
Från avfallsanläggningen släpps det renade lakvattnet ut i ett åkerdike som efter 4 km 
mynnar ut i sjön Jälnan. Jälnans vatten rinner vidare genom ett ca 1 km långt dike till 
Rösjön som är reglerad med en damm. Från Rösjön fortsätter Vretaån mot Frihamra och 
vidare till Husbyån som mynnar ut i sjön Lommaren och sedan ut i Norrtäljeån. I 
medeltal är flödet vid Jälnans utlopp 180 l/s. För 2012 och 2013 har utsläppet i medeltal 
varit 1,8 % av flödet i utloppet.  
 
Jälnan är nästan helt igenväxt. De flesta prover under prövotiden har därför tagits i 
rinnande vatten vid Jälnans tillopp. De flödesviktade totalhalterna av fosfor och av de 
särskilt förorenande ämnena arsenik, koppar, krom och zink vid Jälnans tillopp 2013 
tyder på god ekologisk status. Totalhalterna av bly kadmium och nickel tyder på god 
kemisk status. 
 
Kloridhalten i Jälnans tillopp blir förhöjd när flödet är lågt, som högst blev den 360 mg/l. 
Den flödesviktade genomsnittshalten är dock inte högre än 38 mg/l. 
 
Jälnan är en mycket grund och nästan helt igenväxt sjö som har ett ganska rikt fågelliv. 
Vid en växtinventering 2008 hittades bandnate som är rödlistad i kategorin, NT, nära 
hotad. Hoten mot bandnate anses vara ökad kvävebelastning, betning av änder och 
kanadagäss, igenväxning, muddring, upphört strandbete, inplantering av karp och 
torrläggning av lokalerna. 
 
Jälnan är för liten för att ha en miljökvalitetsnorm. Sjöns utveckling beror inte bara på 
näringsbelastningen utan även på vattennivån som delvis påverkas av dammen vid 
Rösjön.  Eftersom sjön är så pass grund och igenväxt är det möjligt att den fungerar som 
en renande våtmark. Om man jämför Jälnan med de miljökvalitetsnormer som gäller för 
större sjöar så skulle den ekologiska statusen vara måttlig beträffande totalfosforhalten. 
Totalhalter av metaller tyder på god ekologisk och god kemisk status.  
 
Rösjön är för liten för att ha en miljökvalitetsnorm.  Det finns gädda, mört, storvuxen 
abborre och mycket gös och signalkräfta i sjön.  Om man jämför Rösjön med miljö-
kvalitetsnormer som gäller för större sjöar så skulle den ekologiska statusen utifrån 
växtplanktonprover vara måttlig och utifrån totalfosforhalt otillfredsställande. När sjön 
är islagd, och ibland även sommartid, är det mycket dåliga syreförhållanden i sjön och 
fosfor läcker då från sedimenten. Sedimenten är således en källa till fosforbelastning i 
sjön.  Metallhalterna tyder på god kemisk status. 
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Miljökvalitetsnormen för Vretaån är god status 2015. Inom den regionala miljööver-
vakningen tas prover i nedre delen av Vretaån. I slutet av 2013 bedömdes Vretaån ha 
måttlig ekologisk status av Länsstyrelsen (arbetsmaterial).  Utifrån prov på kiselalger så 
är den ekologiska statusen god men de hydromorfologiska faktorerna för konnektivitet 
(andel vandringsbenägna fiskarter) och för omgivande marker är otillfredsställande eller 
dåliga varför den samlade bedömningen blev måttlig ekologisk status.  Att Vretaån 
enligt den senaste klassningen inte uppnår god ekologisk status beror således inte på 
fosforhalten.  
 
Vretaåns vatten rinner till slut ut i Norrtäljeviken där den ekologisk statusen är måttlig 
och den kemiska ”ej god”. Att den kemiska statusen ej är god beror på att man påträffat 
höga halter av tributyltenn, TBT, i sedimenten.  TBT kommer från båtbottenfärger och 
finns ofta i sedimenten i hamnområden. Trots att Norrtäljeviken är en djup och 
avgränsad vik så påverkas vattenkvalitén där mest av inflöden från omgivande 
havsbassänger. Enligt SMHI:s modellberäkning kommer 85 % av fosforbelastningen i 
Norrtäljeviken från omgivande havsbassänger.  
 
I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av de mätningar som gjorts av SÖRAB och 
de som gjorts av Länsstyrelsen inom ramen för den regionala miljöövervakningen. 
 

Jälnans tillopp Jälnan Rösjön Vretaån Norrtäljeviken

Statusbedömning Sörab 2013 Sörab 2008-10 Sörab 2012 Lst 2013  Lst 2013

Kvalitetsfaktor

Näringsämnen God Måttlig Otil lfreds. God Måttlig

Ljusförhållanden Måttlig Oti l lfreds.

SFÄ, metaller God      - God    -  -

SFÄ, ammoniak God      -      - God

Kiselalger      - God

Växtplankton/klorofyll Måttlig Måttlig

Bottenfauna      -      - Dålig

Hydromorfologi Måttlig

Sammanvägd ekologisk status God Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig

Kemisk status Ej god Ej god

Kemisk status  exkl. kvicksilver God God God God Ej god (TBT)  
 
 
Under 2012 och 2013 var utsläppen av fosfor från avfallsanläggningen 31 kg respektive 
27 kg. Fram till oktober 2014 har utsläppet varit 15 kg och det beräknas inte bli mycket 
mer under resten av året.  Enligt SMHI:s redovisning av modellberäkningar för Jälnans 
avrinningsområde för 2013 så kom 258 kg från andra källor varav ca 76 % kom från jord- 
och skogsbruket.  
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Mycket kort kan man sammanfatta utsläppspåverkan från avfallsanläggningen enligt 
följande: 
 
 

• Det näringsämne som huvudsakligen styr produktionen i sjöarna nedströms är 
fosfor. 

 
• Utsläppet av fosfor från avfallsanläggningen är litet i jämförelse med den 

fosforbelastning som kommer till sjöarna från jord- och skogsbruk. 
 

• Metallhalterna i Jälnans tillopp, i Jälnan och i Rösjön tyder på god kemisk status 
och god fysikalisk- kemisk status. 

 
• Miljökvalitetsnorm finns inte för små sjöar som Jälnan och Rösjön.  

 
• Vretaån har god status beträffande näringsämnen. 

 
• För att Vretaån ska nå miljökvalitetsnormen och få en god ekologisk status krävs 

främst förbättrade hydromorfologiska förhållanden (vattendragets form, 
strandmiljöer mm). Dessa förhållanden påverkas inte av utsläppen från 
avfallsanläggningen. 
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1. Bakgrund     
Löt avfallsanläggning öppnade 1995 och ligger i norra Vallentuna. Verksamhetsområdet 
omfattar cirka 350 000 kvm och omgärdas av skog, hagar, fält och jordbruksmark.  Vatten 
från större delen av verksamhetsområdet samlas upp och renas innan det rinner ut i ett 
dike som leder mot sjön Jälnan varifrån vattnet sedan rinner vidare mot Rösjön.  
 
Miljödomstolen har i en deldom 2010 skjutit upp avgörandet av slutliga villkor för 
behandling och utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och lagringsytor samt 
övrigt uppsamlat dag- och dränvatten. SÖRAB ska under en prövotid i samråd med 
tillsynsmyndigheten utreda lakvattnets karaktär, lämpliga metoder för behandling av 
lakvattnet samt lämplig utsläppspunkt för det behandlade lakvattnet. 
 
Som en del i detta arbete under prövotiden har därför Friman Ekologikonsult AB i juli 
2012 fått i uppdrag att undersöka de två sjöarna, Jälnan och Rösjön nedströms Löt 
beträffande deras status och hur de påverkas av utsläppen av det renade lakvattnet.  
Tidigare skrevs en rapport som omfattade de undersökningar som hade gjorts från juli 
2012 till början av 2013. Nuvarande rapport utvärderar undersökningsresultaten från 
hela mätperioden från juli 2012 till oktober 2014.  För flödesberäkningar har 
modelleringar enligt s-hype2012 ver. 2_0_0, HYPE version 4_8_0, som redovisas på 
SMHI:s vattenwebb i början av november 2014, använts. Denna rapport är skriven av 
biolog Margareta Friman-Scharin. 
 
Vattenprover har analyserats av Alcontrol utom växtplanktonanalysen som gjorts av 
Medins Biologi AB. 
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2. Avrinningsområde och provtagningsstationer 
Löt avfallsanläggning ligger högt upp i södra delen av Norrtäljeåns avrinningsområde, 
se figur 1. Uppströms Löt avfallsanläggning finns inga sjöar. Nedströms Löt avfalls-
anläggning ligger Jälnan, Rösjön, våtmarken Gullungesjön och sjön Lommaren. 
Lommaren mynnar ut genom Norrtälje i Norrtäljeviken. Länsstyrelsen kallar sträckan 
från avrinningsområdets sydspets till Frihamra, för Vretaån. I kartorna nedan markeras 
Löt och dess läge i Norrtäljeåns avrinningsområde samt miljöfarlig verksamhet, 
potentiellt förorenade områden och skyddade naturområden nedströms Löt till och med 
Vretaån. 
 

 
Figur 1.  Norrtäljeåns avrinningsområde markerat med mörkblå linje. Avfallsanläggningen Löt ligger vid 
ett tillflöde, lila på kartan, till Vretaån som är markerad med ljusblått. Nedströms tillflödet från Löt rinner 
Vretaån till sjön Jälnan och vidare till Rösjön och Frihamra. Strax norr om Frihamra mynnar Vretaån, och 
ett par andra tillflöden från västra delarna av avrinningsområdet, ut i Husbyån som rinner ut i sjön 
Lommaren som i sin tur mynnar ut i Norrtäljeviken. Punkten 1 avser ett Natura-2000 område i skogsmark. 
Punkten 2 avser ett vattenskyddsområde på kullarna öster om Rösjön. Punkt 3 avser Gullunge naturreservat 
som är ett naturskogsområde. Punkt 4 mellan Frihamra och Finsta är ett vattenskyddsområde. Kartan är en 
bearbetad karta från vattenmyndighetens hemsida, www.viss.lst.se 
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 Figur 2. Jälnans avrinningsområde med mar-
keringar för potentiellt förorenade områden som ej 
är riskklassade. 1 är Löt avfallsanläggning, 2 är 
drivmedelshantering, 3 är livmedelsindustri, 4 är 
nedlagd såg och 5 är sågverk utan impregnering. 
Gulmarkerat vattendrag har måttlig ekologisk 
status, gråmarkerad är icke klassad. 

 
Figur 3. Rösjöns delavrinningsområde. 1 är ett 
vattenskyddsområde på några kullar sydväst om 
sjön. Potentiellt förorenade områden som ej är 
riskklassade är betong- och cementindustri 2, 
motorbana 4 och på gränsen av avrinnings-
området en industrideponi, 3. Gulmarkerat 
vattendrag har måttlig ekologisk status. 

 
Figur 4. Vretaåns delavrinningsområde nedströms Rösjön. Potentiellt förorenade områden som ej är 
riskklassade är 1,sågverk, 2 drivmedelshantering, 3 industrideponi, 4 oljegrus- och asfaltverk samt 5 
betong och cementindustri som också ligger i ett vattenskyddsområde. Gul stjärna, 6 avser oljegrus- och 
asfaltsverk som har måttlig risk och område 7 är Gullunge naturreservat. 
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En sökning på Naturvårdsverkets kartsida för skyddad natur visar att det inom Vretaåns 
tillrinningsområde inte finns någon skyddad natur som kan påverkas av vattenkvalitén i 
Vretaån. De skyddade naturområden som finns är skogsområden. Det finns också två 
vattenskyddsområden, se figur 3 och 4, men dessa är också landområden som inte kan 
påverkas av Vretaåns vattenkvalitet.  
 
I figur 2-4 redovisas de potentiellt förorenade områden som Länsstyrelsen angett 
(www.viss.lst.se) samt de vattenskyddsområden och naturreservat som finns inom 
Vretaåns olika tillrinningsområden. Förutom de dessa potentiellt förorenade områden så 
finns i Jälnans avrinningsområde även en golfbana och en travträningsbana som kan 
påverka vattenkvalitén nedströms, se figur 5. 
 
 

 
Figur 5. Provtagningsstationer och diken/vattendrag som rinner mot södra delen av Jälnan. Y1-Y3 och Y5 
är stationer uppströms utsläppet från avfallsanläggningen. Renat lakvatten rinner ut vid L3. Nedströms 
utsläppet görs provtagningar vid Y7 samt vid Jälnans tillopp, JT. Vid ett tillfälle togs även prov vid två 
mindre tillopp, JT2 och JT3. Tidigare togs prover i station Jälnan. Kartan är en bearbetad karta från 
Lantmäteriverket.  
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SÖRAB har tagit prover vid Löt, vid Jälnans tillopp, i Jälnan och i Rösjön. Inom den 
regionala miljöövervakningen tas prover i nedre delen av Vretaån, vid Frihamra samt 
nedströms till Norrtäljeviken. 
 
Det renade lakvattnet från Löt mynnar ut från punkten L3 i ett dike, ca 4 km uppströms 
sjön Jälnan, se figur 5 och 6.   
 
Uppströms utsläppet av renat lakvatten från Löt ligger en travträningsbana och i den 
sydöstra delen av Jälnans tillrinningsområde ligger en golfbana. Jälnans tillrinnings-
område genomkorsas av E18 och Rimbovägen som korsar varandra vid trafikplatsen 
Roslagsstoppet där det också ligger en bensinmack. I övrigt utgörs tillrinningsområdet 
huvudsakligen av skogs- och jordbruksmark.  
  
Diket från utsläppet vid Löt till Jälnan passerar under vägar på tre ställen; Kårstavägen, 
Rimbovägen samt en mindre väg i närheten av Jälnan. Dagvatten från delar av dessa 
vägar tillförs diket och kan också påverka vattnet vid provpunkten JT och Jälnan. Diket 
passerar också några enstaka gårdar, med en trekammarbrunn och en verkstad. I övrigt 
utgörs närområdet till diket främst av jordbruksmark. 
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3. Provtagning vid Jälnan och i Rösjön  
 
Den första sjön nedströms Löt är Jälnan, som är mycket grund och nästan helt igenväxt. 
Nedströms Jälnan ligger Rösjön.  Det är svårt att ta vattenprover i Jälnan som är 
representativa för sjön. Det beror på att sjön är nästan helt igenväxt och att det djupaste 
stället, 2 meter, inte ligger i eller nära mitten av sjön utan i den södra änden av sjön. 
Periodvis, när vattenståndet är lågt och vattenaloén blommar, finns ingen fri 
vattenspegel på Jälnan. Det är också svårt och tidsödande att ta sig ut till djupområdet 
under den isfria perioden då det inte finns någon väg nära stranden. Båt måste 
transporteras antingen genom diket och det ca 100 meter breda vassbältet vid inloppet 
eller från östra sidan över ca 150 meter åkermark. Sannolikt gör den myckna 
vegetationen i sjön, se figur 20, att vattnet blandas dåligt och att vattenkvalitén är ganska 
varierande i olika delar av sjön och vid olika vattenstånd. Svårigheten att göra många 
provtagningar och att få representativa prover för sjön samt att sedan kunna få ett bra 
underlag att jämföra med naturliga förhållanden och med andra sjöar gjorde att vi inför 
prövotidsutredningen valde att istället ta proverna i inloppet till sjön vid punkten JT 
samt att komplettera med prover på vattenkemi och växtplankton i nästa sjö nedströms 
som är Rösjön.  
 
Därmed får man en god bild av vattenkvalitén i det största tilloppet till Jälnan samt från 
den första mer ”normala” sjön nedströms. Under 2012 -14 har de flesta vattenproverna 
tagits vid tilloppet, JT.  

2013-02-21 JT Jälnan

Klorid, Cl mg/l 30 30
TOC mg/l 21 21

Ammoniumkväve, NH4-N µg/l 620 660

Nitratnitritkväve, NO3+NO2-N   " 140 160

Kväve total, N   " 1700 1800

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr.   " 19 20

Fosfor total, P   " 36 38
Järn, Fe   " 1300 1300
Mangan, Mn   " 110 110

Arsenik, As   " 0,62 0,63

Bly, Pb   " 0,51 0,54

Kadmium, Cd   " 0,021 0,025

Koppar, Cu   " 2,4 2,6

Krom, Cr   " 1,3 1,4
Nickel, Ni   " 1,9 1,9

Zink, Zn   " 5,5 7,6  
Tabell 1. Jämförelse mellan JT och Jälnan i februari 2013 då det inte varit något utsläpp från Löt på ca en 
månad. Halterna av de flesta ämnen var något lägre (grönmarkerat) vid JT än i Jälnan. Den lokala 
vattenföringen var vid mättillfället relativt låg. 
 
Den 3:e september 2012 och den 21:a februari 2013 togs vattenprover både i tilloppet, JT 
och i Jälnans södra del för att kunna jämföra provtagningsstationerna. Proverna från 
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början av september analyserades dock ej på grund av missförstånd. Proverna från 
februari visar att vattenkvalitén var ganska lik i bägge stationer men med något lägre 
halter av de flesta ämnen vid JT. Vid mättillfället beräknas utsläppet från L3 varit ca 1,3 
l/s eller 1,4 % av flödet vid JT som var 89 l/s (74 % av den lokala vattenföringen till 
Jälnan 2013-02-21 enligt SMHI).  I medeltal utgör flödet från L3 ca 2,5 % av flödet i JT. 
 
SÖRAB har tagit vattenprover i Jälnan i juni och augusti 2007-2010 samt i oktober och 
november 2011 och i februari och mars 2013. I Rösjön har vattenprover tagits i juli-
november 2012 och i mars 2013.  
 
Vattenprover har tagits av Friman Ekologikonsult AB en gång per månad från juli till 
november 2012 med Ruttnerhämtare på 0,5 m djup i Jälnans tillopp, JT (se figur 5 och 
omslagsbilden) och i Rösjöns djupområde (se figur 21). Vid provtagningen i november 
togs även prover från två mindre diken mot Jälnan som inte tar emot något vatten från 
avfallsanläggningen, JT2 och JT3. Därefter har SÖRAB, när det varit isfritt vid JT, tagit 29 
vattenprov 2013 och 25 prov tom oktober 2014. SÖRAB använder en så kallad Fyriså-
hämtare som i princip består av en flaska, som är fastsatt på en käpp och som kan 
tömmas via en slang från botten. Fyrisåhämtare lämpar sig bra när det är för grunt för att 
använda Ruttnerhämtare. 
 
I Rösjön gjordes en grov djupkartering med handekolod och GPS på ca 100 punkter i 
syfte att hitta djupområdena och få en allmän uppfattning om djupförhållandena. I 
Rösjön har vattenprover tagits ner till 6 m djup och temperaturen har mätts på varje 
meter och siktdjup har mätts med Secciskiva och vattenkikare. Klorofyllprov har tagits 
på 0,5 m djup men i Rösjön i augusti togs även ett blandprov från 0-2 m djup från fem 
ställen med ca 100- 200 m mellanrum. Ytvattenproverna har analyserats på närsalter, 
metaller, klorofyll och ytterligare några parametrar. Proverna på 6 m djup i Rösjön har 
mestadels endast analyserats på fosfatfosfor, klorid och syre. I juli och augusti togs även 
växtplanktonprov i Rösjön från blandprov på 0-2 m djup från fem ställen i sjön. 
Växtplanktonproverna har konserverats direkt med Lugols lösning och sedan 
analyserats av Ingrid Hårding vid Medins Biologi AB.  
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4. Utsläpp från avfallsanläggningen  
Efter rening pumpas lak- och processvattnet upp till en våtmark och sedan periodvis ut 
över en översilningsmark varifrån det rinner ner till en mätstation och utsläppspunkt, L3, 
vid ett dike som går förbi anläggningen, se figur 5 och 6. De totala utsläppen under 2012, 
2013 och till 21:a oktober 2014 redovisas i tabell 2.  
 

    

 
 

 

Figur 6.  Utsläppet av det renade lakvattnet från Löt avfallsanläggning syns vid pilen i den vänstra bilden 
där ett svart plaströr skymtar. I bakgrunden, bakom viltstängslet, syns en av dammarna i renings-
anläggningen. De högra bilderna från olika årstider visar det dike som passerar väster om Löt avfalls-
anläggning. Utsläppet mynnar ut i sidodiket från vänster i bild. 

 
År 2012 var det ovanligt mycket nederbörd och avrinningen var nästan 40 % högre än ett 
medelår. Det medförde också högre flöden både från avfallsanläggningen och i vatten-
dragen nedströms. 2013 var avrinningen mer normal och mängderna föroreningar i 
utsläppsvattnet var mindre av de flesta ämnena.  Beträffande 2014 så har flödet från 
anläggningen, fram till oktober, varit något lägre i genomsnitt jämfört med samma 
period 2013. De flesta föroreningsmängderna har varit lägre hittills 2014 än för samma 
period 2013. Framförallt så har ammoniumkvävet nästan försvunnit och totalkväve-
halterna har mer än halverats, se tabell 2.   
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Figur 7. Diket direkt nedströms avfallsanläggningen vid olika årstider. 
 
Metallhalterna är mycket låga för att vara ett utsläppsvatten. Bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag gäller givetvis inte för utsläppsvatten. Nedan har ändå gjorts en 
jämförelse som visar att metallhalterna är låga redan i utsläppsvattnet. Enligt 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (NV 1999) så framgår det att halterna av 
arsenik och krom skulle klassas som måttligt höga och de övriga metallhalterna som låga 
om detta var ett naturligt ytvatten.  
 

2012 2013  1/1- 7/10-2013

Flöde (kbm) 153789 102565 87538 80 530

kg kg kg kg mg/l

Klorid, Cl 36468 26907 22829 21535 267

TOC 9125 6919 5987 5893 73

Ammoniumkväve, NH4-N 1291 1632 1574 99 1,2

Nitratnitritkväve, NO3+NO2-N 859 410 243 407 5,05

Kväve total, N 3462 2730 2424 1009 13

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. 11 5,8 5,6 7 0,09

Fosfor total, P 31 27 26 15 0,19

kg kg kg kg µg/l

Arsenik, As 0,53 0,47 0,432 0,39 4,8

Bly, Pb 0,13 0,16 0,145 0,047 0,58

Kadmium, Cd 0,02 0,0051 0,0045 0,0033 0,04

Koppar, Cu 0,44 0,38 0,325 0,2 2,5

Krom, Cr 1,5 1,2 1,039 1,1 13,7

Kvicksilver, Hg 3,10E-04 0,0021 0,0019 0,0008 0,0099

Nickel, Ni 1,1 0,86 0,734 0,8 9,9

Zink, Zn 1,6 1,8 1,551 0,8 9,9

 1/1 -21/10 2014

 
Tabell 2. Totala halter i utsläppsvattnet i L3 2012, 2013 och för januari till oktober 2013 och 2014 samt 
medelvärden för halter från januari till 21a oktober 2014. Grönt markerar låga halter och gult måttligt höga 
halter för metaller i sjöar enligt bedömningsgrunder från 1999. 
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5. Vattenföring 
Tillrinningsområdet uppströms Löt uppskattas till ca 3,5 km2(arealberäkning gjord med 
verktyg på vattenmyndighetens hemsida på delavrinningsområdet i figur 8).   Arealen 
uppströms Jälnans utlopp är 29,55 km2, varav sjöytan utgör 1,31 % enligt SMHI. Arealen 
uppströms mätstationen JT har uppskattats till 21,6 km2.   De ytor vars vatten samlas in 
och släpps ut vid L3 uppgår till ca 327 000 m2, dvs 1,5 % av JT:s och 1,1 % av Jälnans 
avrinningsområde. 
 
Flödena har beräknats från SMHI:s uppgifter på vattenwebben om lokal och total vatten-
föring vid Jälnans utlopp. Den lokala vattenföringen är flödet av det vatten som rinner 
till sjön från omgivningen. Den totala vattenföringen är flödet vid utloppet inklusive det 
vatten som regnar på eller avdunstar från sjöytan. Flödena från avfallsanläggningen är 
beräknade efter flödesmätningar som SÖRAB gör vid utsläppspunkten, L3. Vid 
beräkning av flödet vid JT bedöms den vara en andel av den lokala vattenföringen till 
Jälnan, dvs vattenföringen till sjön exklusive sjöytan.   

 
Figur 8. Jälnans och Rösjöns tillrinningsområden.  Kartan är en bearbetad karta från vattenmyndighetens 
hemsida, www.viss.lst.se 
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5.1 Utsläppsflöden 

Efter rening pumpas lakvattnet upp till våtmarken och sedan kampanjvis ut över 
översilningsområdet varifrån det rinner ner till utsläppspunkten L3 där flödet mäts och 
vattenprover tas. I medeltal var flödet av utsläppsvatten 4,8 l/s 2012 och 3,3 l/s 2013. 
Men eftersom vattnet släpps ut periodvis i översilningsområdet så varierar flödet vid 
utsläppspunkten L3, se figur 9.   I diagrammet redovisas genomsnittliga flöden för varje 
period under, respektive mellan utsläpp till översilningsområdet. I verkligheten är 
förstås flödet något jämnare än vad diagrammet visar. 
 

 
Figur 9. Genomsnittliga flöden vid L3, januari 2012 till 21 oktober 2014, beräknat på varje period som 
renat vatten pumpas eller inte pumpas till översilningsområdet.  
 

5.2 Flöden vid Jälnans tillopp, JT 

Flödet vid JT har beräknats som 74 % av den lokala vattenföringen vid Jälnans utlopp. 
Det motsvarar tillrinningen från den andel av Jälnans tillrinningsområde som ligger 
uppströms JT. I medeltal för 1981-2010 så är flödet vid JT 133 l/s. 2012 och 2013 var flödet 
vid JT i medeltal 187 l/s respektive 136 l/s.  Flödena vid mätstationen JT varierar dock 
kraftigt under året eftersom vattnet huvudsakligen kommer från diken och det inte finns 
så mycket våtmarker uppströms som jämnar ut flödet. Under perioden januari 2012 till 
oktober 2014 var flödet vid JT som högst 2046 l/s (20:e april 2013) och som lägst 10 l/s (3-
5 oktober 2013), se figur 10. 
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Figur 10. Beräknad vattenföring vid Jälnans tillopp, JT, januari 2012 till oktober 2014. Flödena utanför 
skalan, den 17:e till 25:e april 2013, var mellan 1000 och 2046 l/s.  I juni till mitten av oktober 2013 var 
flödet vid JT mestadels mindre än 20 l/s och som lägst 10 l/s. Flödet vid Jälnans tillopp bedöms vara 74 % 
av tillrinningen till Jälnan eftersom arealen på avrinninsområdet uppströms JT bedöms vara 74 % av 
arealen på hela Jälnans tillrinningsområde. I detta diagram har hänsyn har ej tagits till de varierande 
flödena från avfallsanläggningen eftersom det är så litet att det knappt skulle synas i denna skala. 
Dygnsflöden för tillrinningen till Jälnan är hämtade från SMHI. 
 

5.3 Utsläppets andel av vattnet nedströms 

Andelen utsläppsvatten från avfallsanläggningen vid mätpunkten JT var 2012 och 2013 i 
medeltal 2,6 % respektive 2,4 %. Reningen av lakvatten är mest effektiv sommartid varför 
merparten av det renade vattnet har släppts ut då. Eftersom vattenföringen ofta är 
mycket låg sommartid så kan andelen utsläppsvatten vid JT bli betydligt högre då, se 
figur 11.  

 
Figur 11. Utsläppsvattnet beräknat som andel av det samtida flödet vid Jt. Andelen utsläppsvatten är 
mycket låg vintertid men sommartid när flödet vid JT är lågt så blir andelen utsläppsvatten ibland hög. 
Högsta andelen 57 % var den 20:e september 2014, då flödet vid JT efter en lång torrperiod bara var 
11 l/s.  
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Längre nedströms kan andelen utsläppsvatten inte bli så hög, dels eftersom flödet är 
större där,    men framförallt för att utsläppsvattnet då späds ut i sjövolymen.  
 
Flödena vid Jälnans utlopp är i medeltal 180 l/s, dvs ca 34 % högre än vid JT. 2012 var 
flödet i medeltal 259 l/s och 2013 183 l/s. Lakvattnet står för cirka 1,8% av Jälnans 
utloppsflöde.  Jälnans volym är inte känd men ytan är enligt SMHI, nästan 0,4 km2 och 
om man antar att medeldjupet är 0,7 meter så blir volymen ca 280 000 m3.  
 
Rösjöns avrinningsområde är 39,6 km2 varav Rösjöns area är 0,74 km2.  Vid Rösjöns 
utlopp är flödet i medeltal 240 l/s.  Åren 2012 och 2013 var flödet i medeltal 349 l/s 
respektive 236 l/s varav utsläppsvattnet från avfallsanläggningen utgjorde knappt 1,4 % 
bägge åren. Sjövolymen i Rösjön är ca 2,9 miljoner m3 varför flera månaders 
utsläppsvolymer ändå inte uppgår till 1 % av sjövolymen.  
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6. Vattenkvalitet vid Jälnans tillopp, JT 

6.1 pH, alkalinitet, konduktivitet, färg, klorid, sulfat och TOC 

pH 

Konduktivitet och pH mäts en gång varje isfri månad med fältinstrument på ett flertal 
stationer både uppströms och nedströms utsläppspunkten. Under perioden mars 2012 till 
oktober 2014 så har pH närmast uppströms utsläppet, vid station Y5, varierat mellan 7 
och 8,4. Vid Y7, som ligger ca 500 m nedströms utsläppet, så har pH varierat mellan 7,2 
och 8,3. När utsläpp pågår så kan pH i Y7 både bli lägre och högre än vad det samtidigt 
är uppströms utsläppet vid Y5, men oftast blir pH högre nedströms. Oftast, men inte 
alltid, när utsläpp pågår så stiger pH något vid Y7 för att sedan sjunka vid Jälnans 
tillopp. pH har varierat mellan 6,7 (i juli 2013 och 2014) och 8,2 (nov. 2013).  
 

Alkalinitet 

Alkaliniteten är ett mått på halten av vätekarbonat som buffrar mot syror. Alkaliniteten 
brukar vara hög i jordbrukspåverkade områden men låg i små sjöar i områden med 
svårvittrad mark. Alkaliniteten har mätts fyra gånger i Jälnans tillopp i juli till november 
2012. I juli när andelen utsläppsvatten vid JT var mycket hög så var alkaliniteten 3,2 
mekv/l. Vid de övriga mättillfällena var alkaliniteten 0,9-1,1 mekv/l.  I november 2012 
mättes alkalinitet och pH även i två mindre tillopp till södra Jälnan, JT2 och JT3 som inte 
påverkas av utsläppen. pH var där 7,4 respektive 7,9 och alkaliniteten 0,7 respektive 1,6 
mekv/l . pH är nära neutralt och alkaliniteten, buffringsförmågan, är således mycket god 
i alla mätpunkter och ingen risk för försurning av Jälnan föreligger. 
  

Konduktivitet 

Konduktiviteten (ledningsförmågan) och ett mått på mängden lösta joner i vattnet. De 
vanligaste positiva jonerna i sjövatten är kalcium, magnesium och natrium och de 
vanligaste negativa är vätekarbonat, sulfat och klorid. Konduktiviteten är som lägst i 
regnvatten men stiger sedan ju mer salter som tillförs genom vittring i marken eller 
genom föroreningar. Uppströms utsläppet, vid Y5, har konduktiviteten varierat mellan 
10 och 123 mS/m och i medeltal varit 55 mS/m.   I samband med utsläpp stiger 
konduktiviteten nedströms. Vid JT har konduktiviteten under perioden juli 2012 till 
oktober 2014 varierat mellan 11 och 164 mS/m och i medeltal varit 61 mS/m, se tabell 3. 
Eftersom det p g a is tas färre prover på vintern när konduktiviteten är lägre så är dock 
årsmedelvärdena lägre i verkligheten. Konduktiviteten var högst när flödet var som 
lägst, i juli och augusti 2013 och 2014.  
  

Absorbans 

Absorbans, ett mått på vattnets färg, mättes i JT fyra gånger i juli till november 2012. 
Absorbansen varierade mellan 0,394 och 0,493 och medianvärdet var 0,456. Det föreföll 
inte vara något samband mellan absorbans och andel utsläppsvatten.  
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Kond. Klorid Sulfat

mS/m mg/l mg/l
Jt juli 2012- okt. 2014 Min 11 8,9 5,4
Kond. 22 prov Max 164 360 270
Cl, SO₄ 53 prov Medelvärde 61 87 61
Jt 2013,  27 prov årsmängd/årsflöde 38 27

Vretaån 20108, 2010; 8 prov Medelvärde 38 27 33
 36 Vattendrag  i Sthlms län Min 11 3,8 15
 okt/nov 2000 Max 74 69 323

Medelvärde 30 18 78  
Tabell. 3 Konduktivitet, klorid- och sulfathalter vid Jälnans tillopp, JT, i Vretaån vid Frihamra och i 36 
vattendrag i Stockholms län. Genom att det tas färre prov på vintern när det är is så är medelvärden vid JT 
lägre i verkligheten än vad som anges i tabellen. För 2013 anges även genomsnittshalter av klorid och 
sulfat som bättre speglar den verkliga transporten av dessa ämnen.  
 

Klorid  

Kloridhalterna är en del av salthalten i vatten. Klorid kan komma från fossilt salt, från 
vägsalt, från avlopp och från lakvatten. Klorid är vattenlösligt och lättrörligt och det går i 
praktiken inte att rena bort på ett ekonomiskt rimligt sätt (det kan tas bort genom 
indunstning). Klorid transporteras hela tiden ut i havet via bäckar, åar och floder. 
Halterna i vattendragen påverkas i stort sett bara av utspädningen mellan källan och 
mätpunkten.  Sjöar under högsta kustlinjen, (t.ex. hela Uppland, kustområdena och 
mellansvenska sänkan) har naturligt högre kloridhalter än sjöar i inlandet. Mätningar år 
2000 i 36 vattendrag i Stockholm län i oktober, då utspädning brukar vara stor, visade 
kloridhalter på 4-69 mg/l. De flesta sjöarna i Stockholms län hade kloridhalter på 10-28 
mg/l men 30 sjöar hade kloridhalter på 40-132 mg/l och en sjö på 377 mg/l.  
 
Kloridhalterna i JT varierade under mätperioden juli 2012 till september 2014 mellan 9 
och 360 mg/l, se figur 12. De höga halterna uppmättes sommartid när flödet var mycket 
lågt. För att få en bättre uppfattning om mängden klorid som transporteras till Jälnan så 
har det genomsnittliga flödet beräknats. Alla mätvärden har interpolerats och 
multiplicerat med varje dygnsflöde, den totala mängden har dividerats med 
årsmedelflödet och för 2013 var den genomsnittliga kloridhalten 38 mg/l, se tabell 3. 
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Figur 12. Klorid- och sulfathalter vid Jälnans tillopp. Klorid- och sulfathalterna är högst under 
sommaren när flödena är låga. Siffrorna inom parantes under x-axeln avser antalet prov den 
aktuella månaden. 
 

Sulfat 

Sulfathalten i JT har under perioden juli 2012 till september 2014 varierat mellan 5 och 
270 mg/l, se figur 12. Sulfathalterna var liksom kloridhalterna som högst sommartid 
2013 och 2014 när flödena var låga och andelen utsläppsvatten hög. Sulfathalterna var 
dock inte högre än vad som förekommer vid normala flöden längre ner i avrinnings-
områden, vilket framgår av värden i Stockholms län från riksinventeringen hösten 2000, 
se tabell 3. En genomsnittlig sulfathalt har beräknats för år 2013 till 27 mg/l. Beräkningen 
har gjorts på samma sätt som för den genomsnittliga kloridhalten. 
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Total organiskt kol, TOC 

 
Totalt organiskt kol är ett mått på mängden organiskt material i vattnet. Organiskt 
material är potentiellt syretärande beroende på hur svårnedbrytbart det är.  Under 
perioden från juli 2012 till september 2014 har halten TOC i JT varierat mellan 3 mg/l och 
140 mg/l, se figur 13. För det mesta ligger TOC-halten på ca 20 mg/l men vid mycket 
låga flöden blir halterna betydligt högre. Transporten TOC vid JT 2013 är beräknad till 22 
mg/l. Beräkningen har gjorts genom att halterna mellan mätvärdena interpolerats och 
multiplicerats med dygnsflödena. Årsmängden har sedan dividerats med årsflödet. 
Halter över 16 mg/l klassas som mycket höga enligt Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder från 1999. 
 
 
 

 
Figur 13. Halten totalt organiskt kol, TOC i Jälnans tillopp perioden juli 2012 till september 2014. 
Siffrorna inom parantes under x-axeln avser antalet prov den aktuella månaden. Halter mellan 
provtagningarna är interpolerade. Siffrorna inom parantes under x-axeln avser antalet prov den 
aktuella månaden.
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6.2 Näringsämnen 
 
I JT så var kvoten mellan totakväve- och totalfosforhalterna i juni till september 2013 och 
2014 i medeltal 27 respektive 57 vilket innebär att det mestadels är överskott av kväve. 
Det innebär att produktionen av växtplankton och annan växtlighet huvudsakligen styrs 
av tillgången på fosfor.  
 

Fosfor 

Totalfosforhalterna vid JT har under mätperioden från juli 2012 till oktober 2014 varierat 
mellan 28 och 410 µg/l och i medeltal varit 95 µg/l, se figur 14. Halter över 100 µg/l 
uppmättes bara vid de mycket låga flödena sommaren 2013 och sommaren 2014. 
Eftersom det tas färre prover på vintern när halten är låg så är medelhalten i verkligheten 
lägre. Länsstyrelsens klassning av Vretaån grundar sig på prover tagna på vår och höst. 
Om man tar medelvärde på totalfosforhalterna i april, maj, oktober och november för 2,5 
år blir det 69 µg/l. Med den ojämna belastning som sker i detta fall är det kanske mest 
korrekt att flödesvikta totalfosforhalten som man gör när man beräknar transporten. 
Genomsnittshalten för 2013 blir då 58 µg/l. 
 
 

 
Figur 14. Halter av totalfosfor (P-tot) och fosfatfosfor (PO4-P) i Jälnans tillopp. Siffrorna inom parantes 
under x-axeln avser antal provtagningar den månaden. Halter mellan provtagningarna är interpolerade. 
Siffrorna inom parantes under x-axeln avser antalet prov den aktuella månaden. 
 
Totalfosforhalterna vid JT speglar inte den verkliga fosforbelastningen på Jälnan 
eftersom de högsta halterna uppmättes då flödet var mycket litet. Det är därför mer 
intressant att beräkna vilka mängder fosfor som tillförs via Jälnans tillopp. Genom att 
interpolera fosforhalterna mellan mättillfällena och multiplicera med dygnsflöden så får 
man fram fosfortransporten i JT, se figur 15 och tabell 4.  För 2013 som var ett normalår 
beträffande avrinning så blev transporten av totalfosfor 250 kg.  För tillrinningsområdet 
som är nästan 22 km2 blir den arealspecifika förlusten av totalfosfor 0,11 kg P/ha.   
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Ju större fosforförluster det är från markerna i avrinningsområdet desto större blir 
gödningspåverkan i vattendrag och sjöar nedströms.  Enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder från 1999 så klassas förluster på 0,08-0,16 kg P/ha som måttligt 
höga förluster (klass 3 på en femgradig skala).  
 
Medelflödet vid JT 2013 var 136 l/s och den totala mängden fosfor 250 kg vilket medför 
att den genomsnittliga totalfosforhalten var 58 µg/l.  
 
 

 
Figur 15. Fosfortransporten vid Jälnans tillopp, JT under mätperioden juli 2012 till oktober 2014.  
Fosfortransporterna är som störst i samband med höga flöden vintertid. Siffrorna inom parantes under x-
axeln avser antalet prov den aktuella månaden. 
 
 

totalfosfor totalfosfor i totalfosfor Modellerad

Antal Flöde Jt vid Jt utsläpp vid Jt fosfor-

Period prov i Jt från L3 minus utsläpp transort för Jt

l/s kg kg Kg kg

 9/7-31/12  2012 4 161 200 15 185 150

Hela 2013 27 136 250 27 223 211

1/1-16/10 2013 20 134 199 25 174 171

1/1-16/10 2014 29 112 131 15 116 138  
Tabell 4. Beräknade fosformängder vid Jälnans tillopp, JT, vid utsläppet från avfallsanläggningen, L3, i 
jämförelse med 74 % av den lokala fosfortransporten till Jälnan som är modellberäknad enligt HYPE-
modell och redovisad på SMHI:s vattenwebb. Avrinningsområdet vid mätpunkten JT motsvarar 74 % av 
Jälnans tillrinningsområde. 
 

För att kunna bedöma hur näringspåverkade sjöar och vattendrag är så jämför man  
de uppmätta totalfosforhalterna med ett referensvärde beräknat enligt anvisningar från 
Havs- och Vattenmyndigheten. Referensvärdet ska spegla de naturliga förhållandena. I 
referensvärdesberäkningen för vattendrag finns det med en faktor som motsvarar 
naturligt läckage från ogödslad vall. Denna faktor används för vattendrag i avrinnings-
områden som har mer än 10 % jordbruksmark.  
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Andelen jordbruksmark för hela Jälnans avrinningsområde är enligt SMHI 11,75 %. 
Andelen vid tilloppet, vid punkten JT bedöms vara ca 12 % (arealberäkning med verktyg 
på VISS). Referensvärdet påverkas också av vattnets icke marina hårdhet, dvs halt av 
kalcium och magnesium justerat med kloridhalten. Det beror på att fosforn är mindre 
tillgänglig i hårt vatten och en viss del av fosforhalten därmed kan räknas bort.   
 
Kalcium och magnesiumhalterna uppmättes den 10:e januari 2013 till 24 mg/l respektive 
3,2 mg/l. Värdet för (Ca*Mg*) beräknas genom enligt Ca + Mg -0,235 *Cl där alla 
koncentrationer anges som mekv/l. Enligt HVMFS 2013:19 ska referensvärdet för 
totalfosfor i vattendrag beräknas enligt formeln: 
 
log10 (ref-P) = 1,533 + 0,240 * log10(Ca*Mg* ) + 0,301*log10 (AbsF)–  
0,012 √ stationshöjd    
Ref-P blir då 25,8 µg/l. För att därefter justera referensvärdet för jordbrukspåverkan 
används formeln: 
Ref-PJo =(PJo * AJo*0,5+ref-P*(100-AJo))/100 
Där PJo  ,som beror på jordart och utlakningsregion, är 127,19  för Vretaåns 
avrinningsområde enligt VISS. AJo är andel jordbruksmark i %. 
 
Ref.-PJo för provtagningsstationen JT, vid Jälnans tillopp blir då 30 µg/l. Beräknat på den 
flödesviktade totalfosforhalten vid JT 2013 på 58 µg/l blir den ekologiska kvoten,  
Ref.-PJo/P-tot, 0,52 vilket tyder på god status beträffande näring. Kvoten för god status 
ska vara 0,5-0,7 (se även bilaga 1).  
 
Uppgifter från Länsstyrelsen visar att totalfosforhalten längre nedströms, i Vretaån, vid 
Frihamra (som ligger 11 km nedströms Jälnan inlopp då vattnet passerat både Jälnan, 
Rösjön och diket genom den utdikade Gullungesjön) i medeltal är 38 µg/l. Det tyder på 
god ekologisk status beträffande näringspåverkan men bedömningen är osäker då den 
grundar sig på för få och varierande mätvärden (8 mätvärden från 2008-2010).   
 

Kväve 

I Jälnans tillopp har halterna av totalkväve under mätperioden från juli 2012 till oktober 
2014 varierat mellan 1,1 och 10 mg/l och i medeltal varit 3,0 mg/l, se figur 16. Halten 
oorganiskt kväve har i medeltal varit 0,3 mg/l ammoniumkväve och 0,6 mg/l nitrit-
nitrat-kväve. När det inte är syrebrist brukar större delen av ammoniumkvävet nitrifieras 
av bakterier till nitratkväve (nitrit- och nitratkväve analyseras oftast sammanslaget men i 
ytvatten så utgörs nästan hela halten av nitratkväve).   
 
Ammoniumkvävehalterna har mestadels varit under 0,1 mg/l utom i februari-april 2013. 
De höga halterna i början av 2013 berodde på att man efter den stora nederbörden 2012 
och snösmältning i januari och april 2013 hade fulla dammar och var tvungen att pumpa 
över icke färdigbehandlat vatten till översilningsområdet. Detta finns rapporterat bl.a. i 
SÖRAB:s miljörapport för 2013. Sedan dess har stora satsningar gjorts på att förbättra 
kvävereningen. Ammoniumhalten har som funktion av detta minskat kraftigt sedan 
sommaren 2014, se figur 16.  
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Figur 16. Halter av totalkväve, N-tot,  nitrit- och nitratkväve, NO2+3-N, och av ammoniumkväve, NH4-N, 
i Jälnans tillopp från juli 2012 till oktober 2014. Kvävehalterna är högst sommartid när flödena är som 
lägst. Siffrorna inom parantes under x-axeln avser antalet prov den aktuella månaden. 
 
 
Höga halter av ammoniumkväve kan leda till ökad syreförbrukning nedströms och i 
samband med högt pH att, för t.ex. fisk, skadliga halter av ammoniak uppstår. Det är 
svårt att mäta ammoniakhalten direkt men den stiger med ökande temperatur och pH 
och kan beräknas när man känner till pH, temperatur och ammoniumkvävehalt. I en 
skrivelse från Havs- och vattenmyndigheten i september 2013 föreslogs gränsvärden för 
ammoniakkväve på 1 µg/l som årsmedelvärde och 6,8 µg/l som maximalt enstaka värde, 
för att ett vattendrag eller en sjö ska kunna anses ha god ekologisk status (se även bilaga 
1). Innan dess fanns en miljökvalitetsnorm för fiskevatten på 25 µg/l ammoniak  
(= 21 µg/l ammoniakkväve).   
 
I januari till oktober 2014 har ammoniumkvävehalterna i Jälnans tillopp varierat mellan 
0,011 och 0,27 mg/l och i medelvärde varit 0,09 mg/l.  När ammoniumkvävehalten var 
som högst, 15:e maj, så var pH 7,3 och temperaturen 9 ⁰C vilket medför att ammoniak-
kvävehalten var 0,9 µg/l. Ammoniakhalterna för 2014 i Jälnans tillopp tyder alltså på 
att den ekologiska statusen kan klassas som god beträffande detta ämne. 
 
Lakvatten från avfallsanläggningar har i allmänhet mycket höga kvävehalter och även 
efter rening brukar kvävehalterna vara förhöjda jämfört med vanliga halter i sjöar och 
vattendrag. Vid Jälnans tillopp är halterna som högst på sommaren när flödena är som 
lägst. Därför har transporterna av kväve beräknats på samma sätt som för fosfor. 
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totalkväve totalkväve i totalkväve Modellerad

Antal Flöde Jt vid Jt utsläpp vid Jt kväve-

Period prov i Jt från L3 minus utsläpp transort för Jt

l/s kg kg Kg kg

 9/7-31/12  2012 4 161 4088 1730 2358 1745

Hela 2013 27 136 9749 2730 7019 5194

1/1-16/10 2013 20 134 7994 2430 5564 4117

1/1-16/10 2014 29 112 5866 1009 4857 3594  
Tabell 5.  Beräknade kvävemängder vid Jälnans tillopp, vid utsläppet från avfallsanläggningen i jämförelse 
med 74 % av den lokala transporten till Jälnan som är modellberäknat med HYPE-modell och redovisad på 
SMHI:s vattenwebb. Avrinningsområdet vid mätpunkten JT motsvarar 74 % av Jälnans tillrinningsområde. 
 
Medelflödet för 2013 vid JT var 136 l/s och den totala mängden kväve 9749 kg vilket 
medför att den genomsnittliga totalkvävehalten var 2,3 mg/l. För samma år var den 
arealspecifika totalkväveförlusten vid Jälnans tillopp 4,5 kg/ha. Enligt Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder från 1999 så är kväveförluster på 4-16 kg/ha, höga förluster 
(klass 4 på en femgradig skala). Kväveförluster på 2-4 kg klassas som måttligt höga (klass 
3). I de nya bedömningsgrunderna används inte kvävehalterna för klassning av sjöar och 
vattendrag där fosfor reglerar produktionen. 
 

Det framgår av tabellen att kvävemängderna vid JT minskat men kvävemängderna från 
utsläppet är lite högre än den modellberäknade transporten vilket tyder på att modellen 
underskattar kvävebelastningen från andra källor till Jälnan.



  

Friman Ekologikonsult AB  2014-12-12 

27(53) 

6.3 Arsenik och tungmetaller  
 
Sammanlagt 55 prov på totalhalter av arsenik och tungmetaller har tagits i Jälnans tillopp 
från 9:e juli 2012 till 25.e september 2014, se figur 17, 18 och 19. I juli 2012 till februari 
2013 samt mellan den 25:e september och 23:e oktober 2014 har sammanlagt nio prov 
analyserats på lösta halter av samma ämnen, se tabell 7.   
 
Bly, kadmium och nickel ingår bland de prioriterade ämnen som har gränsvärden som 
inte får överskridas om den kemiska statusen ska kunna klassas som god (HVFMS 
2013:19), se även Bilaga 1. Gränsvärdena avser lösta halter, d.v.s. från prov som har 
filtrerats, och de lösta halterna utgör en del av totalhalterna. Totalhalterna av bly, 

kadmium och nickel i Jälnans tillopp ligger under gränsvärdena vilket visar att den 
kemiska statusen beträffande dessa ämnen kan klassas som god.  
 
 

 
Figur 17. Totalhalter av koppar, krom, zink och nickel vid Jälnans tillopp från juli 2012 till och med 
september 2014. Siffronra inom parantes på x-axeln avser antal prov som tagits den aktuella månaden. 
Mellan mätvärdena har halterna interpolerats. Totalhalterna av koppar, zink och nickel ligger hela tiden 
under gränsvärdena för lösta halter av dessa ämnen.  Totalhalten av krom ligger ibland över gränsvärdet för 
löst krom som är 3,67 µg/l som årsmedelvärde. 
 
Arsenik, koppar, krom och zink ingår bland de Särskilt Förorenande Ämnen, SFÄ, som 
Havs- och Vattenmyndigheten, i en skrivelse från september 2013, föreslagit gränsvärden 
för. Dessa gränsvärden ska enligt uppgift från Naturvårdsverket adderas till bakgrunds-
halterna och summan får inte överstigas om den fysikalisk-kemiska statusen, som är en 
del av den ekologiska statusen, ska kunna klassas som god. Totalhalterna för koppar och 
zink har under hela mätperioden legat under motsvarande gränsvärden medan års-
medelvärden av totalhalter av arsenik och krom ligger över motsvarande gränsvärden 
för lösta halter (1,2 respektive 3,67 µg/l). 
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Figur 18. Totalhalter av bly och arsenik i Jälnans tillopp från juli 2012 till och med september 2014. 
Totalhalten av arsenik ligger sommartid, när flödet är lågt, över gränsvärdet för löst arsenik som är 1,2 µg/l 
som årsmedelvärde. Totalhalterna för bly ligger hela tiden under gränsvärdet för löst bly, som är 7,2 µg/l 
som årsmedelvärde. 
 
 

 
Figur 19. Totalhalter av kadmium i Jälnans tillopp från juli 2012 till och med september 2014. Totalhalten 
av kadmium ligger hela tiden under gränsvärdet för löst kadmium som är 0,1 µg/l som årsmedelvärde. 
 
  
Som det framgår av diagrammen i figur 17 och 18 så är det framförallt på sommaren, när 
flödet är mycket lågt, som halterna av krom och arsenik är höga. Halterna speglar därför 
inte den verkliga föroreningsgraden. Därför har en beräkning gjorts av flödesviktade 
halter. De uppmätta halterna har interpolerats för varje dygn och multiplicerats med det 
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dygnsflödet vid Jälnans tillopp (74 % av det lokala flödet till Jälnan som redovisas av 
SMHI). Totalmängden per mätperiod har summerats och dividerats med medelflödet för 
samma period. De flödesviktade medelvärdena redovisas i tabell 6. De flödesviktade 
medelvärdena för totalhalter av arsenik, koppar, krom och zink samt den högsta 
uppmätta totalhalten av arsenik ligger under motsvarande gränsvärdena för lösta halter 
av dessa ämnen. Den fysikalisk-kemiska statusen (som ingår i den ekologiska 
statusen) kan därför klassas som god beträffande dessa ämnen. 
 
 

 

Arsenik Koppar Krom Zink Bly Kadmium Nickel

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Bakgrundshalt V4YY** dekanterade prov 0,72 1,3 0,67 1,7 0,17 0,007 1,1

Gräns årsmedelv., filtrerade prov 0,5 4 3 8* 7,2 0,08-0,25* 20

Bgh+Gv årsmv*** 1,2 5,3 3,67 9,7 0,1 21

Gräns maxvärde filtrerade prov 7,9    -  0,45-1,5*

Period flöde l/s

Maxhalt 1,4 4,5 2,8 12 2,7 0,040 4,0

juli-nov. 2012 Mv 4 prov 1,1 3,4 2,4 7,6 1,8 0,030 3,2

161 Flödesvikt. mv 0,96 3,5 2,2 8,2 1,9 0,032 2,9

Maxhalt 7,0 5,8 18 19 2,6 0,077 13

2013 Mv 29 prov 1,78 3,4 3,8 8,0 1,1 0,028 4,1

136 Flödesvikt. mv 0,81 3,1 2,1 8,7 1,0 0,025 2,5

Maxhalt 4,6 3,9 15 14 1,2 0,035 12

jan - sept 2014 111 Mv 22 prov 2,0 2,4 5,3 4,6 0,47 0,021 5,2

Flödesvikt. mv 0,77 2,5 2,0 6,5 0,57 0,024 2,50

 juli 2012- Maxhalt 7,0 5,8 18 19 2,7 0,077 13

sept. 2014 Mv av 55 prov 1,82 3,0 4,3 6,6 0,89 0,025 4,5

133 Flödesvikt. mv 0,84 3,1 2,1 8,0 1,12 0,026 2,6

Totalhalter (ej filtrerade prov)

 SFÄ, Särskilt förorenande ämnen Prioriterade ämnen

 Jälnans tillopp, JT

 
* Gränsvärdena för zink och kadmium beror på vattnets hårdhet.  
** Bakgrundshalterna avser vattendrag, V, i ekoregion 4 med hög absorbans (>0,10), Y, och hög 
alkalinitet (>1 mekv/l),Y, enligt rapport SLU 2009:12. Dekanterade halter (ej filtrerade) är för alla 
metaller utom bly, kobolt och vanadin ungefär samma som filtrerade halter enligt utredning av SLU. 
*** Kända bakgrundshalter av lösta metaller ska adderas till gränsvärdet före jämförelse med uppmätta 
halter. Bakgrundshalten för bly adderas dock inte eftersom halten löst bly kan vara mycket lägre än 
blyhalten i ett dekanterat prov och bakgrundshalterna är framtagna från dekanterade prov  

 
Tabell 6. Sammanställning av totalhalter (µg/l) av arsenik och tungmetaller i Jälnans tillopp, JT. 2013 
och 2014 så är medelvärdena för totalhalter av arsenik och krom högre än gränsvärdena för årsmedel-
värden av lösta halter av dessa ämnen, dessa värden är därför rödmarkerade. De flödesviktade medel-
värdena för arsenik och krom ligger däremot under gränsvärdena. Halter under gränsvärdena har 
markerats med grönt eller blått och tyder på god fysikalisk-kemisk respektive god kemisk status.  
Samtliga flödesviktade medelvärden och samtliga maxhalter ligger under motsvarande gränsvärden. 
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Vid mätningar juli till november 2012, februari 2013 samt september 2014 har totalhalter 
och lösta halter analyserats från samma prov och kan därför jämföras. Se tabell 5. Enligt 
dessa mätdata var andelen löst arsenik ofta 80-90 % av totalhalten medan andelen löst 
bly ofta utgjorde mindre än hälften av totalhalten. 
 

total löst löst total löst löst total löst löst total löst löst total löst löst total löst löst total löst löst

% % % % % % %

Bakgrundshalt

Gräns årsmedelv. 0,5 4 3 8* 7,2 0,08-0,25* 20

Bgh+Gv årsmv*** 1,2 5,3 3,67 9,7 0,1 21

Gräns maxvärde 7,9    -    -    -  0,45-1,5*

2012-07-09 1,4 1,3 93 2,2 1,7 77 2,8 2,2 79 3,6 3 83 0,83 0,49 59 0,023 0,017 74 4,0 3,5 88

2012-09-25 0,97 0,85 88 3,8 3,2 84 1,9 1,2 63 7,1 3,6 51 1,9 0,83 44 0,026 0,018 69 2,8 2,4 86

2012-10-17 1,1 0,76 69 4,5 3,3 73 2,8 1,3 46 12 5,9 49 2,7 1 37 0,040 0,026 65 3,1 2,2 71

2012-11-13 0,81 0,64 79 3,1 2,4 77 2,0 1,0 50 7,5 3,6 48 1,8 0,71 39 0,032 0,020 63 2,7 2,3 85

2013-02-14 0,61 0,58 95 3,0 3,0 100 1,3 0,88 68 8,7 8,9 102 0,56 0,34 61 0,030 0,026 87 2,0 1,9 95

2014-09-25 1,5 1,4 93 3,9 2,9 74 4,5 3,3 73 8,1 3,9 48 1,2 0,34 28 0,032 0,020 63 5,4 4,5 83

2014-10-09 0,91 4,7 1,5 6,2 0,49 0,030 2,4

2014-10-16 0,95 3,1 1,5 4,2 0,34 0,023 2,6

2014-10-23 0,88 3 1,6 4,7 0,33 0,026 2,6

Medelvärde 9 prov 1,1 0,92 86 3,4 3,0 81 2,6 1,6 63 7,8 4,9 64 1,5 0,5 45 0,031 0,023 70 3,3 2,7 85

Maxvärde 1,5 1,4 4,5 4,7 4,5 3,3 12,0 8,9 2,7 1,0 0,040 0,030 5,4 4,5

Särskilt Förorenande Ämnen, SFÄ Prioriterade ämnen

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
1,1

ZinkKromKopparArsenik Bly Kadmium Nickel

0,72 1,3 0,67 1,7 0,17 0,007

µg/l µg/l

 
Tabell. 7. Lösta halter metaller som analyserats i nio prov från JT och jämförelse med prov där totala halter 
analyserats samtidigt. Andelen löst halt av totalhalten var i dessa prov störst för arsenik, i medeltal 86% 
och lägst för bly i medeltal 45 %. Inga medelvärden eller maxvärden av lösta halter i dessa prov översteg 
motsvarande gränsvärden. Medelvärden och maxvärden som visar på god fysikalisk-kemisk status är 
grönmarkerade och de som visar på god kemisk status är blåmarkerade. 
 
Kvicksilver har inte ingått i kontrollprogrammet för Jälnans tillopp eftersom kvicksilver-
halterna i utsläppsvattnet från avfallsanläggningen är mycket låga. Det provisoriska 
haltvillkoret för utsläpp av kvicksilver från avfallsanläggningen är 0,1 µg/l. Vid punkten 
Y7 i diket ca 500 m nedströms utsläppspunkten har kvicksilverhalterna både i totala prov 
och filtrerade varit <0,1 µg/l. För analys av utsläppsvattnet används en känsligare 
analys. I medeltal har halten kvicksilver i utsläppsvattnet varit 0,020 µg/l 2012, och 2013 
och 0,001 µg/l i januari till september 2014. Därför torde halterna vid JT eller längre 
nedströms vara betydligt lägre än vid utsläppspunkten.   
 
Bakgrundsvärdet för kvicksilver i vattendrag i ekoregion 4 med hög absorbans och hög 
alkalinitet är 0,00015 µg/l. Gränsvärdet för löst kvicksilver i ytvatten är 0,07 µg/l 
(HVMFS 2013:19). I samtliga prov på utsläppsvattnet i L3 var alltså kvicksilverhalterna 
lägre än gränsvärdet för ytvatten. 
 
Halterna av löst kvicksilver i utsläppsvattnet i L3 och halterna av kadmium, bly och 
nickel i Jälnans tillopp tyder på god kemisk status.  
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7. Jälnan 

7.1 Storlek och vattenföring 

Jälnan är en grund nästan helt igenväxt sjö. Den är ca 2 km lång och 200 meter bred och 
0,39 km2. Periodvis är närliggande åkermark översvämmad. Maxdjupet är 2 meter. Sjön 
fryser tidigt och utnyttjas av skridskoåkare som premiäris. Eftersom sjön är så grund så 
kan storleken på sjön vara betydligt mindre under ett torrår. 
 
Vattennivån i Jälnan påverkas av en damm vid utloppet av Rösjön som ligger nedströms 
Jälnan. Vid ett dikningsföretag i början av 1900-talet sänktes Rösjön men Jälnan och 
Harsjön (våtmark strax öster om Roslagsstoppet) påverkades också. Det finns en 
överenskommelse från 1912 för regleringen vid Rösjön som främst syftade till att minska 
vattenståndet under maj till och med september.  

 
 

 

 

Figur 20.  Kartbild och flygbild på Jälnan som är 2 km lång. Av flygbilden framgår att Jälnan är nästan helt 
igenväxt. Enligt inventeringen 2008 utgjordes endast ca 5 % av fri vattenyta. Kartbilden är hämtad från 
rapporten Kransalger Norrtälje 2008, strecken redovisar inventeringslokaler.  

 
 

Vattenföringen vid utloppet är 180 l/s i medeltal (1981-2010). Sjöns areal är 0,386 km2, 
om man antar medeldjupet i Jälnan är 0,7 meter blir den teoretiska omsättningstiden av 
sjövolymen i medeltal 17 dagar.  När avrinningen är som högst i december till april blir 
den teoretiska omsättningstiden bara 8-11 dagar medan den blir ca 58 dagar i juni till 
augusti när avrinningen är som lägst. 
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7.2 Vattenväxter  

 
Sommaren 2008 inventerades sjöns vattenväxter och resultatet redovisas i november i 
Länstyrelsens rapport ”Åtgärdsprogram hotade arter.  Kransalger Norrtälje, Inventering 
av nio sjöar i Norrtälje kommun ”. 
 
Vid inventeringen togs vattenprov och växtligheten inventerades med hjälp av kratta 
(snorkling var omöjlig på grund av igenväxning).  
 
Inventeringen 2008 visade att övervattenväxterna bladvass, säv och smalkaveldun 
förekom rikligt och jättegröe förekom allmänt. Bland flytbladsväxterna var förekomsten 
riklig av gul näckros, dyblad, gäddnate, andmat, korsandmat och stor andmat medan vit 
näckros förekom allmänt. Bland växter som huvudsakligen lever under vattenytan var 
förekomst riklig av vattenpest och vattenaloe, och allmän av bandnate och igelknopp. 
Förutom nämnda kärlväxter noterades att en stor del av sjöns vattenyta täcktes av gröna 
fintrådiga alger. Inga kransalger påträffades.  
 
Vid besöket på Jälnan för vattenprovtagning den 3:e september 2012 var en mycket stor 
del av vattenytan täckt av flytande vattenaloe (växten sjunker till botten igen efter 
blomningen) och öppen vattenyta täcktes inte av alger som vid inventeringen 2008. 
 
Bandnate, Potamogeton compressus, som påträffades på 10 platser i sjön 2008, är en 
rödlistad växt med i kategorin NT, dvs nära hotad enligt 2010 års rödlista. Bandnate 
växer i näringsrika sjöar, dammar åar i lugnt vatten och huvudsakligen i vatten med 
kalkrika bottenavlagringar. Dessutom växer den i svagt brackvatten vid älv- och 
åmynningar. Bandnate har (tillsammans med flera andra natearter) ett eget bevarande-
program och där kan man läsa mer om vad arten tål eller inte tål.  Bandnaten har enligt 
bevarandeprogrammet minskat i många län men förefaller dock fortfarande ha starka 
populationer i östra Svealand, i synnerhet i östra Mälaren. I Uppland och Södermanland 
finns bandnate på ca 70 lokaler.  
 
Hoten mot de rödlistade natearterna kan vara flera olika som försämrad vattenkvalitet, 
övergödning, igenväxning, utfyllnad och för mycket bete av kanadagäss. Bandnaten är 
ettårig och kan därför lättare konkurreras ut av fleråriga växter och hotas av 
igenväxning. Beträffande igenväxning så gäller det både igenväxning med vass, 
kaveldun, näckrosor och med undervattensväxter som kan konkurrera ut naten.  
 
Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Östergötland anses bandnate också hotas av 
muddring, minskat strandbete, inplantering av karp och av torrläggning av lokalerna.  
 
Bandnate finns inte med i Artskyddsförordningens bilaga 1 bland arter som omfattas av 
EU:s art- och habitatdirektiv, vilket betyder att den inte ingår bland de arter som anses 
skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. 
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7.3 Djurliv och fiske  

Djurlivet har inte inventerats i samband med denna undersökning men på Artportalen, 
där naturintresserade kan rapportera in sina observationer, finns en del observationer. 
Utter som är rödlistad, har observerats 2010 vid sjöns norra ände.  De fåglar som noterats 
vid Jälnan under häckningstid sedan 2004 är sävsångare, rörsångare, sävsparv, grönbena, 
skogssnäppa, trana, häger skäggdopping, vigg, bläsand, kricka, sångsvan med ungar, 
fiskmås och brun kärrhök. Dessutom har havsörn setts ganska ofta i området.  Det är 
svårt att komma intill sjön och svårt att få en god överblick så förmodligen kan sjön ha 
betydelse för fler arter än de som rapporterats till Artportalen. Vid besöket 3:e september 
2012 sågs ett stort antal krickor och två adulta och sju årsungar av sångsvan. 
 
Uppgifter om fisk och fiske har erhållits av Hans Eriksson som bor i området sedan 
länge. Han tror inte att någon fiskar i Jälnan eftersom den är så grund och igenväxt.  
Däremot har han observerat att det finns mycket vitfisk i Jälnan och att gäddor leker i det 
grunda vattnet på våren. Det är sannolikt att gäddor från Rösjön går upp och leker i 
Jälnan på våren. Pga av igenväxningen går det nog inte att fiska med nät i Jälnan men 
förr i tiden lade man ut gäddryssjor vid utloppet. 
 

 

Faktaruta om Rödlistade arter 

Rödlistan är en bedömning av risken att enskilda arter dör ut från ett område, t.ex. 

ett land.  Nya bedömningar görs med fem års mellanrum. Rödlistor har getts ut 

2000, 2005 och 2010. Rödlistan görs av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårds-

verket.  

 

De kategorier som finns för olika arter är: Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), 

Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD). Dessa 

benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som endera CR, EN 

eller VU benämns också som hotade.   

 

Två rödlistekategorier har fått nya svenska översättningar jämfört med rödlistorna 

2000 och 2005. Kategorin Near Threatened (NT) heter nu Nära hotad (tidigare 

Missgynnad) och Regionally Extinct (RE) heter nu Nationellt utdöd (tidigare 

Försvunnen).  
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7.4  Vattenkvalitet  

Nedan sammanställs och utvärderas de data som gjorts de senaste åren från sjön Jälnan.  
Totalfosforhalterna, P-tot, i Jälnan sommartid varierar kraftigt. 1995, innan avfalls-
anläggningen togs i bruk var totalfosforhalten i Jälnan 80 µg/l. Sedan dess har den 
varierat mellan 40 och 120 µg/l. I ytvattnet har medelvärdet för de fem senaste augusti-
mätningarna, (2007-10) varit 62 µg/l. För att bedöma näringspåverkan jämförs total-
fosforhalten med ett referensvärde som ska vara den naturliga halten för sjön, före 
påverkan från utsläpp och läckage från skogs- och jordbruk. Referensvärdet, Ref-P, har 
beräknats med samma metod (Cardoso et al.) som Länsstyrelsen använt för bedömning 
av Jälnan i ”Allmänna förhållanden småsjöar, Referensdokument 110908”. Metoden 
används när alkaliniteten är hög och tar med faktorn morfoedafiskt alkalinitetsindex, 
MEIalk (alkalinitet/medeldjup) där hänsyn till sjöns medeldjup och alkalinitet. 
Medeldjupet bedöms vara 0,7 m och höjd över havet är 14,4 m. 
 Log(Ref-Ptot) = 1.36 – 0.09 Log(sjöhöjd) + 0.24 Log(MEIalk).   

 
  
JÄLNAN Temp. Syre Sikt Abs.* Färg Alk. pH 25°CKond.  Cl NH4-N NO2+3-NN-tot PO4-P P-tot N/P TOC Klf-a

⁰C mg/l m abs/5cm mg/l Pt mekv/l mS/m mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l

Ref. 1995 7 27 2500 80 31 12
Reg. M 0,238 1,9544 46,7 1200 47 26 16,5 9,32
2007-06-26 19,2 6,8 1,1 70 7,6 46,1 56 <10 <10 1100 <10 60 18 18 23
2007-08-10 19,5 2,5 >1,0 60 7,4 72,6 120 11 <10 1200 11 40 30 21 1,2
2008-06-30 16,9 6,4 0,87 90 7,14 491 70 100 50 1100 10 99 11 21 67
2008-08-? 16 4,04 0,94 150 7,07 448 60 62 340 1300 29 67 19 17 16
2009-06-15 9,2 7,8 0,18 1,09 300 6,7 170 20 64 100 2000 42 120 17 25 4,2
2009-08-05 17,2 3,8 1,45 0,48 240 6,78 344 45 45 <100 870 33 64 14 28 13,4
2010-07-06 16 5,5 1,23 0,285 140 7,08 261 29 21 <100 1100 18 64 17 22 10,5
2010-08-05 16,8 0,35 0,45 160 6,86 689 120 100 <100 930 45 91 10 27 <10,8
2011-10-21 5 9,4 0,35 200 7,4 385 85 <10 300 1300 21 59 22 20 7,3
2011-11-09 7 5,4 0,7 0,297 120 7,1 386 46 38 200 1200 11 190 6 21 74
2013-02-21 7 30 660 160 1800 20 38 21

0,6 4,7 36 330 200 23 43
0,7 4,3 420 200 34 73

2013-03-13*
 

* Proverna är tagna på 0,7 respektive 4,2 meters djup.  
Tabell 8. Vattenkvalitet i Jälnan 1995 innan avfallsanläggningen togs i bruk, i augusti något år 2005-2010 i 
den regionala miljöövervakningen (andra raden) och vid tio provtagningar 2007-2013 av SÖRAB. 
Totalfosforhalten har klassats enligt HVMFS 2013:19. Referens-fosforhalten är beräknad enligt Cardoso 
2007. För övriga parametrar anges färger enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999 där blått 
är klass 1, grönt klass2, gult klass 3, orange klass 4 och rött klass 5. Skalan är graderad så att klass 1 är 
högst vattenkvalitet och klass 5 lägst. 
 
 
Referensvärdet beräknat på de tre senaste augustiproven är 23,1 µg/l och medelvärdet 
på totalfosforhalterna 71 µg/l.  Den ekologiska kvoten mellan referensvärdet och 
totalfosforhalten i Jälnan blir då 0,32 vilket blir klass 3, måttlig status, se även Bilaga 1.  
 
Jälnan har stark vattenfärg (högt färgtal och absorbans) vilket kan bero på mycket   
humusämnen. Partikulärt och löst organiskt material, t.ex. humusämnen, är ämnen som 
är syretärande och mer eller mindre svårnedbrytbara och kan mätas som halten  
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av totalt organiskt kol, TOC.  1995 uppmättes hög halt TOC i Jälnan och sedan 2003 har den varit 
mycket hög.   
 
I mars 2013 var syrehalten ganska låg 4,7 mg/l under isen och 4,3 mg/l nära bottnen på 
1,4 m djup. Sommartid har syrehalten ibland varit ganska låg och vid ett tillfälle mycket 
låg för att vara i ytvatten. Det är möjligt att de stora flödena gör att det inte blir mer 
syrefattigt vintertid. Grunda sjöar brukar inte bli syrefattiga under den isfria perioden 
men i Jälnan så hindras vattenomblandingen av all vegetation. Det är få syremätningar 
med tanke på hur halterna kan variera men det förefaller som om risken för syrefattigt 
tillstånd är störst sommartid när flödet är lågt.  
 
Ammoniumkvävehalterna var mycket höga i Jälnan i februari och mars 2013 liksom i 
utsläppsvattnet från avfallsanläggningen, se avsnittet om kväve i kapitel 6.  Höga 
ammoniumkvävehalter är syretärande men det förefaller ändå inte ha blivit syrebrist i 
Jälnan vid förhöjda utsläpp.  
 
Kvoten mellan totalkväve och totalfosfor visar att fosfor huvudsakligen är det 
näringsämne som begränsar växternas och växtplanktons produktion men att det ibland 
är ett måttligt kväveunderskott.  
 
Konduktiviteten är mestadels ganska hög och kloridhalterna något förhöjda. Detta kan 
bero på utsläpp från avfallsanläggningen men halterna är dock inte högre än att de kan 
förekomma naturligt. 
 
Metallhalterna var låga eller mycket låga i alla prover utom 2009 då koppar- och 
blyhalterna var måttligt höga, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999. 
Metallhalter har även analyserats i sedimentprov från Jälnan 2003, 2007 och 2013. I dessa 
prov var halterna av koppar, krom och nickel måttligt höga, halterna av zink och arsenik 
var låga och halterna av kadmium, bly och kvicksilver var mycket låga (SÖRAB:s miljö-
rapport för 2013, bilaga omgivningskontroll). 
 
Proverna från Jälnan analyserades på icke filtrerade prov som ger totalhalter. De nya 
bedömningsgrunderna avser lösta halter, som är mer biotillgängliga. Lösta halter fås 
efter filtrering av proverna och är förstås lägre än totalhalter. Av de åtta proverna så 
översteg totalhalten för arsenik, koppar och krom vid ett tillfälle och zink vid två 
tillfällen de gränsvärden som finns för årsmedelvärden av lösta halter, se tabell 9. 
Eftersom samtliga totalhalter mestadels var lägre än gränsvärdet för lösta halter så 
tyder det på god status beträffande dessa ämnen. 
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Summa 2013
Bakgrunds- bakgrund 15-jun 05-aug 28-okt 06-jul 05-aug 21-okt 09-nov 21-feb
halt S4YY Årsmedelv. Max gv årsmv Jälnan Jälnan Utlopp Jälnan Jälnan Jälnan Jälnan Jälnan

Dekanterat Totalhalt

Arsenik ug/l 0,57 0,5 7,9 1,1 1,1 1,1 0,68 0,82 1,5 0,8 0,79 0,63
Koppar ug/l 1,5 4 5,5 6,2 2,8 2,6 1,6 2,1 2,4 2,3 2,6
Krom ug/l 0,24 3 3,2 4,2 1 1,8 <0,1 1,4 1,7 1,2 1,4
Zink ug/l 1,2 8* 9,2 19 14 5,3 <5 6,7 <5 <5 7,6

Bly ug/l 0,16 7,2 7,4 1,9 1,2 0,69 <0,5 0,87 0,81 <0,5 0,54
Kadmium ug/l 0,005 0,08-0,25* 0,45-1,5* 0,095 <0,1 <0,1 0,014 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 0,025
Nickel ug/l 0,56 20 20,1 4 2,1 2,5 <0,1 1,9 2,8 6,2 1,9

2009 2010 2011
Gränsvärden, löst

Prov Filtrerat Totalhalt Totalhalt Totalhalt

 
*Gränsvärden för zink och kadmium beror på vattnets hårdhet. 
** Beträffande bly så kan halten vara mycket lägre i ett filtrerat prov än i ett dekanterat. 
Tabell 9. Totalhalter av metaller i södra Jälnan 2009-2011och 2013 samt i prov från utloppet strax norr om 
sjön som togs i oktober 2009 i den nationella miljöövervakningen. Halter som överskrider gränsvärdena för 
årsmedelvärden för god status har rödmarkerats. Halter av särskilt förorenande ämnen som understiger 
gränsvärdena har grönmarkerats. Halter för prioriterade ämnen som underskrider gränsvärdena är 
blåmarkerade. 

 
Arsenik, koppar, krom och zink ingår i gruppen särskilt förorenande ämnen. För att den 
fysikalisk-kemiska statusen, som är en del av den ekologiska statusen, ska kunna klassas 
som god så ska årsmedelvärden av lösta halter av dessa ämnen underskrida de gräns-
värden som föreslagits av Havs- och Vattenmyndigheten, skrivelse september 2013.   

Bly, kadmium och nickel ingår i gruppen prioriterade ämnen för vilka det finns 
gränsvärden i de nya bedömningsgrunderna för kemisk status i HVMFS 2013:19. 

Jälnan är en för liten sjö för att ha en miljökvalitetsnorm och i beaktande av hur grund 
den är och hur varierande flödet är så är det svårt att jämföra halterna i Jälnan med halter 
i större sjöar. Om man ändå jämför de uppmätta halterna i Jälnan med de preliminära 

gränsvärdena för de särskilt förorenande ämnena arsenik, koppar, krom och zink, så 
tyder dessa på att den fysikalisk-kemiska statusen (som är en del av den ekologiska 
statusen) är god beträffande dessa ämnen. Totalfosforhalterna sommartid, som också 
ingår i den fysikalisk-kemiska statusen, tyder däremot på måttlig ekologisk status. 

Halterna av kadmium, bly och nickel (som ingår i klassning av kemisk status) i 
samtliga prov i Jälnan tyder på att den kemiska statusen är god. 
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8. Rösjön 

8.1 Omgivning, vattenreglering, djupförhållanden mm 

Rösjön är knappt 2 km lång och 230-500 m bred och 0,74 km2. Det maximala vattendjup 
som noterades var 7,0 meter i ett djupområde nära den norra stranden. I ett mindre 
djupområde utanför en udde på sydvästra stranden noterades ett maximalt vattendjup 
på 6,1 meter. Däremellan var vattendjupet mestadels 4-5 meter.  Sjön angränsar på norra 
sidan till jordbruksmark och på södra sidan till skogmark. Vid provpunkten R är det 6 -7 
meter djupt.  
 
 

 
Figur 21. Rösjön är knappt 2 km lång och 230-500 m bred. Sjön angränsar på norra sidan till 
jordbruksmark och på södra sidan till skogmark. Vid utloppet i nordost är sjön fördämd. Vid provpunkten 
R är det 6 -7 m djupt.  
 
Från Jälnan till inloppet i sydvästra Rösjön går ett drygt 1 km uträtat grävt dike i 
åkermark. Efter passage under en mindre väg fortsätter vattendraget ca 300 meter i 
kanten mellan åkermark och annan öppen mark till Rösjön. Från norra delen av 
avrinningsområdet kommer vatten i ett dike som går 2,3 km genom åkermark och 
mynnar ut i den nordvästra bukten i Rösjön.  
 
Sjövolymen beräknas vara 1,7 Mm3 om man antar att medeldjupet är en tredjedel av 
maxdjupet och arealen är 0,7366 km2 (Svenskt vattenarkiv).  I medeltal är flödet vid 
utloppet 240 l/s och den teoretiska omsättningstiden för hela sjövolymen blir då 82 
dygn. Eftersom flödet är mycket större i december till april så omsätts hela 
vattenvolymen då på 47 dygn i medeltal medan bara cirka en tredjedel av sjövolymen 
omsätts under sommarmånaderna juni till augusti. Sommaren 2012 var dock flödet 
ovanligt stort, 347 l/s jämfört med medelflödet som är 240 l/s. Den verkliga 
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omsättningen av vattenmassan skiljer sig dock från den teoretiska eftersom 
vattenmassan periodvis är skiktad och eftersom sjön är reglerad. 
 
I mitten av 1800-talet byggdes en kvarndamm och en kvarn vid Rösjöns utlopp 
(www.sandslottet.narkhammar.se).  I början av 1900-talet sänktes Rösjön och man vann 
ca 1 ha land vid Rösjön för odling och bete. Sedan 1912 finns en överenskommelse som 
främst syftar till att minska vattenståndet mellan maj och september. Kvarnen är riven 
och vid dammen ligger sedan 1950-talet ett fabriksområde för företaget Nyströms cement 
som numera främst tillverkar lecablock. Efter dammen rinner vattnet från Rösjön i ca 200 
meter långa kulvertar under fabriksområdet.  Vattennivån regleras av markägaren till 
dammen och överenskommelsen från sänkningsföretaget 1912 är fortfarande gällande. 
Regleringen hindrar inte att vattennivån i Rösjön och Jälnan kan sjunka kraftigt under 
vissa torrår.  

8.2 Vegetation, fisk och fågelliv 

Rösjöns växt- och djurliv har inte inventerats i detta sammanhang men en del noteringar 
har gjorts i samband med vattenprovtagningarna. Stränderna kantas av bårder av 
huvudsakligen bladvass, Phragmites australis (norra stranden) och jättegröe, Glyceria 
maxima, (södra stranden) samt mindre bestånd av sjösäv, Schoenoplectus lacustris. 
Bestånden av jättegröe växer ut till ca 1,2 meters vattendjup medan bladvassen växte ut 
till 1,6-1,8 meters vattendjup. I skyddade lägen fanns på 1-2 meters djup även flytblads-
vegetation och långskottväxter. De arter som oftast noterades var gul näckros, Nuphar 
lutea, vattenpilört, Persicaria amphibia, och axslinga, Myripphyllum spicatum. På några 
ställen påträffades även gäddnate, Potamogeton nutans, ålnate, Potamogeton perfoliatus och 
på ett ställe långnate, Potamogeton praelongus som är ganska sällsynt. Inga rödlistade 
strand- eller vattenväxter har rapporterats till Artportalen för perioden januari 2000 till 
oktober 2014. 
 

 
Figur 22. Jättegröe och bladvass utmed stranden i Rösjön 
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Uppgifter om fisk och fiske har erhållits av Hans Eriksson som bor i området sedan länge 
och som brukar fiska i Rösjön. I Rösjön finns gädda, mört, storvuxen abborre, mycket gös 
och signalkräfta.  Gös och signalkräfta har tidigare satts ut i sjön och förefaller att föröka 
sig bra. På grund av kulvertarna och dammen vid Rösjöns utlopp kan ingen fisk vandra 
upp i Rösjön från nedströms liggande vatten, vilket hindrar förekomst av t.ex. ål. 
 
I Rösjön bedrivs endast fritidsfiske och detta nästan uteslutande av markägare som är de 
enda som får lägga nät (det finns ingen verksamhet med fiskekortsförsäljning för 
Rösjön). 
 
Fågellivet har inte inventerats men vid provtagningen i juli hördes rörsångare(två olika) 
och observerades ett par storlommar, två par fiskmåsar och ett par av brun kärrhök, en 
fiskgjuse och en gräsand med ungar. Det observerades inga fler andfåglar, doppingar 
eller sothöns vilket man kunde väntat sig, kanske berodde det på kärrhökarnas närvaro. 
På Artportalen, där naturintresserade kan lägga in sina observationer, har även 
näktergal, häger och häckande grågäss rapporterats. 
 
Rödlistade fåglar som observerats 2010-2014 vid Rösjön och rapporterats till Artportalen 
är drillsnäppa, busksångare och trastsångare som observerades i maj-juni 2012 samt 
rastande salskrak som observerades i april samma år. Dessa är arter är i kategorin nära 
hotad, NT liksom havsörn som har observerats ett flertal gånger i området.  
 
 

8.3 Temperatur och Syre 

 
Vid provtagningarna 2012 och 2013 mättes temperaturen varje meter. Vid alla prov-
tagningar utom i juli och i mars var det ungefär samma temperatur i hela vattenmassan 
beroende på att sjön är relativt grund och vattenmassan ganska lätt kan blandas om av 
vindpåverkan. Vid juliprovtagningen låg ett temperatursprångskikt på 3-4 m där 
temperaturen föll två grader. Vid marsprovtagningen var sjön istäckt och språngskiktet 
låg på 4-5 m där temperaturen steg 2,7 grader. 
         
Syreförhållandena har varit goda i Rösjön vid alla provtagningar 2012-13 utom vid två 
tillfällen. Vid juliprovtagningen var syrehalten 0,4 mg/l, d.v.s. nästan syrefritt, på sex 
meters djup och bara 1,9 mg/l, d.v.s. syrefattigt, på fyra meters djup. Vid 
vinterprovtagningen i mars var syrehalten < 0,3 mg/l från två meters djup till botten, 
d.v.s. det var nästan syrefritt i mer än halva vattenmassan. 
 
Näringsrika sjöar kan få dåliga syreförhållanden i bottenvattnet under vinter och 
sommar när vattnet är temperaturskiktat.  Det beror på att nedbrytningen av organiskt 
material i bottenvattnet förbrukar syre och att temperaturskiktningen hindrar syrerikare 
ytvatten från att blandas med bottenvattnet.  I Rösjön som är relativt grund blandas 
vattnet förmodligen oftast väl under den isfria tiden. När isen ligger och vid stiltje-
perioder sommartid uppstår temperaturskiktning och då förefaller det som om det 
ganska snabbt blir syrebrist i bottenvattnet. Provtagningen i mars visar att 
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syreförhållandena på vintern kan bli mycket dåliga i hela vattenmassan. Troligen 
försämrades syrehalterna ytterligare efter provtagningen den 12:e mars eftersom isen 
inte gick upp förrän den 23:e-24:e april. 
     
 

8.4 Näringsämnen och TOC 

 
Totalfosforhalterna, P-tot, i Rösjön är höga. I ytvattnet har medelvärdet för de tre senaste 
augustimätningarna, (2009-12) varit 62 µg/l. För att bedöma näringspåverkan jämförs 
totalfosforhalten med ett referensvärde som ska vara den naturliga halten för sjön, före 
påverkan från utsläpp och läckage från skogs- och jordbruk. Referensvärdet, Ref-P, har 
beräknats med hänsyn till sjöns medeldjup, höjd över havet och vattnets absorbans enligt 
formeln (Cardoso A.C.et al).  
 
                 Log(Ref-Ptot) = 1.36 – 0.09 Log(sjöhöjd) + 0.24 Log(MEIalk).   
 
Referensvärdet beräknat på de tre senaste augustiproven (2009, 2010 och 2012) är 16,4 
µg/l och medelvärdet på totalfosforhalterna 61,7.  Kvoten mellan referensvärdet och 
totalfosforhalten i Rösjön blir 0,27 vilket enligt HVMFS klassning blir klass 4, otillfreds-
ställande status, se även bilaga 1. Om beräkningen görs bara på mätningarna för juli-
oktober 2012 blir den ekologiska kvoten 0,32 och klassningen klass 3, måttlig status men 
då kommer inte mellanårsvariationerna med varför en beräkning på de tre senaste 
augustimätningarna nog ger en mer korrekt bedömning.  
 

Pro- Datum Djup Temp. Syre Abs. Färg Sikt pH Alk. Kond. Cl SO4 NH4-N NO3+NO2-NN-tot PO4-P P-tot Ref.-P N/P Klf-a TOC
gram m °C mg/l abs/5cm mg/l Ptm mekv/l mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l

Reg.M 08-08-18 0,5 19 - 0,096 1 8,4 1,6 26,3 24 15 7 3 1430 7 158 16,6 9,1 138 15
Reg.M 09-08-04 0,5 22,4 0,153 2,2 8,1 1,5 25 25 11 10 2 818 2 41 16,3 20 15 20

Reg.M 10-08-19 0,5 21 0,109 0,9 8,5 1,6 23,8 20 10 70 1 1092 9 93 16,5 12 137 16
Sörab 12-07-09 0,5 21 0,197 80 1,7 7,8 1,5 26,1 20 14 75 <10 1100 2 62 16,4 18 28 17

4 18,3 1,9

6 16,5 0,4 0,283 120 7,4 1,6 25,9 20 11 620 <10 1500 180 230 17
Sörab 12-08-28 0,5 18,2 8,1 0,164 60 1,6 7,9 1,5 26,1 21 13 83 <10 990 6 51 16,4 19 24 18

6 17,8 9,5 0,165 60 7,8 1,5 26,2 21 13 50 <10 1100 2 70 19

Sörab 12-09-25 0,5 12,1 8,5 0,242 90 1,7 7,9 1,7 30,6 20 15 110 26 1100 6 46 16,9 24 18 20
6 12,1 7,6 20 6

Sörab 12-10-17 0,5 8,4 8,6 0,286 110 1,4 7,7 1,6 26,4 18 14 190 86 1200 13 45 16,6 27 11 20
6 8,3 8,1 18 14

Sörab 12-11-13 0,5 3,1 8,8 0,338 130 0,9 7,7 1,6 23,7 14 12 150 110 1300 18 58 22 4,3 24
6 3,3 10 14 21

Sörab 13-03-12 1 0,7 1,9 300 200 16
2 1,2 0,2 260 230 19
3 2,5
4 2,5 0,3 130 410 47
5 5,2
6 5,3 0,05 2100 48 1400

Vattenkvalitet i Rösjön 2008-2013

 
Tabell 10. Analysresultat från Rösjön från det Regionala miljöövervakningsprogrammet 2008-2010 och 
från SÖRAB:s provtagningar 2012 och 2013. Statusklassning ska göras på medelvärden för flera år. 
Färgmarkeringarna anger vilken klass de enskilda värdena tyder på där blått=klass1, grönt=klass 2, gult= 
klass 3, orange=klass 4 och rött=klass 5, där klass 5 den sämsta. För totalfosfor, P-tot och siktdjup har 
beräkning gjorts på samma sätt som Vattenmyndigheten. För övriga parametrar anges enligt 
Naturvårdsverket 1999.  
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Halten fosfatfosfor, PO4-P, har under juli-september mestadels varit låg, 2-6 µg/l, vilket 
indikerar att praktiskt taget all oorganisk fosfor direkt tas upp av växtplankton. Vid 
juliprovtagningen var dock halten fosfatfosfor i bottenvattnet mycket hög, 180 µg/l, 
vilket tyder på att fosfatfosfor läcker från sedimenten i samband med syrebrist. Vid 
vinterprovtagningen i mars 2013 var fosfatfosforhalten bottenvattnet extremt hög, 1400 
µg/l, vilket visar att fosfatfosfor läcker ut från sedimenten efter isläggning när syret i 
bottenvattnet tagit slut.  
 
Kvoten mellan totalkväve, N-tot, och totalfosfor, P-tot, kan visa vilket näringsämne som 
är begränsande faktor för tillväxten av växtplankton. Under juli-september har kvoten 
varit 18-24 vilket visar att kväve och fosfor är i balans men det finns en tendens att 
cyanobakterier (blågrönalger) kan bilda massförekomster.  
 
Vid provtagningarna 2008 och 2010 var kvoterna lägre, 9 respektive 12, på grund av 
mycket höga totalfosforhalter. Då var det mycket sannolikt respektive sannolikt att 
cyanobakterier bildade massförekomster. De extremt höga klorofylltalen då tyder också 
på det.  
 
Halterna oorganiskt kväve (ammoniumkväve, NH4-N och nitratkväve NO3-N) brukar 
vara låga under växtsäsongen, som 2008 och 2009 då de var 10 respektive 12 µg/l.  
Högsta halten ammoniumkväve som uppmättes 2012 var i bottenvattnet i juli, 620 µg/l. 
De bakterier som omvandlar ammonium till nitrat behöver syre och vid syrebrist stiger 
därför ammoniumkvävehalterna. Vid provtagningarna sommartid 2010 och 2012 har 
ammoniumkvävehalterna i ytvattnet varit förhöjda, 70-83 µg/l.  Mycket höga 
ammoniumkvävehalter, > 400 µg/l i ytvatten där syrehalterna är höga kan bero på 
påverkan av kvävegödslad åkermark eller avloppsvatten. Så länge som växtplankton-
produktionen styrs av fosfortillgången så har dock de höga halterna oorganiskt kväve 
ingen påverkan på planktonproduktionen.  De mycket höga ammoniumkvävehalterna i 
mars 2013 beror på syrebristen i vattnet.  
 
Partikulärt och löst organiskt material, t.ex. humusämnen, är ämnen som är syretärande 
och mer eller mindre svårnedbrytbara och kan mätas som halten av totalt organiskt kol, 
TOC.  Halterna av organiskt kol i Rösjön har vid mätningar i maj – oktober varit 15-20 
mg/l vilket är höga till mycket höga halter (NV 1999).  
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8.5 Siktdjup, Klorofyll och Växtplankton 

 
Siktdjupet har 2012 i juli-oktober 2012 varierat mellan 1,4 och 1,7 m. Lägsta värdet var i 
oktober när klorofyllhalten var som lägst. Det kan bero dels på att färgtalet var som högst 
då och på att solen står lägre och siktskivan därför inte reflekterar lika mycket ljus då. 
Referenstalet för siktdjup har beräknats vara 3,6 m och medelvärdet för siktdjupet i 
augusti 2009-2012 var 1,6 m vilket medför en ekologisk kvot på 0,44 som tyder på måttlig 
status. 
 
Rösjöns vatten har högt färgtal och absorbans och räknas därmed till humösa sjöar i 
södra Sverige vars referensvärde för klorofyll-a är 3 µg/l enligt HVMFS 2013:19. 
Länsstyrelsen beräknar referensvärdet på ett annat sätt enligt formeln: 
 
log (Ref-Kfyll a) = 0,6531*Log(Ref-Ptot)+(0,548*Log(Ref-Ntot)-1,517 
 
(Ref-Ntot = referenstillstånd för totalkväve, vilket har ansatts till en konstant 
med värdet 350 µg N/l) 

 
Enligt detta sätt blir referensvärdet för Rösjön beräknat på de tre senaste augustiproven 
4,7 µg/l. 
 
De uppmätta klorofyllhalterna i ytprover från 0,5 m var i augusti 2008 och 2010 extremt 
höga, 138 respektive 137 µg/l. Sommarhalterna från 0,5 m 2009 och 2012 har varit 15-28 
µg/l vilket är höga eller mycket höga halter. Medelvärdet för de tre senaste sommar-
mätningarna är 59 mg/l. Vid juliprovtagningen mättes klorfyllhalten även i blandprov 
från 0-2 m från fem ställen med några hundra meters mellanrum. I detta prov var 
klorfyllhalten hälften så stor, 12 µg/l, vilket ändå är en hög koncentration.  Samman-
fattningsvis kan man säga att klorofyllhalterna i Rösjön kan variera mycket kraftigt 
mellan olika år. 
 
Klorofyllhalten är enkel att mäta och ger en indikation på vilken växtplanktonbiomassa 
det finns i sjön. Vid höga klorofyllhalter, som i Rösjön, kan dock inte växtplankton-
biomassan bedömas med bara klorofyllmätning eftersom olika artgrupper har olika 
klorofyllinnehåll. Därför togs prover på växtplankton i juli och augusti 2012. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både i juli och augusti dominerades växtplankton-
samhället av rekylalger och biomassan var måttligt stor och tydde på måttlig status, klass 
3. Andelen cyanobakterier var mycket liten. Antalet eutrofiindikerande arter (som indi-
kerar näringspåverkan) och det trofiska planktonindexet, TPI, var mycket högt i augusti. 
Den sammanvägda statusen enligt Naturvårdsverkets metod ger god status, men det 
numeriska värdet (3,04) ligger mycket nära gränsen till måttlig status. I bedömningen 
klassas sjöns status som måttlig med anledning av totalbiomassan och mängden 
eutrofiindikatorer. Regeln för bedömning är att den biologiska faktor som har sämst 
status är utslagsgivande.  
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8.6 pH, alkalinitet, klorid och sulfat  

 
Rösjön har liksom andra sjöar i jordbruksmarker mycket god buffertkapacitet, hög 
alkalinitet, och nära neutralt pH och hotas inte av försurning. Det framkommer även av 
växtplanktonanalysen. Halterna av klorid och sulfat i Rösjön är normala och indikerar 
ingen påverkan. 
 

8.7  Arsenik och tungmetaller  

 
Rösjön är för liten för att ha en miljökvalitetsnorm. Men om man ändå jämför Rösjön 
med de gränsvärden för metaller som finns för statusklassning av större sjöar (HVMFS) 
så tyder halterna av de Särskilt förorenande ämnena arsenik, koppar, krom och zink, på 
god fysikalisk- kemisk status som är en del av den ekologiska statusen. Även halterna av 
de prioriterade ämnena bly, kadmium och nickel ligger under gränsvärdena och tyder 
därför på god kemisk status.  Beträffande klassning se även Bilaga 1. 
 

Djup Alk. Arsenik Koppar Krom Zink Bly Kadmium Nickel

m mekv/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Bakgrundshalt S4YY** 0,57 1,5 0,24 1,2 0,16 0,005 0,6
Gräns årsmedelv. 0,5 4 3 8* 7,2 0,08-0,25* 20
bgh + gv årsmv*** 1,07 5,5 3,24 9,2 0,095 21
Gräns maxvärde 7,9    -    -    -  0,45-1,5*

2012-07-09 0,5 1,5 0,61 1,1 0,42 <1 0,28 <0.01 1,2
6 1,6 0,69 0,52 0,5 <1 0,24 <0.01 1,1

2012-08-28 0,5 1,5 0,58 0,51 0,25 <1 0,21 <0.01 0,93
6 1,5 0,55 0,61 0,26 <1 0,37 <0.01 1

2012-09-25 0,5 1,7 0,71 0,99 0,5 <1 0,5 <0.01 1,4
2012-10-17 0,5 1,6 0,63 1,3 0,6 1,6 0,87 <0.01 1,4
2012-11-13 0,5 1,6 0,64 1,7 0,74 1,4 0,5 <0.01 1,7

1,6 0,63 1,1 0,50 0,90 0,47 <0.01 1,3Medelvärde  0,5 m

Rösjön Särskilt förorenande ämnen Prioriterade ämnen

 
 *Gränsvärden för zink och kadmium beror på vattnets hårdhet. 
** Bakgrundshalterna avser sjöar i ekoregion 4 med hög absorbans(>0,10)Y, och hög alkalinitet       
(>1 mekv/l),Y. Bakgrundhalterna är från dekanterade prov men skillnaden mellan halter i dekanterade och 
filtrerade prov är mycket liten utom för bly. 
*** Kända bakgrundshalter av lösta metaller ska adderas till gränsvärdet före jämförelse med uppmätta 
halter. Bakgrundshalten för bly adderas dock inte eftersom halten löst bly kan vara mycket lägre än 
blyhalten i ett dekanterat prov och bakgrundshalterna är framtagna från dekanterade prov. 
 
Tabell 11. Alkalinitet och lösta halter (filtrerade prov) av arsenik och tungmetaller i Rösjön 2012. 
Grönmarkerade halter understiger Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för särskilt förorenande 
ämnen och tyder därmed på god fysikalisk-kemisk status. Blåmarkerade halter understiger gränsvärdena för 
kemisk status och tyder därmed på god kemisk status.   
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9. Närsaltbelastning från olika källor 
 
Nedan redovisas olika källors närsaltbelastning på Jälnan, Rösjön och Vretaån utgående 
från uppgifter från SMHI:s modellberäkningar som bygger på data om vattenföring, 
markanvändning, antal enskilda avlopp mm i dessa avrinningsområden. I tabell 12 
redovisas närsaltbelastningen till Jälnan och Rösjön från olika källor enligt en sådan 
modellberäkning för år 2012 (s-hype2012 version 2_0_0 och HYPE version 4_8_0).   
 
Jälnans karaktär beror mest på igenväxning efter utdikning men av näringsämnena 
kväve och fosfor så är det fosfor som styr produktionen.  2013 var fosforutsläppet från 
avfallsanläggningen 27 kg vilket kan jämföras med den beräknade belastningen från 
omgivningen på Jälnan som då var 285 kg, se tabell 12. Mätningarna och transport-
beräkningar vid Jälnans tillopp och jämförelse med modelldata för 2013 tyder på att 
modellen underskattar fosforbelastningen från övriga källor något, se tabell 4, i så fall är 
fosforbelastningen från övriga källor högre än 285 kg. 
 

till Jälnan till Rösjön Totalt till Rösjön till Jälnan till Rösjön Totalt till Rösjön
Sjö 219 406 625 0 0 0
Skog & Hygge 5767 1594 7360 122 35 157
Jordbruk 4185 3067 7252 98 76 174
Urbant inkl. dagvatten 691 0 691 41 0 41
Enskilda avlopp 334 444 777 27 35 62
Summa 11196 5511 16705 288 146 434

Lokal transport 2013 11100 5130 285 148

Från Löt 2013 2730 27

Kväve [kg/år] Fosfor [kg/år]
1999-2011

 
Tabell 12. Belastning av kväve och fosfor från olika källor i Jälnans och Rösjöns delavrinnings-
områden samt total belastning på Rösjön enligt modellberäkningar (s-hype2012 version 2_0_0 
och HYPE version 4_8_0 )  som redovisas av SMHI i oktober 2014. Det ska beaktas att detta är 
modelldata som visserligen bygger på mycket data om vattenföring, markanvändning mm men 
också flera generaliseringar som inte tar hänsyn till alla lokala förhållanden. 
 
På Rösjön är påverkan från avfallsanläggningen ännu mindre då fosforbelastningen från 
övriga källor där beräknas vara 434 kg per år (1999-2011) och då är ändå inte det interna 
fosforläckaget från sedimenten inräknat. Denna internbelastning är inte kvantifierad och 
finns inte med i de belastningsberäkningar enligt S-HYPE-2012 som t.ex. SMHI 
redovisar.  
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10.  Status och miljöproblem – diskussion  
 
Eftersom reningen av lakvattnet är mest effektiv under sommaren så har de största 
utsläppen skett då. En nackdel med detta är att det är då som näringen kan öka 
produktionen nedströms. Å andra sidan om utsläppen skulle ske vintertid så tas inte så 
mycket näring upp av de närmaste sjöarna utan mer näring vidaretransporteras mot 
Norrtäljeviken. I skärgården leder ökad näringsbelastning vintertid till större 
algblomningar påföljande sommar. Dessutom påverkas produktionen i Östersjön mer av 
kväve än vad insjöarna gör. En fördel ur miljösynpunkt med utsläpp sommartid är att 
ytterligare en del näring kan tas upp av vegetationen i diket så att andelen som belastar 
sjöar och hav blir mindre än om motsvarande mängd släpps ut på vintern.  Det viktigast 
ur miljösynpunkt är dock att reningen är så effektiv som möjligt så att den totala 
mängden näring som kommer ut blir så liten som möjligt. 
 
 I det följande sammanfattas de ekologiska och kemiska statusbedömningarna för 
vattnen nedströms Löt. Påverkan från Löts avfallsanläggning förefaller inte kunna spåras 
nedströms Jälnan men eftersom utsläppspunkten också ska prövas så redovisas kortfattat 
även miljöförhållandena ända ner till Norrtäljeviken.  
 
Jälnan  
Vattnet från avfallsanläggningen rinner i ett grävt dike till Jälnan. Vattnet från SÖRAB:s 
avfallsanläggning utgör endast en mycket liten del av flödet i Jälnan, mindre än 2 %. 
Jälnan är för liten för att ha en miljökvalitetsnorm eller bli klassad. Jälnan är särskilt 
svårbedömd eftersom den har så stor vattenomsättning och igenväxningen till största 
delen beror på att sjön har sänkts och att medelvattendjupet troligen är mindre än 0,7 
meter.  
 
Rösjön 
Vattnet från SÖRAB:s avfallsanläggning utgör endast en mycket liten del av flödet i 
Rösjön, bara ca 1,4%. Vattenmyndigheten har med stöd av tre augustimätningar 2005-10 
av klorofyll, siktdjup och näringsämnen tidigare klassat Rösjön till måttlig status. Vid 
den senaste klassningen, november 2013, har man dock inte gjort någon bedömning av 
statusen i Rösjön eller andra småsjöar som är mindre än < 1 km2.  SÖRAB har låtit göra 
en undersökning av växtplankton 2012 som resulterade i en ekologisk kvot vid gränsen 
mellan måttlig och god status och expertbedömningen blev då måttlig status. 
Mätningarna 2012 och 2013 visar också att det vintertid och ibland även sommartid blir 
syrebrist i bottenvattnet och mycket låg syrehalt i en stor del av vattenmassan vilket 
leder till läckage av fosfatfosfor från sedimenten.   
 
Fosforhalterna tyder på otillfredsställande ekologisk status. Rösjön är för liten för att ha 
en miljökvalitetsnorm.  
 
En minskning av fosforbelastningen till Rösjön är viktig men det kan dröja innan det ger 
resultat eftersom det förefaller som det kan läcka en hel del fosfor från sedimenten. 
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Miljökvalitetsnormer och status i Vretaån, Lommaren och Norrtäljeviken 

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer, se Bilaga 1, för de sjöar som är 
större än 1 km2, för vattendrag som har större avrinningsområde än 10 km2 samt för 
kustvattnen. De vatten nedströms avfallsanläggningen som har miljökvalitetsnorm är 
Vretaån, sjön Lommaren och Norrtäljeviken. Miljökvalitetsnormerna och den nuvarande 
ekologiska och kemiska statusen för dessa vatten framgår av tabell 13.  
 

Jälnans tillopp Jälnan Rösjön Vretaån Lommaren Norrtäljeviken

MKN MKN MKN

Ekologisk status God 2015 God 2021 God 2021 / 2027*

Kemisk status God ** God ** God **

Kemisk status, exkl. kvicksilver God 2015 God 2015 God 2015/ 2021*

Statusbedömning Sörab 2013 Sörab 2008-10 Sörab 2012  status  Lst 2013  status  Lst 2013  status  Lst 2013

Kvalitetsfaktor

Näringsämnen God Måttlig Otill freds. God Otil lfreds. Måttlig

Ljusförhållanden Måttlig Måttlig Otil lfreds.

SFÄ, metaller God      - God    -    -  -

SFÄ, ammoniak God      -      - God God

Kiselalger      - God

Växtplankton/klorofyll Måttlig Måttlig Måttlig

Makrofyter Måttlig  -

Bottenfauna      -      -  - Dålig

Fisk      -      - God  -

Hydromorfologi Måttlig Måttlig

Sammanvägd ekologisk status God Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig

Kemisk status Ej god Ej god Ej god

Kemisk status  exkl. kvicksilver God God God God God Ej god (TBT)  
*Det första årtalet är beslutat MKN och det andra är föreslaget MKN, nytt beslut kommer våren 2015.  
** Det går ej att bestämma när god kemisk status kan uppnås pga att kvicksilverhalter till stor del beror på 
atmosfäriskt nedfall. Beslut att kvicksilverhalterna inte får öka till 2015. 
 
Tabell 13. Statusbedömning av Jälnans tillopp, Jälnan och Rösjön från SÖRAB:s mätningar.  
Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för Vretaån, Lommaren och Norrtäljeviken samt nuvarande 
ekologiska och kemiska status. Kemisk status exklusive kvicksilver, i Norrtäljeviken uppnår ej god pga 
föroreningen TBT, tributyltenn, som använts i båtbottenfärger. 
 
För Vretaån är miljökvalitetsnormen att den ekologiska statusen ska vara god 2015. 
Vretaån uppströms Jälnan utgörs av ett konstruerat jordbruksdike vilket innebär att 
upptaget av näringsämnen är sämre än i ett naturligt vattendrag som har mer 
strandvegetation och där vattnet rinner långsammare. Det är därför inte rimligt att 
bedöma Vretaåns ekologiska status efter kvalitén vid Jälnans inlopp. För att kunna 
bedöma mätresultaten vid Jälnans inlopp är det dock intressant att jämföra med 
referensvärden för naturliga opåverkade vattendrag. SÖRAB:s mätningar 2013 tyder på 
att Vretaån i diket uppströms Jälnan har ekologisk kvot 0,52 d v s god ekologisk status.  
 
För att få en samlad bedömning av ett vattendrags vattenkvalitet mäter man i allmänhet i 
den nedre delen av vattendraget. Vattenmyndigheten gjorde 2009 med stöd av två års 
prover på näringshalter mm och en undersökning av kiselalger i Vretaån vid Frihamra 
bedömningen att Vretaån hade god ekologisk status.  Frihamra ligger 11 km nedströms 
Jälnans inlopp i nedre delen av Vretaån mellan Rösjön och Husbyån. Utspädningen 
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mellan SÖRAB:s utsläppspunkt för det behandlade lak- och processvattnet (L3) och 
Frihamra är mer än 100 gånger.  
 
Anledningen till att fosforhalterna i Vretaån vid Frihamra var lägre än vid Jälnans inlopp 
beror delvis på att fosfor fastläggs i sjöar och våtmarker sommartid. Mellan Jälnans 
tillopp och Frihamra ligger sjöarna Jälnan, Rösjön och våtmarken Gullungesjön där 
fastläggning av fosfor troligen sker sommartid.  Figur 23 visar statusen för närings-
förhållanden (2013). 
 

 

 
Figur 23. Status beträffande näringsämnen  (preliminär 2015) enligt Vattenmyndigheten. Norrtäljeåns 
avrinningsområde är markerat med lila linje och Löt ligger i södra delen. Vretaån har god status (grönt) 
beträffande näringsämnen. Nedströms Vretaån kommer Husbyån som har måttlig status (gult) och därefter 
Lommaren som har otillfredsställande status (orange) och Norrtäljeviken som har måttlig status (gult) 
beträffande näringsämnen. Vatten med hög status är blåmarkerade och de med dålig status är 
rödmarkerade. Kartan är nerladdad från Viss i december 2014. 

 
 

Vid Vattenmyndighetens senaste bedömning, 2013, blev statusen för Vretaån beträffande 
näringsämnen fortfarande god, se figur 23. Däremot blev den sammanvägda ekologiska 
statusen måttlig.  Det som har förändrats är inte vattenkvalitén utan bedömningen av de 
hydromorfologiska faktorerna. Konnektiviteten är dålig, dvs förekomsten av vandrings-
benägna fiskarter, är mycket låg p.g.a. vandringshinder. Det morfologiska tillståndet är 
otillfredsställande för att 35-75 % av vattendragets stränder och/eller närområde har 
strukturella hinder respektive brukad mark eller anlagda ytor. Den samlade 
bedömningen av de uppmätta faktorerna i Vretaån har därför gjort att den ekologiska 
statusen klassats som måttlig, se figur 24. Den kemiska statusen exklusive kvicksilver har 
klassats som god.   
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Figur 24. Ekologisk status (preliminär 2015) enligt Vattenmyndigheten.  Norrtäljeåns avrinningsområde är 
markerat med lila linje och Löt ligger i södra delen. Vretaån, Lommaren och Norrtäljeviken har måttlig 
ekologisk status, gul markering. Den femgradiga klassningen är dålig (röd), otillfredsställande (orange), 
måttlig (gul), god (grön) och hög status (blå). Sjöar mindre än 1 km2 har inte klassats.  Kartan är nerladdad 
från Viss i december 2014. 

 
I Länsstyrelsens lista på åtgärdsförslag för Vretaån finns ett stort antal möjliga åtgärder 
som främst syftar till att minska näringsläckage från jordbruksmark och enskilda avlopp. 
Åtgärder som förbättrar den hydromorfologiska statusen har ännu inte angetts på 
Vattenmyndighetens hemsida. 
 
Från Vretaån rinner vattnet vidare i Husbyån och sjön Lommaren som också får vatten 
från den nordvästra delen av Norrtäljeåns avrinningsområde. Husbyån och Lommaren 
har måttlig respektive otillfredsställande status beträffande näringsämnet fosfor, se figur 
23.  
 
Norrtäljeviken har måttlig ekologisk status.  De största vattendragen som mynnar ut i 
Norrtäljeviken är Norrtäljeån som kommer västerifrån och Broströmmen som kommer 
norrifrån. I viken finns också utsläpp från Lindholmens reningsverk och påverkan från 
den extremt näringsrika sjön Limmaren. Trots att Norrtäljeviken är en djup och 
avgränsad vik så påverkas vattenkvalitén där mest av inflöden från omgivande 
havsbassänger, detta enligt resultat från SMHI:s modellsystem HOME vatten. Enligt 
samma modell beräknas 85 % av fosforbelastningen i Norrtäljeviken komma från 
omgivande havsbassänger (Vattenmyndigheten 2009).   
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Bilaga 1.  

Generellt om klassning av ekologisk och kemisk status 

Vattenmyndigheterna 

Vattenmyndigheterna skapades för att samordna arbetet med att genomföra EU:s 
ramdirektv för vatten i Sverige. Det finns fem vattenmyndigheter för fem olika 
huvudavrinningsområden. Dessa är för Västerhavet, för Södra Östersjön, för Norra 
Östersjön, för Bottenhavet och för Bottenviken. Stockholms län ligger i Norra 
Östersjöns vattendistrikt som sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder 
och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster.   
 
På regional nivå har länsstyrelserna ett stort ansvar och brett uppdrag inom vatten- 
och miljöområdet. Länsstyrelsernas uppgift är bland annat att övervaka tillståndet i 
länets vatten och att utöva tillsyn över verksamheter med koppling till vatten. 
 
Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga cykler som innefattar ett antal åter-
kommande moment. Den första cykeln avslutades i december 2009. Den 
innevarande cykeln sträcker sig fram till slutet av år 2015. Målet är att alla Sveriges 
vatten ska ha uppnått minst god status år 2015. I de fall detta inte är möjligt av olika 
skäl kan tiden förskjutas till som längst 2027. 

Miljökvalitetsnorm 

Miljökvalitetsnormerna för vatten uttrycker den kvalitet vattnet i sjön, vattendraget 
eller kustvattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten-
förekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får 
försämras. Ibland görs undantag genom att sätta en tidsfrist till slutet av en senare 
sexårscykel, t.ex. 2021 eller 2027. Vattenmyndigheten har bestämt miljökvalitets-
normer för vattendrag som har ett tillrinningsområde som är minst 10 km2 och för 
sjöar med en yta på minst 1 km2. Vattenmyndigheten gör klassningar av vilken 
ekologisk och kemisk status som sjöarna, vattendragen och kustvattnen har och tar 
fram åtgärdsprogram för vatten som inte har god eller hög status. 
 

           
Figur 1. Ekologisk status kan ha fem klasser. Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen ska vara god 
ekologisk status 2015 eller hög om den redan är hög. Från www.miljosamverkan.sverige.se 
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Ekologisk status  
I den ekologiska statusen ingår tre grupper av kvalitetsfaktorer, de biologiska, de 
fysikalisk-kemiska och de hydromorfologiska, se tabell 1.  Den ekologiska statusen 
klassas i en femgradig skala i klasserna dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög, 
se figur 1. 
Bedömningsgrunder för de olika kvalitetsfaktorerna anges i bilagorna 1-6 av HVMFS 
2013:19. I slutet av varje sexårsperiod görs en klassning som grundar sig på de 
föregående årens mätresultat. Därefter och fram till slutet av nästa sexårscykel görs 
preliminära klassningar som grundar sig på tillkommande information och mätresultat. 
 

 
Tabell 1. Kvalitetsfaktorer som används för bedömning av ekologisk status. Ekologisk status ska 
helst bedömas efter de biologiska faktorerna. Vanligast är dock att dessa inte är kända men att det 
finns uppgifter om de fysikalisk-kemiska. SFÄ, särskilt förorenande ämnen, är de som bedöms 
släppas ut i betydande mängd. För 33 sådana ämnen har gränsvärden föreslagits.  
 
Bland de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna finns de så kallade Särskilt förorenande 
ämnena, SFÄ. Det är de som bedöms släppas ut i betydande mängd. Havs- och Vatten-
myndigheten har föreslagit preliminära gränsvärden för 33 SFÄ, t.ex. ammoniak, arsenik, 
koppar, krom, zink och en del bekämpningsmedel (skrivelse HVM 2013-09-27). För att 
den ekologiska statusen ska kunna klassas som god får dessa gränsvärden för årsmedel-
värden och för enstaka värden inte överskridas. En del ämnen, t.ex. metaller, före-
kommer naturligt i låga halter. För dessa ämnen ska uppmätta halter inte överstiga 
summan av bakgrundshalt och gränsvärde om den ekologiska statusen ska kunna 
klassas som god (uppgift från Naturvårdsverket).   

 
 

Vattendrag Sjöar Kustvatten

Biologiska

  Kiselalger x

  Växtplankton x x

  Makrofyter x x

  Bottenfauna x x x

  Fisk x x

Fysikalisk-kemiska 
  Siktdjup x x

  Syrgas x x

  Försurning x x

  Näringsämnen x x x

  SFÄ, gränsvärden i vatten 33 ämnen x x x

Hydromorfologiska 
  Konnektivitet x x x

  Hydrologisk regim x x

  Hydrografiskt tillstånd x

  Morfologiskt tillstånd x x x

Kvalitetsfaktorer för Ekologisk status
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De övriga kvalitetsfaktorerna klassificeras genom att man jämför olika uppmätta 
parametrar eller observerade förhållanden med opåverkade naturliga s.k. referens-
förhållanden. För varje kvalitetsfaktor kan man beräkna en Ekologisk kvot, EK, där man 
dividerar en referensvärdet för en parameter eller index med uppmätt värde.  Om t.ex. 
totalfosforhalten i en sjö är lika hög eller högst dubbelt så hög som referensvärdet så blir 
EK > 0,5 och den ekologiska kvoten tyder på god eller hög ekologisk status. 
 
Vid vattenmyndighetens klassning görs en sammanvägning av de olika kvalitets-
faktorerna. Om det finns tillförlitliga data på alla kvalitetsfaktorer så väger de biologiska 
kvalitetsfaktorerna tyngst, men sämre status för de andra kvalitetsfaktorerna kan ändå 
sänka den ekologiska statusen. Ofta finns det inga undersökningar gjorda av de 
biologiska kvalitetsfaktorerna men däremot av flera av de fysikalisk-kemiska kvalitets-
faktorerna.  I brist på tillräckliga data görs expertbedömningar. De praktiska svårig-
heterna att göra en formellt fullständig statusklassificering får inte leda till att normerna 
inte tillämpas eller att relevanta åtgärder inte genomförs. 

Kemisk status 

Den kemiska statusen kan klassas som ”god” eller ”uppnår ej god”.  För att den kemiska 
statusen ska klassas som god ska gränsvärden för ett antal prioriterade ämnen som anges 
i HVMFS 2013:19 bilaga 6, inte överskridas. 
 
För ett av dessa ämnen, kvicksilver, är den historiska belastningen och de långväga 
transporterna sådan att EU:s gränsvärde för kvicksilver i djurvävnad bedöms 
överskridas i alla ytvatten i hela Sverige.  Därför har Vattenmyndigheten gjort två 
klassningar av kemisk status, en inklusive och en exklusive kvicksilver.  
 
För det mesta har man inte mätt kvicksilverhalten i djurvävnad eller i vattnet men 
klassificerat den kemiska statusen till ”uppnår ej god”. Den kemiska ytvattenstatusen 
exklusive kvicksilver har klassats som god utifrån generella bedömningar där det inte 
finns mätningar eller andra skäl att anta att gränsvärdena skulle överskridas. 

Bedömningsgrunder  

Naturvårdsverket gav 1999 ut en rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar 
och vattendrag”, rapport 4913. När EU:s vattendirektiv skulle implementeras i Sverige 
gav Naturvårdsverket ut nya bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Bilaga A till 
handbok 2007:4 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.  De nu gällande 
bedömningsgrunderna för sjöar, vattendrag och kustvatten finns beskrivna i Bilaga 1-6 
till Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitets-
normer avseende ytvatten, HVMFS 2013:19.  
 
Ibland kan det fortfarande vara praktiskt att jämföra uppmätta halter med de gamla 
bedömningsgrunderna från 1999. Det gäller t.ex. för sådana faktorer som inte finns med i 
de nya bedömningsgrunderna, t.ex. totalhalter av metaller, totalt organiskt kol eller 
transporter av näringsämnen.  
 


