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Mål 

EU:s medlemsstater har enats om att skapa en likartad förvaltning av sina vatten enligt ramdi-
rektivet för vatten. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt. Gullspångsälvens avrin-
ningsområde ingår i Göta älvs avrinningsområde som utgör en stor del av Västerhavets vat-
tendistrikt. Målet är att alla vatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Vattenförvalt-
ningen bedrivs i 6-årscykler och nuvarande cykel avslutas under 2015.  
 
Inriktningen av undersökningarna inom Gullspångsälvens avrinningsområde skall vara att be-
skriva både det kemiska och biologiska tillståndet i vattenområdet. Tillståndet skall relateras 
till påverkan från punktkällor, markanvändning, enskilda avlopp, luftnedfall och klimatfak-
torer. Transporter och tillförsel av kväve, fosfor, organiska ämnen och metaller skall åskåd-
liggöras för delar av systemet. Trender skall relateras till förändringar av tillförsel från olika 
källor och klimatfaktorer. Undersökningarna skall också ge underlag för att följa upp de nor-
mer som gäller för vattenförekomsterna samt ge underlag för klassificering av status med av-
seende på vattenkemi och till viss del biologi i enlighet med ramdirektivet för vatten enligt 
Naturvårdsverkets Handbok 2007:4 (Bilaga A). Hydromorfologi och prioriterade ämnen ingår 
dock ej i kontrollprogrammet utan framtagande av underlag för dessa delar ombesörjs av be-
rörda kraftverksbolag respektive länsstyrelser. 
 
De som bedriver miljöfarlig verksamhet är enligt 26 kapitlet 19 och 22 §§ i miljöbalken (SFS 
1998:808) skyldig att utföra kontroll såväl av utsläpp som av utsläppens inverkan på miljön. 
Utsläpp till sjöar och vattendrag är en form av miljöfarlig verksamhet som avses i skrivning-
en. Samordnad recipientkontroll syftar till att belysa utsläppens inverkan på vattenmiljön. 
(Ordet recipient betyder mottagare. I detta fall avses mottagare av utsläpp.) 
 
Samordnad recipientkontroll har årligen bedrivits i Gullspångsälven sedan 1968. Värmlands-
delen anslöts 1976. Den senaste revideringen av programmet skedde 2010 då ett program ut-
arbetades som gällde för perioden 2010-2013 (har dock använts även under 2014-2015). 
 
Föregående program innebar en viss anpassning till ramdirektivet för vatten, medan förelig-
gande program är fullt anpassat till ramdirektivet för vatten och kommer att gälla från år 2016 
till 2022. Översyn av programmet kan också ske under gällande period om större förändringar 
av belastningssituationen sker i recipienten. T.ex. vid företagsnedläggningar eller om ny verk-
samhet tillkommer. En halvtidsavstämning planeras i förbundet till år 2019. 
 
Naturvårdsverket har i Allmänna Råd 86:3 lagt upp riktlinjer för recipientkontrollen. Denna 
skall: 
 

• åskådliggöra större ämnestransporter och bidrag från enstaka föroreningskällor inom ett 
vattenområde 

• relatera tillståndet och utvecklingen i vattenområdet med avseende på belastande ut-
släpp och andra störningar till förväntad bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vat-
tenmiljö 

• belysa effekter i vattenområdet av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen 

• ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. 
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Enligt miljöbalken skall: 
 

• god kunskap om eventuell påverkan finnas  

• fortlöpande kontroll utföras  

• goda rutiner för kontroll finnas  

 
När flera kommuner, industrier och andra verksamheter utnyttjar samma vattenområde som 
recipient är det motiverat att samordna recipientkontrollen i ett gemensamt program. Genom 
samordning och redovisning i en gemensam rapport erhålls bättre och mer överskådlig in-
formation om tillstånd, påverkan och förändringar i vattenområdet än vad enskilda program 
kan ge.   
 
Samordningen har bl.a. följande fördelar: 
 

• likvärdiga och därmed jämförbara analysresultat från hela vattenområdet 

• kostnads- och resurseffektiv kontroll 

• överskådligare information om den geografiska variationen inom hela vattenområdet 

• överskådligare informationer om variation mellan olika årstider och olika år 

Inriktning 

Programmet för Gullspångsälven omfattar följande moment: 
 

• vattenkemi (fysikalisk-kemisk) 

• vattenföring och transporter 

• klimat 

• växtplankton 

• bottenfauna 

• påväxt-kiselalger 

• elfiske 

• redovisning 

 
Dessa moment redovisas med både stationer, koordinater, parametrar (variabler), metoder och 
allmänna anvisningar i programdelen efter detta kapitel. Anpassningen till vattendirektivet in-
nebär att större fokus kommer att läggas på biologiska parametrar, vilket innebär att neddrag-
ningar görs inom det vattenkemiska området.  
 
Kontrollen utförs i två former, dels i ett fast basprogram och dels ett varierat program med 
riktade specialundersökningar.  
 
Basprogrammet skall innehålla nyckelstationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vat-
tensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för större 
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och viktiga punktutsläpp, nyckelstationer för transportberäkningar, och stationer för biologisk 
uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. 
 
De riktade specialundersökningarna utgörs av tidsbegränsade målinriktade undersökningar. 
Syftet med dessa är bl.a. att kartlägga orsakssammanhang till ”miljöproblem” som uppdagas 
inom basundersökningarna eller som uppmärksammas av myndigheter eller andra intressen-
ter. Specialundersökningarna kan också användas för detaljerade fördjupade studier av ett 
geografiskt område eller påverkan från en viss bransch där problem bedöms föreligga, eller 
där mer kunskap behövs för att man skall kunna fastställa orsakssammanhang. Därmed kan 
man få bättre kunskap om vilka åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma relevanta 
förbättringar av vattenmiljön.  
 
För perioden 2016 t.o.m. 2018 kommer fokus på specialundersökningar att läggas på under-
sökningar för att öka underlaget för statusklassning. Undersökningarna omfattar vattenkemi, 
kiselalgsindex (påväxt) och bottenfauna. 

Delområden 

Gullspångsälvens avrinningsområde indelas i tre delområden, Timsälven, Svartälven och Let-
älven-Gullspångsälven (inklusive Möckeln). Indelningen framgår av Figur 1. I redovisningar 
skall denna indelning följas. 
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Figur 1. Delområden i Gullspångsälvens avrinningsområde 
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Provtagningsprogram 

1. Vattenkemi 

Provtagningsplatser 

Provtagningsplatser för vattenkemiska undersökningar i Gullspångsälvens avrinnings-
område redovisas i Tabell 1 och Figur 2. 
 
För station 1005 skall extra prov för interkalibrering tas ut (se 9 Interkalibrering). 
 

Tabell 1. Provtagningsplatser inom basprogrammet för vattenkemiska undersökningar i Gullspångsäl-
vens avrinningsområde (Frekvens = antal provtagningar per år) 

Benämning Lägesbeskrivning Frekvens Provtagnings-
djup (m) ** 

Koordinater Analyser*** 

Timsälven      

3510* Lersjön 2 17 6624750/1406550 G 

3505 Färnsjön utl 6 0,5 6622160/1406803 A,B 

3502 Skillerälven uppströms Filipstad 6 0,5 6622725/1407300 A,D 

3415**** Daglösen, norra delen 6 12 6620450/1408696 G,H 

3410**** Daglösen, mitt djupområde 6 24 6616454/1409716 G,H 

3090* Östersjön 2 16 6611800/1413800 G 

3083 Storforsälven, uppströms Stor-
fors 

6 0,5 6603145/1413775 A,D 

3082 Storforsälven vid kraftverk 6 0,5 6603130/1413760 A,B 

3070 Öjevettern 2 16 6599224/1410799 G 

3050* Ullvettern 2 13 659550/141350 G 

3030* Alkvettern 2 23 658500/141870 G 

3021 Timsälven, vid Lunedet 6 0,5 658781/142151 A,D 

3102 Kilstabäcken 6 0,5 6583240/1422755 B 

3010 Lonnen 2 9 6585247/1423778 G 

3001 Timsälven, utlopp i Möckeln 6 0,5 6579545/1428250 A,D 

      

Svartälven      

2625 Svartälven, Sågen 6 0,5 6683210/1407735 A,B,C 

2621 Liälven nedströms Fredriksberg 6 0,5 6670536/1418246 A,E 

2541 Lesjöns utlopp 6 0,5 6652845/1409245 A,D 

2544 Fransagen nedströms Lesjöfors 
ARV 

6 0,5 6648170/1411550 A,B,E 

2530 Bredreven 2 19 6647900/1412850 G 
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2241 Älgälven, nedströms Sävenfors 6 0,5 6640230/1429085 A 

2045 Svartälven, uppströms Hällefors 6 0,5 6630595/1427128 A,D 

2041 Svartälven, nedströms Hällefors 6 0,5 6626025/1426750 A,B,E 

2001 Svartälven, inflöde i Möckeln 6 0,5 6579205/1430740 A 

      

Gullspångsälven och Letälven     

1101 Hovaån, Nötebron 12 0,5 6531170/1409060 A,B,C 

1201 Skagersholmsån 6 0,5 6537825/1418435 A,D 

1030 Möckeln 2 24 6576300/1428269 G, H 

1025 Letälven, Möckelns utlopp 6 0,5 6568920/1422355 A,D 

1021 Letälven, bro i Åtorp 6 0,5 6555771/1417571 A,B 

1010* Skagern  2 70 654150/141325 G 

1005 Gullspångsälven, bro väg mot S. 
Råda 

12 0,5 6541520/1402760 F 

* Provtagning vart tredje år (2016, 2019, 2022) 

** I sjöar utförs provtagning även på 0,5m djup 

*** Analys av Paket D sker endast vart tredje år (2018, 2021, 2024) 

****Provtagning utförs av Filipstads kommun. 
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Figur 2. Provtagningsplatser för vattenkemi i Gullspångsälvens avrinningsområde.  
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Rinnande vatten 

Parametrar 

A. Grundprogram: Temperatur, pH, alkalinitet, konduktivitet, AbsF420, grumlighet, TOC, 
Tot-P, nitrat/nitrit-N, Tot-N 

B. Metallprogram: Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Mo och Co detektionsgränser och analys en-
ligt ICP-MS 

C. Tilläggspaket: anjoner och katjoner: Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Al, Si, PO4-P, 
NH4-N (redovisas i mg/l och mekv/l) 

D. Tilläggspaket för statusklassning: Ca, Mg, Cl, AbsF420* (*tillkommer på stationer där 
denna variabel inte ingår i ordinarie kontroll). Analyseras endast vart 3:e år (2018, 
2021, 2024) 

E. Tilläggspaket: Ammoniumkväve 

F. Interkalibrering: Tot-P, Tot-N, TOC, alkalinitet, pH 

Rapporteringsgränser 

Tabell 2. Rapporteringsgränser för metaller (miniminivå) 

Metall Rapporteringsgräns Metall Rapporteringsgräns 

Aluminium 10 µg/l Järn 10 µg/l 

Mangan 10 µg/l Kadmium 0,01 µg/l 

Nickel 0,2 µg/l Bly 0,2 µg/l 

Zink 1 µg/l Krom 0,2 µg/l 

Koppar 1 µg/l Kisel 0,1 mg/l 

Molybden 0,1 µg/l Kalium 0,1 mg/l 

Kalcium 0,5 mg/l Magnesium 0,1 mg/l 

Natrium 1 mg/l   

 

Tabell 3. Rapporteringsgränser för ickemetaller (miniminivå) 

Ämne Rapporteringsgräns Precision 

Klorid 1 mg/l 0,2 mg/l 

Sulfat 1 mg/l 0,2 mg/l 

 
 
I övrigt skall SIS följas med avseende på rapporteringsgränser och precision. 

Provtagningsnivåer 

Provtagning i rinnande vatten utförs vid ytan 0,5 m om djupet överstiger 1 m. Om djupet un-
derstiger 1 m tas prov mellan ytan och botten. 
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Provtagningsfrekvens 
 
• 12 ggr/år vid följande stationer: 1101 och 1005.   
• 6 ggr/år, jämna månader, vid övriga stationer. 

Sjöar 

Parametrar 

G. Grundprogram: Siktdjup, temperatur, pH, alkalinitet, konduktivitet, AbsF420, grum-
lighet, syre/syremättnad, TOC, tot-P, nitrat/nitrit-N, Tot-N och klorofyll (yta augusti) 

H. Tilläggspaket: Ammoniumkväve 

Provtagningsnivåer 

Provtagning utförs vid ytan 0,5 m och 0,5 m över botten. Syre- och temperaturprofiler tas 
också i samtliga sjöar enligt Tabell 4.  
 

Tabell 4. Provtagningsnivåer för temperatur- och syreprofiler i sjöar 

Djupintervall Provtagningsdjup 

<20 m Varannan meter 

>20 m Var 5:e meter ner till språngskiktet, därefter var 5:e meter ner till botten, 
dock skall alltid mätning genomföras 0,5 m över botten 

Provtagningsfrekvens 

• 2 ggr/år (februari/mars och augusti). För att ge en bild av de sämsta situationerna under 
året bör vinterprovtagningen i möjligaste mån utföras i mars. Station 3090, 3050, 3030 
och 1010 undersöks vart tredje år med början 2013 (2013, 2016, 2019, 2022).  

• 6 ggr/år Daglösen 3510 och 3515 (provtagning utförs av Filipstads kommun, analys ska 
ske på samma laboratorium som övrig provtagning inom kontrollprogrammet). Prov-
tagning sker jämna månader.  

Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 5 m precision användas vid positionering. GPS-
behöver dock ej användas vid provtagning i rinnande vatten där denna sker från broar. 

Isförhållande 

Provtagning i de sjöar som saknar is eller säkerhetsmässigt har osäkra isförhållanden vintertid 
skall utgå. Vattenvårdsförbundet och berörda Länsstyrelser skall underrättas när provtagning 
utgår. Krediteringsbelopp/sjö vid utebliven provtagning skall anges i offert. 
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Säkerhet 

All provtagning på sjöar skall av säkerhetsmässiga skäl ske med två personer. 

Provtagningsmetodik 

Provtagning skall utföras enligt anvisningar i Naturvårdsverkets Handledning för miljööver-
vakning, programområde sötvatten (vattenkemi i rinnande vatten och vattenkemi i sjöar). 
Provtagare skall vara utbildade och uppfylla krav enligt SNFS 1990:11, MS 29. 

2. Vattenföring och vattennivåer 

Vattenföring 

Flödesvärden inhämtas för stationer i rinnande vatten (enligt Tabell 5) från Karlskoga Miljö 
AB, Fortum och SMHI (flödesstationer samt S-HYPE). Data skall levereas senast 28 febru-
ari. 
 

• Flödet i Lesjöälven vid Fransagen (2544) sätts lika som Lesjöns utlopp (2541). 

• Flödet i Storforsälven uppströms Storfors sätts lika som Storfors kraftverk.  

• Flödet i Timsälven vid utloppet i Möckeln (station 3001) sätts lika som Björkborns 
kraftverk. 

 

Tabell 5. Stationer för vattenföring i Gullspångsälvens avrinningsområde  

Benämning Lägesbeskrivning Källa Koordinater 

Timsälven    

- Liljendalsälven kraftstation Karlskoga Miljö AB  

- Gällingen kraftstation Karlskoga Miljö AB  

- Nordmarkskvarn kraftstation Karlskoga Miljö AB  

3502 Skillerälven (Nordmarksälven) uppströms Filip-
stad 

S-HYPE 6622701/1407301 

3083 Storforsälven, uppströms Storfors Karlskoga Miljö AB 6603145/1413775 

3082 Storforsälven, Storfors kraftverk Karlskoga Miljö AB 6602181/1412821 

3021 Timsälven, vid Lunedet Fortum 658784/142160 

3102 Kilstabäcken S-HYPE  

3001 Timsälven, Björkborns kraftverk Fortum 6579456/1428296 

    
Svartälven    
2625 Svartälven, Sågen S-HYPE 6683231/1407751 

2541 Lesjöns utlopp S-HYPE 6652867/1409246 

2544 Fransagen nedströms Lesjöfors ARV S-HYPE 6648151/1411576 

2241 Älgälven (Sävenfors kraftverk) Karlskoga Miljö AB 6640251/1429081 

2041 Svartälven (Hammarns kraftverk) Karlskoga Miljö AB 6626026/1426706 
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2001 Svartälven, inflöde i Möckeln Beräknas* 6578746/1430676 

 Svartälven, Brattforsens kraftverk Fortum  

    
Gullspångsälven och Letälven   
1101 Hovaån, Nötebron S-HYPE 6531196/1409076 

1025 Letälven – Degerfors kraftverk Fortum 6570781/1423516 

1021 Letälven – Åtorp kraftverk Fortum 6555771/1417571 

1005 Gullspångs kraftverk Fortum 6541491/1402756 

*Beräknas med hjälp av arealkorrigering, se nedan 

Arealkorrigering 

Uppgifter om delavrinningsområdenas storlek har hämtats från SMHI:s så kallade VattenWeb 
(www.smhi.se). Arealkorrigeringar kan dock ge missvisande värden eftersom huvuddelen av 
vattenflödena är reglerade.  
 
Följande arealkorrigeringar ska genomföras: 
 

� Svartälven, inflöde i Möckeln: flödet räknas upp med faktorn 1,066 från Brattforsens 
kraftverk (2430 km2/2280 km2). Faktorn 1,066 inkluderar tillflödet Imälven.  

� Svartälven, Sågen: flödet räknas upp med faktorn 1,058 (korrigering mellan S-HYPE-
punkten och provpunkt 2625 (Svartälven vid Sågen)).  

� Hovaån vid Nötebron: flödet räknas upp med faktorn 1,005 (korrigering mellan S-
HYPE-punkten Hovaån och provpunkt 1101 (Hovaån vid Nötebron)). 

Vattennivåer 

Vattennivåer hämtas in från Fortum en gång per år, senast 28 februari, för stationer 
redovisade i Tabell 6. Vattennivåer redovisas som årskurva med vattennivå (dygns-
värden) samt om högsta tillåtna gräns överskrids. 
 
Tabell 6. Stationer för vattenföring i Gullspångsälvens avrinningsområde  

Benämning Källa 

Alkvettern  Fortum 

Malmlången Fortum 

Möckeln Fortum 

Skagern Fortum 

3. Transportberäkningar 

Transporter skall beräknas för fosfor, kväve, organiska ämnen (TOC) och metaller. Detta skall 
ske i enlighet med anvisningar i ”Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag” (Naturvårds-
verket rapport 4913), vilket innebär att dygnsflöden skall multipliceras med interpolerade 
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dygnshalter varefter samtliga dygnstransporter summeras för hela året. I det fall att endast 
veckoflöden finns tillgängliga multipliceras veckoflöden med interpolerade dygnshalter.  

Källfördelning - retention 

Källfördelning redovisas vart femte år (2017, 2022, 2027). Beräkningar skall baseras på 
femårsmedelvärden. För stationerna 2001, 3001, 1025 och 1005 görs fördelning med avse-
ende på kväve och fosfor. För station 1021 görs fördelning endast med avseende på metaller 
(krom, nickel och zink). Fördelning med angivande av olika källors andel i transporter skall 
anges både i procent och i mängder (kg/ton) som skall redovisas i tabell (procent/mängder) 
och i diagram (procent).  
 
Kväve- och fosforbelastning beräknas för kommunala reningsverk, industri, atmosfäriskt ned-
fall, fiskodlingar, enskilda avlopp, skogsmark och jordbruksmark. För uppgifter om atmosfä-
riskt nedfall se Klimat, sidan 13. Arealförluster från skogsmark och jordbruksmark inhämtas 
från referensvattendrag enligt anvisning från Länsstyrelsen. Underlag för beräkning av belast-
ning från enskilda avlopp beräknas utgående från uppgifter från Statistiska Centralbyrån i 
samråd med Länsstyrelsen och berörda kommuner. 
 
Källfördelning av fosfor och kväve beräknas som summan av samtliga källor utan hänsyn till 
retention mellan ingående stationer. För Timsälven (3001), Svartälven (2001) och Gull-
spångsälven (1005) görs indelning i tidigare nämnda kategorier (kommunala reningsverk, in-
dustri, atmosfäriskt nedfall, fiskodlingar, enskilda avlopp, skogsmark och jordbruksmark). 
Retentionen för berörda ämnen skall beräknas och redovisas totalt för Svartälven, Timsälven 
och Gullspångsälven i tabell och text. Källfördelning skall beräknas enligt PLC-5/PLC-6.  
 
För sjöarna Möckeln och Skagern skall fosfor- och kvävebudget beräknas på femårsbasis. För 
Möckeln skall poster för Karlskoga reningsverk, Björkborns industriområde, Moelven Valå-
sen (endast fosfor), luftnedfall, Timsälven, Svartälven och övriga tillflöden redovisas i fosfor- 
och kvävebudgeten. För Skagern skall poster för Letälven, Hovaån, övriga tillflöden och luft-
nedfall redovisas i fosfor- och kvävebudgeten. (I övriga tillflöden beräknas summan av till-
skott från skogs- och jordbruksmark, enskilda avlopp och andra ingående källor t.ex. Fin-
nerödja reningsverk).  
 
Metallbelastning (nickel, krom och zink) beräknas för Degerfors reningsverk, Degerfors Järn-
verk samt slaggdeponi (vid Degerfors Järnverk) och sediment. Bidrag från sediment och 
slaggdeponi beräknas utgående från transporter vid station 1021 minus transporter vid station 
1025 samt utsläppsmängder från Degerfors ARV samt Degerfors järnverk.  

4. Klimat 

Följande klimatdata skall redovisas i rapporten: 
 

• lufttemperatur 

• nederbörd 
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• aktuella atmosfäriska nedfall, på sjöytor, av kväve, fosfor och metaller. Nedfallsvärdena 
skall vara från samma år som gäller för övrig redovisning. 

 
Temperatur- och nederbördsvärden inhämtas via SMHI från stationen i Åtorp samt från Dag-
lösen och Fredriksberg. I rapporten redovisas data från Åtorp. Eventuella skillnader mellan 
Åtorp och de övriga två stationerna kommenteras. 
 
Atmosfäriskt nedfall av kväve inhämtas i första hand från luftvårdsförbunden och i andra 
hand via IVL-stationen Sjöängen (nr 1080, luft- och nederbördskemiska stationsnätet IVL-
Göteborg). Nedfall av fosfor beräknas enligt schablon utgående från samråd med Länsstyrel-
sen.  
 
Det atmosfäriska nedfallet skall korrigeras med avseende på nederbördsskillnader i förhål-
lande till stationen i Åtorp. 

5. Växtplankton 

Provtagningsstationer 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 7 och Figur 3.  
 
Tabell 7. Provtagningsplatser för undersökning av växtplankton. (Frekvens = antal provtagningar per 
år) 

Benämning Lägesbeskrivning Frekvens Koordinater 

Timsälven    

3070 Öjevettern 1/2 6599224/1410799 

3010 Lonnen 1/2 6585247/1423778 

Analys 

Analys utförs enligt SS-EN 15204:2006 eller motsvarande och anvisningar i Handledning för 
miljöövervakning, undersökningstyp Växtplankton i sjöar (kvantitativt och kvalitativt prov). 
Provet analyseras och taxa räknas enligt Utermöhl-metoden (Utermöhl 1958) enligt det tek-
niska förfaringssätt som finns beskriven i Handledning för miljöövervakning. Procentuell för-
delning av olika ekologiska grupper skall redovisas både grafiskt och med siffror.  
 
För varje station skall total biomassa, andel cyanobakterier, trofiskt planktonindex (TPI) och 
antal taxa redovisas. Ekologiska kvalitetskvoter (EK) skall beräknas enligt anvisning i Natur-
vårdsverkets handbok 2007:4. (Förekommande index m.m. skall bl.a. ge underlag för status-
klassning.)  
 
För Lonnen (3010) skall även en utvärdering göras utgående från sjöns lämplighet som 
dricksvattentäkt. Förekomst av lukt- och smakbildande alger samt giftproducerande 
blågrönalger skall belysas. Utförare av artbestämning skall vara ackrediterad för växtplankto-
nanalys.  
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Provtagningsfrekvens  

Provtagning utförs vart annat år (2015, 2017, 2019, 2021). 

Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 5 m precision användas vid positionering.  

Provtagningsmetodik 

Provtagning utförs enligt anvisningar i Handledning för miljöövervakning, undersökningstyp 
växtplankton i sjöar. Provtagare skall vara utbildade och uppfylla krav enligt SNFS 1990:11, 
MS:29. Utförare av provtagning skall vara ackrediterad för provtagning av växtplankton.  
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Figur 3. Provtagningsplatser för växtplankton i Gullspångsälvens avrinningsområde. 
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6. Bottenfauna 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 8 och Figur 4.  
 
Tabell 8. Provtagningsplatser för bottenfauna i Gullspångsälvens avrinningsområde (Frekvens = antal 
provtagningar per år) 

Benämning Lägesbeskrivning Frekvens* Provtagnings-
djup (m) 

Koordinater 

Timsälven     

3410 Daglösen, djuphåla 1/3 22-24 6616112/1409724 

3411 Daglösen, mellannivå 1/3 5-10 6617461/1409227 

3415 Daglösen, norra delen 1/3 12 6620450/1408696 

3083 E Storforsälven, uppströms Storfors 1/3 5 6603462/1413891 

3081 E Storforsälven nedströms Storfors 1/3 0,8 6601581/1411806 

3070 Öjevettern, djuphåla 1/3 16 6599224/1410799 

3071 Öjevettern, mellannivå 1/3 7-8 6600689/1410787 

3010 Lonnen, djuphåla 1/3 7-8 6585247/1423778 

3011 Lonnen, mellannivå 1/3 2-4 6585255/1423136 

     

Svartälven     

2543 S Blockenhus  1/3 - 6650850/1410220 

2530 Bredreven, djuphåla 1/3 6-19 6647900/1412850 

2531 Bredreven, mellannivå 1/3 5-10 664805/141270 

2210** Sörelgen, djuphåla  1/3 45 6648134/1412649 

2211** Sörelgen, mellannivå 1/3 10-12 6625600/1430650 

2045 E Svartälven, uppströms Hällefors  1/3 4 6631556/1426749 

2041 E Svartälven, nedströms Hällefors 1/3 6-7 6626166/1426667 

     

Gullspångsälven och Letälven    

1101b S Hovaån, Nötebron 1/3  6530648/1408853 

1030 Möckeln, djuphåla 1/3 24 6577288/1428521 

1031 Möckeln, mellannivå 1/3 8-12 6575516/1426975 

1003 S Gullspångsälven/Åråsforsarna 1/3 - 6545120/1401350 

E=Ekmanhuggare SS028190   S=Sparkmetoden SS-EN ISO 10870:2012. 

*1/3 = Provtagning vart tredje år (2019, 2022, 2025) 

** Fiskodling nedlagd, utgår ur programmet efter provtagningen 2019 
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Figur 4. Provtagningsplatser för bottenfauna i Gullspångsälvens avrinningsområde.  
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Analys 

Analys utförs enligt SS-EN 27 828 i rinnande vatten och enligt SS 028190 i sjöar samt i båda 
fallen enligt anvisningar i Handledning för miljöövervakning. Bottenfaunan skall artbestäm-
mas enligt taxonomisk lista i NFS 2008:1, bilaga 1, Tabell 4.6. Dock skall glattmaskar 
(Oligochaeta) och fjädermyggor (Chironomidae) skall bestämmas till art respektive släkte/art 
i sjöar och rinnande vatten med Ekmanprovtagning. Artbestämningsnivån för fjädermyggor 
skall vara tillräckligt långt driven för att BQI-index skall kunna beräknas. Antal taxa, medel-
antal taxa, Shannon-index (diversitetsindex) och individtäthet (antal/m2) skall redovisas för 
samtliga stationer. För sjöar redovisas också BQI-index och O/C-index.  
 
För rinnande vatten redovisas även DJ-index, MISA-index, ASPT-index, dansk faunaindex, 
surhetsindex (Medin), shannon-index enligt 4913. Utförare av artbestämning skall vara ackre-
diterad för bottenfaunabestämningar. 
 
Ekologiska kvalitetskvoter (EK) skall också beräknas enligt anvisning i Naturvårdsverkets 
handbok 2007:4. (Förekommande index m.m. skall bl.a. ge underlag för statusklassning.) 
 
Med stöd av artsammansättning, index angivna i Naturvårdsverkets rapport 4913 och rapport 
2007:4 görs en expertbedömning.  
 
I rinnande vatten där provtagning utförs med sparkmetoden skall föroreningspåverkan (orga-
niska ämnen närsalter), försurningspåverkan samt naturvärdet bedömas. Vid provtagning i 
sjöar skall en bedömning av näringsnivå, föroreningspåverkan och syreförhållande göras. De 
olika proverna på varje station får ej slås ihop till samlingsprov utan skall redovisas vart och 
ett för sig. 

Provtagningsfrekvens 

Provtagning utförs i oktober vart tredje år (2019, 2022, 2025). 

Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 5 m precision användas vid positionering. Dessutom 
skall skisser och beskrivningar från tidigare genomförda bottenfaunaprovtagningar i rinnande 
vatten användas för lokalisering av exakta lägen. 

Provtagningsmetodik 

Provtagning utförs enligt anvisningar i SS-EN 27 828 (rinnande vatten sparkmetod) och SS 
028190 (sjöar och rinnande vatten med Ekmanhuggare) samt enligt Handledning för miljöö-
vervakning, programområde sötvatten, undersökningstyp bottenfauna i sjöars litoral och i vat-
tendrag (SS-EN 27 828) och undersökningstyp bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral 
(SS 028190). I både rinnande vatten och sjöar tas fem prov/hugg per station. Dessa redovisas 
separat i artlistor. I rinnande vatten skall en håv med storleken 25 x 25 cm användas (mask-
vidd 0,5 mm). Sparkyta för varje delprov i rinnande vatten skall omfatta 25 x 100 cm (0,25 
m2). Provtagare skall vara utbildade och uppfylla krav enligt SNFS 1990:11, MS:29. Utförare 
av provtagning skall vara ackrediterad för provtagning av bottenfauna. 
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Säkerhet 

All provtagning på sjöar skall av säkerhetsmässiga skäl ske med två personer. 

7. Påväxt-Kiselalger 

Provtagningsstationer 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 9 och Figur 5.  
 
Tabell 9. Provtagningsplatser för påväxt-kiselalger i Gullspångsälvens avrinningsområde (Frekvens = 
antal provtagningar per år) 

Benämning Lägesbeskrivning Frekvens* Koordinater 

Timsälven    

3702 Kroppaälven, Gammelkroppa uppstr fiskodl. 1/3 6619415/1415870 

3701 Kroppaälven, Gammelkroppa nedstr fiskodll. 1/3 6619025/1415740 

3511 Lersjön, badplats sydväst om Finnshyttan 1/3 6624065/1407410 

3416 Daglösen, norra vid Stensta 1/3 6620245/1408905 

3412 Daglösen, centrala vid Påland 1/3 6616720/1410240 

3206** Lungälven, vid fiskodling 1/3 6618260/1399615 

3205** Lungälven, vid väg 63 1/3 6617600/1399385 

3091 Östersjön vid Riddarnäset 1/3 6609705/1414020 

3073 Öjevettern, nordväst om Släbråten 1/3 6598730/1411375 

3051 Ullvettern, norr om Granviken 1/3 6590425/1414140 

3021 Timsälven, vid Lunedet (Alkvetterns utlopp) 1/3 6587810/1421510 

3505 Färnsjön/Norsbäcken 1/3 6622160/1406803 

    

Svartälven    

2551 Lesjöns norr om Lesjöfors 1/3 6653595/1408705 

2533 Bredreven vid Stärnfors 1/3 6648515/1414920 

2242 Älgälven, uppströms Sävenfors 1/3 6642895/1429060 

2241 Älgälven, nedströms Sävenfors 1/3 6640825/1428950 

    

Gullspångsälven   

1201 Skagersholmsån 1/3 6537825/1418435 

1013 Skagern vid Rönningarna 1/3 6544230/1410085 

1003 Gullspångsälven, Åråsforsarna 1/3 6545120/1401315 

*1/3 = Provtagning vart tredje år (2018, 2021, 2024) 

** Fiskodlingen i Lungälven är avvecklad och såld. Provtagning ska endast genomföras om verksam-
heten återupptas. 
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Provtagningsfrekvens 

För samtliga stationer utförs provtagning i augusti vart tredje år. 

Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 5 m precision användas vid positionering.  

Provtagningsmetodik 

Provtagning skall utföras av personer som har erfarenhet och utbildning i påväxtprovtagning 
samt uppfyller krav enligt SNFS 1990:11, MS:29. Prov skall tas ytligt 0-0,5 m från naturliga 
substrat såsom stenar, berghäll eller vattenväxter. Dock ej från konstruktioner av trä eller be-
tong eller liknande vilka kan påverka vattenkemin i närområdet. Vid provtagning är det vik-
tigt att man tar prov på en plats som har legat under vattennivån den senaste månaden. Vidare 
får inte platsen ligga nära en lokal föroreningskälla såsom enskilt avlopp eller annan förore-
ningskälla som lokalt kan påverka vattenkemin i närområdet. Stationen skall också vara place-
rad på en plats med god vattengenomströmning. Detta innebär att provtagning i t.ex. vind-
skyddade vegetationsrika vikar skall undvikas. Utförare av provtagning skall vara ackredite-
rad för provtagning av påväxt-kiselalger.  

Analys 

Analys och provtagning skall utföras enligt SS-EN 13946:2003 och SS-EN 14407:2005 samt 
enligt anvisningar i Handledning för miljöövervakning, programområde sötvatten, undersök-
ningstyp påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys. Artbestämning skall ske i enlighet med 
krav som finns i angivet i ”undersökningstyp påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys”. Re-
dovisning skall ske av följande kiselalgsindex: ACID-index, IPS-index samt stödparametrarna 
TDI-index och %PT. Ekologiska kvalitetskvoter (EK) skall också beräknas enligt anvisning i 
Naturvårdsverkets handbok 2007:4. (Förekommande index m.m. skall bl.a. ge underlag för 
statusklassning.) Dessutom skall andelen Achantidium minutissimum och denna arts medel-
bredd anges. Förutom detta skall även andelen deformerade skal, för bedömning av miljögift-
spåverkan, räknas. Utförare av artbestämning skall vara ackrediterad för artbestämningar av 
påväxt och genomgått nordisk-baltisk kiselalgsinterkalibrering med godkänt resultat.  
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Figur 5. Provtagningsplatser för påväxt-kiselalger i Gullspångsälvens avrinningsområde.  
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8. Elfiske 

Elfiske har inte tidigare genomförts i vattenvårdsförbundets regi. Elfiske kommer att upp-
handlas separat och utföras i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro resp Värmland.  
 
Syftet med elfisket i alla lokaler utom Karåsens naturfåra är att identifiera och få underlag för 
bedömning om lokalernas lämplighet för uppföljning av vattenkraftens påverkan på vattensy-
stemet. Möjlighet till förändring i utvalda lokaler ska finnas utifrån förändrad verksamhet el-
ler liknande. Om inte vattenvårdsförbundet meddelar annat, utförs elfiskena enligt tidsplanen. 
Elfiskena dokumenteras i elfiskeregistret och sammanställs i årsrapporten för vattenvårdsför-
bundet. Det ska framgå om lokalen är lämplig för kontinuerlig uppföljning av vattenkraften 
genom standardiserade elfisken. 
 
Syftet med elfisket i Karåsens naturfåra är kontinuerlig uppföljning av kraftbolagets verksam-
het.  
 
Efter provfisket 2017 och 2018 görs en prioritering av lämpliga lokaler för kontinuerlig upp-
följning genom återkommande standardiserade fisken på hösten (exklusive Karåsen där kon-
tinuerlig uppföljning redan prioriteras). Vid prioriteringen ska länsstyrelse, verksamhet och 
representant för vattenvårdsförbundet vara delaktiga. Därefter väljs ca 7 lokaler/år ut för kon-
tinuerlig uppföljning, förutsatt att det hittats lämpliga lokaler vid inventeringsprovfiskena. 

Provtagningsstationer 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 10 och Fel! Hittar inte referenskälla..  
 
Tabell 10. Provtagningsplatser och tidplan för elfiske i Gullspångsälvens avrinningsområde 

Sträcka Tidsplan Län/Koordinater Om inte annat anges - 
Kvalitativa elfisken på en 
längre sträcka 

    
Karåsforsens naturfåra Årlig 6583480/1430800 Kvantitativt 
    
Mångsälven (2-3 sträckor) 2016 Örebro  
Sävenfors Kraftverk (Sävälven) 2016 Örebro  
Sikfors Kraftverk (Sikforsån/Norrälgen) 2016 Örebro  
Grythyttans Kraftverk (Sikforsån/Sörälgen) 2016 Örebro  
Saxhyttan 2016 Örebro  
Bäck nedströms småsjöarna 2016 Örebro  
    
Lilla Tomsjön 2018 Örebro  
Stora Tomsjön 2018 Örebro  
Nätsjöbäcken 2018 Örebro Kvantitativt 

Liljendal 2017 Värmland  

Oforsen 2017 Värmland  

Gammelkroppa 2017 Värmland  

Skärjen/Herrhult 2017 Värmland  

Storfors 2017 Värmland  

Lillfors 2017 Värmland  
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Provtagningsfrekvens 

Årlig uppföljning sker i Karåsforsens naturfåra. För övriga stationer utförs provtagning 
enligt tidplan i Tabell 10.  

Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 5 m precision användas vid positionering.  

Provtagningsmetodik 

Elfisket utförs som återkommande standardiserat fiske på hösten i Karåsforsens naturfåra. I 
övriga stationer utförs inventeringselfisken/kvalitativa elfisken. 
 
Provtagning skall utföras av personer som har erfarenhet av elfiske. 
 
Provtagningar sker även i Fortums regi nedströms Gullspångs kraftverk, dels i naturfåran, 
som nu är anpassad för att gynna reproduktion av gullspångslax, dels i Åråsforsarna (viktig 
för laxens reproduktion). Dessa lekgropsinventeringar och elfisken ska redovisas tillsammans 
med övriga elfiskeundersökningar i årsrapporten.  

9. Interkalibrering  

Vid byte av huvudlaboratorium skall vattenkemiska analyser utföras parallellt ett år på vatten 
från station 1005 (Gullspångsälven) 6 ggr/år jämn månad. Varje år skall dessutom interka-
librering ske mellan ansvarigt laboratorium och SLU på vatten från station 1005 (Gull-
spångsälven) 6 ggr/år jämn månad. Analyser skall i båda fallen utföras enligt analyspaket F 
(se sidan 9). 

Kostnader 

I offert skall kostnad redovisas för löpande interkalibrering med SLU samt interkalibrering 
med annat huvudlaboratorium som gäller året efter aktuell upphandlingsperiod. Denna senare 
kostnad gäller endast om huvudlaboratorium bytes vid nästa upphandling. 

Redovisning 

Resultatet från undersökningarna skall redovisas på sådant sätt att målsättningen med kon-
trollprogrammet uppfylls (sid 1-2). 
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Löpande rapportering 

Resultat från kemiska vattenanalyser redovisas till vattenvårdsförbundets sekreterare och be-
rörda Länsstyrelser samt till de medlemmar som önskar få del av löpande redovisning senast 
en månad efter avslutad provtagning.  
 
I den löpande rapporteringen ska även resultaten från provtagning i Daglösen redovisas. 
 
Data skall levereras digitalt till länsstyrelsen och nationell datavärd enligt mall. 
 
Den löpande redovisning skall ske med E-post i en fil (excel) där analysresultat från respek-
tive provtagningsomgång byggs på successivt årsvis i samma fil. Kortfattade kommentarer till 
analysresultatet skall bifogas vid varje utskick. Avvikande och extrema värden skall kommen-
teras. Övriga undersökningar redovisas i samband med årsrapport.  
 
I sista utskicket för varje år som görs för december månad görs en kortfattad kommentar vad 
gäller påverkan under året (jan-dec) för följande punktkällor: Filipstads, Storfors, Hällefors, 
Karlskoga och Degerfors ARV, Miljöbolaget i Svealand i Storfors, Ovako i Hällefors, Outo-
kumpu Degerfors Järnverk i Degerfors. Dessa underlag skall kunna läggas in i respektive mil-
jörapport. 
 
Samtliga värden som ligger inom Naturvårdsverket tillståndsklass 5 enligt Naturvårdsverkets 
rapport 4913 samt anmärkningsvärda värden inom tillståndsklass 4 (avgörs av projektansvarig 
uppdragstagare) skall markeras med inramning eller skuggning. (Klassning enligt Natur-
vårdsverkets rapport 4913 skall användas tills vidare.)  

Allmänt om årsrapport 

Samtliga kemiska analysvärden, vattenföringsvärden, vattennivåvärden, transportvärden, art-
tabeller och lokalbeskrivningar (biologi) levereras årsvis på diskett/CD eller E-post i excel-
format till berörda Länsstyrelser samt medlemmar som önskar detta. Rådata skall levereras 
digitalt till länsstyrelsen och nationell datavärd enligt mall. 
 
Varje år sammanställs resultaten i en förenklad årsrapport. 
 
I enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer skall årsrapporten bl.a. innehålla föl-
jande: 
 

• en sammanfattning av både kemiska och biologiska resultat samt kommentarer till kli-
mat som också direkt kan tillgodose ett informationsbehov hos allmänheten  

• en sammanfattning av hydrologiska data för uppföljning av påverkan från vattenkraften 

• beskrivning av kontrollprogrammet och metodik 

• samtliga grunddata i tabellform, min-, medel- och maxvärden (gäller analysdata, trans-
port- och flödesvärden)  

• analysdata från Gullspångs kommuns råvattenkontroll i Skagern (COD-Mn, färg, turbi-
ditet, konduktivitet, Fe, Mn) 
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• presentation av belastning från punktkällor inom avrinningsområdet 

• klimatdata i bilaga (temperatur och nederbörd) 

• redovisning med bedömning av biologiska undersökningar i bilaga (inkl. elfiske) 

• redovisning av arttabeller och lokalbeskrivningar (biologi) i bilaga 

 
I sammanfattningen, som placeras först i rapporten, skall redovisning ske med minst fyra 
olika färgkartor i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsnormer. Av dessa skall två - tre 
illustrera det kemiska tillståndet (halter eller påverkansgrad). En - två kartor skall illustrera 
biologisk påverkan. Vilka parametrar som skall redovisas i respektive rapport avgörs av aktu-
ell uppdragstagare. 
 
Naturvårdsverkets bedömningsnormer (4913) skall användas tills vidare som grund vid klassi-
ficering av halter/värden när det gäller vattenkemiska variabler. Den statusklassning med av-
seende på vattenkemiska variabler som respektive länsstyrelse gör skall redovisas i rapporten. 
Dock skall även ansvarig konsult göra en bedömning utgående från framtagna analysdata. För 
biologiska variabler skall en kombination av klassificering enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder och Naturvårdsverkets rapport 2007:4 göras enligt specifikation för respektive 
moment.  
 
Rapporten levereras i 80 ex till Vattenvårdsförbundet senast den 15 april. Rapporten levereras 
i både PDF-format och Word/Excel-format eller motsvarande på CD till berörda Länsstyrelser 
(1 ex/Länsstyrelse) och till vattenvårdsförbundet (5 ex). Om förbundets medlemmar önskar 
fler exemplar av CD skall detta tillgodoses. Antal exemplar skall dock framgå av förfråg-
ningsunderlag alternativt kan tilläggspris per CD anges i offert. 

Allmänt om femårsrapport 

Vart femte år görs en femårsrapport med en utförlig utvärdering och samlad bedömning av de 
fem senaste årens undersökningar. Nästa femårsrapport görs för perioden 2013-2017. 

Årsrapport/femårsrapport 

Vattenkemi 

Årlig 

• Samtliga primärdata (även råvattenkontrollen i Skagern, samt resultat från Daglösen) 
från det senaste året, med anmärkningsvärda halter markerade enligt tidigare angivna 
förutsättningar. Medel-, min- och maxvärden för rinnande vatten skall redovisas i tabell-
form. 

Rinnande vatten 

• För punkterna 1005, 3001, 2001 redovisas min-, medel- och maxvärden för året gra-
fiskt. Detta gäller parametrarna TOC, totalfosfor och totalkväve som redovisas i dia-
gram som byggs på år från år.  
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• Diagrammen skall utgå från 1974 för station 1005 och 2001 och från 1977 för station 
3001.  

• Efter provtagningen 2018 ska en utvärdering göras om Paket D (statusklassning) fortsatt 
behöver ingå i KP. Syftet är att avgöra om tillräckligt med data finns för att göra sta-
tusklassningar i nästa cykel av vattenförvaltningen eller om ytterligare provtagningar 
behövs. Utvärderingen utförs av analysföretaget. 

Sjöar 

• Syreprofiler redovisas grafisk för sjöar.  

• Daglösen (3415, 3410) – från 2016 infördes provtagning 6 ggr/år i Daglösen. Denna ut-
ökade provtagning ska särskilt utvärderas efter 3 år och redovisas i årsrapporten för 
2018. Utvärderingen syftar till att avgöra om det är en fungerande uppföljning för Filip-
stads kommun och reningsverk. Utvärderingen utförs av analysföretaget. 

Femårsrapport 

• I tabellform redovisas medel-, min- och maxvärden för samtliga stationer och variabler i 
rinnande vatten, med undantag för station 3001, 2001 och 1005, fr.o.m. 1989.  

• För stationerna 3001, 2001 och 1005 görs grafisk diagram med rullande treårsmedel-
värden för alkalinitet, totalfosfor, totalkväve och TOC. Dessa skall börja med 1974 för 
station 2001 och 1005 och från 1977 för station 3001. 

• För sjöar redovisas samtliga värden i tabellform (även råvattenkontrollen i Skagern och 
N/P-kvot) (utom syre- och temperaturprofiler) med start från 1989. Grafisk redovisning 
skall också göras av klorofyll, N/P-kvot, siktdjup, fosfor och kväve för ytvatten samt av 
syre för bottenvatten. Diagrammen skall börja med 1989 eller tidigare.  

• Syre redovisas grafiskt som årslägsta värde. Klorofyll anges som augustivärde. Sikt-
djup, totalkväve och totalfosfor redovisas med samtliga värden grafiskt. 

Vattenföring och transporter 

Årsrapport 

• Samtliga vattenföringsdata och transporter (månadsvärden och årsmedelvärden) skall 
redovisas i tabellform för aktuellt år.  

• Vattenföringsdata (dygnsflöden) för Timsälvens mynning i Möckeln, Svartälvens myn-
ning i Möckeln samt Letälvens mynning i Skagern skall redovisas grafiskt 

• Årsmedelvattenföring, och årstransporter av fosfor, kväve och TOC/COD-Mn för stat-
ionerna 1005, 2001 och 3001 redovisas i tabellform eller grafiskt med början 1989 och 
framåt. 

• Utsläpp från olika punktkällor med avseende på organiska ämnen (TOC, BOD, COD), 
kväve, ammonium, fosfor, metaller och olja skall redovisas i årsrapporten. 

Femårsrapport 

• Källfördelning görs utgående från femårsmedelvärden för stationerna 2001, 3001 1021 
och 1005 i enlighet med beskrivning tidigare i detta dokument. 
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Tidsseriediagram med utsläppsdata och uppmätta halter i kontrollpunkter nedströms viktiga 
punktkällor redovisas. Val av utsläppskällor och kontrollpunkter görs i samråd med Länssty-
relsen. 

Klimat 

Årsrapport 

I årsrapporten skall klimatets inverkan på vattenkvaliteten beskrivas. 

Femårsrapport 

I femårsrapporten skall mellanårsvariationer av vattenkvaliteten som är klimatberoende kom-
menteras. 

Växtplankton 

Årsrapport 

• Fullständig artlista med frekvensuppskattningar, preciserade index, biomassa och antal 
taxa redovisas för respektive sjö i tabellform för aktuellt år. 

Årsrapport/femårsrapport 

• Procentuell fördelning av olika ekologiska grupper redovisas grafiskt. Om möjligt skall 
dessa diagram börja med 1989 och fyllas på framåt. 

• Bedömning skall göras utgående från samtliga ingående index, biomassor och före-
kommande artlista. Resultatet skall bl.a. kommenteras med avseende på inverkan av nä-
ringsämnen och humus samt försurning. Vidare skall en statusklassning göras. För 
dricksvattentäkten Lonnen skall förekomst av alger som kan ge lukt- och smakproblem 
samt förekomst av giftproducerande blågrönalger belysas. 

 
Dessutom skall bedömning göras med utgångspunkt från följande påverkansfaktorer: 
 
� Lonnen – Jordbruk 

� Öjevettern – Storfors reningsverk, Miljöbolaget i Svealand 

 

Rådata skall levereras digitalt till länsstyrelsen och nationell datavärd enligt mall. 

Bottenfauna 

Årsrapport 

• Artlista, där respektive delprov redovisas separat, redovisas för respektive station. Art-
listorna skall bl.a. innehålla individantal, antal taxa, medelantal taxa, Shannon-index, 
BQI-index (sjöar), O/C-index (sjöar), danskt faunaindex, DJ-index (rinnade), ASPT-
index (rinnande), EPT-index, MISA (försurningsindex rinnande).  

• Expertbedömning skall göras utgående från samtliga ingående index och förekommande 
artlista. Resultatet skall kommenteras med avseende på inverkan av näringsämnen, or-
ganiska ämnen, försurning (rinnande vatten), syrehalt (sjöar), regleringspåverkan och 
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allmän föroreningspåverkan där detta är möjligt. I områden med tungmetallpåverkan 
skall förekomst av missbildade mundelar hos fjädermyggor, särskilt beaktas. Vidare 
skall en statusklassning göras. 

 
Sjöar skall dessutom bedömas med utgångspunkt från följande påverkansfaktorer: 
 
� 3410/11 Daglösen – Filipstads reningsverk 

� 3070/71 Öjevettern – Storfors reningsverk, Miljöbolaget i Svealand 

� 3010/11 Lonnen – Jordbruk, Bharat Forge Kilsta 

� 2530/31 Bredreven – Lesjöfors reningsverk, Lesjöfors industriområde, inklusive förore-
nad mark i området 

� 2210/11 Sörelgen – Fiskodling (Sävenfors produkter), nedlagd 2014, uppföljning efter av-
slutad verksamhet 

� 1030/31 Möckeln – Karlskoga reningsverk, Björkborns industriområde, Moelven, Valåsen 
och Bofors 

 
Rinnande vatten skall dessutom bedömas med utgångspunkt från följande påverkansfaktorer: 
 
� 3081 Storforsälven - Storfors reningsverk, Miljöbolaget i Svealand 

� 2543 Lesjöälven - Lesjöfors industriområde, inklusive förorenad mark i området 

� 2041 Svartälven - Hällefors reningsverk, Ovako Steel 

� 1101 Hovaån - Jordbruk 

Femårsrapport 

Grafisk redovisning av totalt antal taxa och EPT-index (andel dagsländor, bäcksländor och 
nattsländor) skall göras för rinnande vatten. Grafisk redovisning skall göras av totalt antal 
taxa för sjöar. Samtliga diagram skall starta med början 1989 där värden fylls på successivt. 
 
Rådata skall levereras digitalt till länsstyrelsen och nationell datavärd enligt mall. 

Påväxt-kiselalger 

Årsrapport 

• Artlista med relativ frekvensuppskattning redovisas för respektive station. 

Årsrapport/femårsrapport 

• Grafisk redovisning av kiselalgsindex (IPS) görs för respektive station där upp- och 
nedströmsstationer anges i samma diagram. Bedömning skall göras utgående från samt-
liga ingående index och förekommande artlista. En statusklassning skall göras utgående 
från tillgängligt material. Denna kommer att vara preliminär efter första året för nya 
stationer. Efter tre års provtagning bör materialet vara tillräckligt för en mer slutgiltig 
bedömning. 

 

Dessutom skall stationerna bedömas med utgångspunkt från följande påverkansfaktorer: 
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� 3205 Lungälven – Brattfors fiskodling (om verksamhet bedrivs) 

� 3701 Kroppaälven – Gammelkroppa fiskodling 

� 2241 Älgälven – Sävenfors produkter (fiskodling) 

 
Rådata skall levereras digitalt till länsstyrelsen och nationell datavärd enligt mall.  

Elfiske 

Årsrapport/Femårsrapport  
• Lokalbeskrivning  

• Rådata (fullständigt ifyllt elfiskeprotokoll)  

• Komplett artlista  

• Faktiskt antal fångade fiskar för samtliga arter (för laxfiskar separeras årsungar och 
äldre än årsungar)  

• Individlängd för alla fångade fiskar  

• Vid kvalitativt elfiske - Approximativ populationstäthet (om möjligt)  

• Vid kvantitativt elfiske – relativ individtäthet samt faktisk populationstäthet (se hand-
ledningen ”elfiske i rinnande vatten”)  

• Bedömning av ekologisk status med hjälp av vattendragsindex VIX.  

• Bedömning av de kvalitativa elfiskena, om det är lämpliga lokaler för kontinuerlig upp-
följning av vattenkraften genom standardiserade elfisken.  

 

Rapportering till datavärd skall ske enligt senaste versionen av ”elfiske i rinnande vatten” som 
tagits fram av Naturvårdsverket.  

Övrigt 

I rapporten skall en hänvisning finnas med länkar var andra relevanta analysresultat från om-
rådet finns tillgängligt. Detta gäller t.ex. kalkuppföljning/försurningskontroll, regional och 
nationell miljöövervakning m.m. En avstämning görs med berörda länsstyrelser.  
 
I rapporten ska även recipientdata från aktiva deponier inom avrinningsområdet redovisas. De 
deponier som berörs är följande: 
 

• Storfors 

• Miljöbolaget i Svealand AB 

• Filipstad Långskog 

• Björkborns industriområde (Deponin är sluttäckt, och lak- och ytvatten leds till Björk-
borns reningsverk. Först när lak- och ytvatten börjar ledas via dagvattnet till Timsälven 
ska recipientdata redovisas.) 

• Mosseruds avfallsanläggning 
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Resultaten ska redovisas i tabellform samt kommenteras i texten.  

Muntlig redovisning 

I samband med förbundets årsmöte görs en muntlig redovisning av undersökningsresultaten 
under cirka en timmes tid. Denna redovisning bör koncentreras på sådana effekter i miljön 
som kan kopplas till orsaker och verkan. 

Kvalitetskrav 

• Samtliga kemiska analyser skall utföras på ackrediterade laboratorium.  

• Kemiska analyser skall utföras enligt SIS eller motsvarande. Metodiken gällande samt-
liga variabler skall tillämpas enligt ”Naturvårdsverkets handledning för miljöövervak-
ning.  

• Provtagare skall vara godkända enligt SNFS 1990:11, MS:29. 

• Alla biologiska moment (provtagning och artbestämning) skall vara ackrediterade. För 
elfiske krävs ackreditering eller motsvarande kunskap. 

• Ansvarig för årsrapportering skall ha dokumenterad erfarenhet inom detta område. 

Riktade specialundersökningar 

Riktade specialundersökningar kan upphandlas på årsbasis i den ordning som uppdragsgiva-
ren önskar.  

1. Kemisk utredning av närpåverkan från reningsverk i Liälven (Fredriksberg), 
och Storforsån (Storfors) 

Kartläggning utsläppsplymens utbredning (närpåverkan) sker varannan månad (jämn månad) 
under vinterhalvåret och varje månad under sommaren (juni-augusti) under ett år. Fältmät-
ningar görs av konduktivitet och syrehalt. Prover för analys av konduktivitet, pH, alkalinitet, 
ammoniumkväve, nitrat/nitritkväve, totalkväve, TOC och totalfosfor tas ut på en referensstat-
ion, på tre stationer med avtagande påverkan (nedströms) och på en station nedströms ut-
släppsplymen, där närpåverkan inte bedöms förekomma. Resultaten redovisas i separat bilaga 
i Gullspångsälvsrapporten.  

2. Kemisk utredning av närpåverkan från reningsverk i norra Daglösen (Filipstad) 
och Svartälven (Hällefors). 

Kartläggning utsläppsplymens utbredning (närpåverkan) sker varannan månad (jämn månad) 
under vinterhalvåret från is i Daglösen och om möjligt i Svartälven och varje månad från båt 
under sommaren (juni-augusti) under ett år. Fältmätningar görs av konduktivitet och syrehalt. 
Prover för analys av konduktivitet, pH, alkalinitet, ammoniumkväve, nitrat/nitritkväve, total-
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kväve, TOC och totalfosfor tas ut på en referensstation, på tre stationer med avtagande påver-
kan (nedströms) och på en station nedströms utsläppsplymen, där närpåverkan inte bedöms 
förekomma. Resultaten redovisas i separat bilaga i Gullspångsälvsrapporten. 

3. Fortsatt biologisk utredning av närpåverkan från reningsverk i Krokabäcken 
(Älgarås), Hovaån (Hova), Skagersholmsån (Finnerödja)  

Utgående från den kemiska utredningen av näringspåverkan görs biologisk uppföljning med 
bottenfauna året efter att utsläppsplymerna har undersökts. Saknas förutsättningar för botten-
fauna kan man istället använda sig av kiselalgsindex. En station undersöks uppströms (refe-
rens) och två stationer nedströms reningsverket varav den ena skall ligga centralt i den närpå-
verkade delen av vattendraget och den andra skall ligga längre nedströms där inte närpåverkan 
bedöms förekomma. Provtagningsmetodik för ordinarie provtagning av bottenfauna skall föl-
jas. Resultaten redovisas separat tillsammans med föregående års kemiska undersökningar i 
Gullspångsälvsrapporten.  

4. Fortsatt biologisk utredning av närpåverkan från reningsverk i Storforsälven 
(Storfors), Svartälven (Hällefors) 

Utgående från de kemiska undersökningarna i Storforsälven (Storfors) och Svartälven (Hälle-
fors) utförs bottenfaunaprovtagningar efterföljande år enligt samma upplägg som för tidigare 
redovisade reningsverk. Resultaten redovisas tillsammans med föregående års kemiska under-
sökningar i separat bilaga i Gullspångsälvsrapporten. 

5. Utökade sedimentundersökningar i metallpåverkade områden 

Inom Gullspångsälvens avrinningsområde finns ett antal sjöar som kan vara påverkade av ti-
digare gruvverksamhet samt även av förorenad mark. Sedimentundersökningar i dessa med 
kontroll av metallhalter i ytsediment respektive djupare sedimentskikt (24-26 cm) kan sanno-
likt tillföra värdefull information om metallföroreningar i området. Detta förutsätter dock att 
respektive länsstyrelse med stöd av kännedom om f.d. gruvverksamhet och markföroreningar 
i området hjälper till att ta fram lämpliga sjöar. 

6. Skogsbrukets påverkan 

Vattenprover tas i små vattendrag i ett referensområde där inte skogsbruk förekommer t.ex. 
inom ett naturreservat och i ett område som påverkas av aktivt skogsbruk (avverkning, mark-
beredning, dikesrensning). Mätning sker av turbiditet (grumlighet), susp, pH-värde, alkali-
nitet, konduktivitet, metylkvicksilver, TOC, DOC, färg, NH4-N, NO3-N, Tot-N och Tot-P. 

7. Urlakning av markföroreningar 

Inom Gullspångsälvens avrinningsområde finns ett antal områden med markföroreningar. 
Prover tas i ett flertal stationer nedströms Björkborn, Kilsta samt Lesjöfors för att utreda hur 
och om markföroreningar rör på sig samt var de i sådant fall tar vägen. Detta förutsätter dock 
att respektive länsstyrelse med stöd av kännedom om verksamheter och markföroreningar i 
området hjälper till att ta fram lämpliga provtagningsstationer samt vilka föroreningar som 
finns i respektive område. 

8. Prioriterade ämnen 
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Utredning kring vilka behov som finns av undersökningar kopplade till prioriterade ämnen. I 
vilka lokaler (sjöar/vattendrag) inom Gullspångsälvens avrinningsområde kan detta vara aktu-
ellt? Förbundet har pekat ut bl.a. Daglösen. 

9. Näringspåverkan på Västersjön med tillflöden 

Västersjön och flera av dess tillflöden uppvisat otillfredsställande status för näringsämnen. 
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) krävs undersökningar av sjöns biologi för att 
bekräfta att sjön är påverkad av övergödning. Den största påverkanskällan är troligen närings-
förluster från jordbruksmark samt enskilda avlopp.  
 
För att undersöka status genomförs provtagning av vattenkemi (2 ggr/år i sjö, 6 ggr/år i vat-
tendrag) samt kiselalgindex. 
 

Tabell 11. Provtagningsplatser för vattenkemi inom specialprogrammet för Västersjön med tillflöden 

Lägesbeskrivning Typ av lokal Koordinater 

Västersjön Sjö 657323/142033 

Västersjön utlopp Vattendrag 6574969/1420590 

Kvarntorpsbäcken  Vattendrag 6571980/1422320 

Bobäcken/Lankbäcken Vattendrag 6574969/1420590 

Nyängsbäcken  Vattendrag 6572103/1419558 

 

Tabell 12. Provtagningsplatser för kiselalgindex inom specialprogrammet för Västersjön med tillflöden 

Lägesbeskrivning Typ av lokal Koordinater 

Västersjön Sjö 657323/142033 

Västersjön utlopp Vattendrag 6574969/1420590 

Kvarntorpsbäcken  Vattendrag 6571980/1422320 

Bobäcken/Lankbäcken Vattendrag 6574969/1420590 

Nyängsbäcken  Vattendrag 6572103/1419558 

 
Provtagningsmetodik för ordinarie provtagning av vattenkemi samt kiselalgindex skall följas. 
Resultaten redovisas separat tillsammans med föregående års kemiska undersökningar i Gull-
spångsälvsrapporten. 

10. Vattenkemiska analyser för statusklassning 

För att underlätta statusklassning av vattenförekomster genomförs vattenkemisk provtagning 
och analys under ett år (6 provtagningar) på följande stationer: 
 

Tabell 13. Provtagningsplatser inom specialprogrammet för vattenkemiska undersökningar 

Lägesbeskrivning Typ av lokal Koordinater Analyser 

Kedjan Sjö 6585605/1424350 G, D 

Håkanbolbäcken  Vattendrag 6563660/1418730 A, C, D, SO4 

Mosstorpbäcken Vattendrag 6554512/1417603 A, D 
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Timsälven-LV205 Vattendrag 6582342/1426438 A, D 

 
 
Provtagnings- och analysmetodik för ordinarie provtagning av vattenkemi skall följas. Resul-
taten redovisas separat tillsammans med föregående års kemiska undersökningar i Gull-
spångsälvsrapporten. 

11. Bottenfauna för statusklassning 

För att underlätta statusklassning av vattenförekomster genomförs provtagning och analys av 
bottenfauna på följande stationer: 
 

Tabell 14. Provtagningsplatser inom specialprogrammet för bottenfaunaundersökningar 

Lägesbeskrivning Typ av lokal Koordinater 

Timsälven-LV205 Vattendrag 6582342/1426438 

Västersjön utlopp Vattendrag 6573276/1420557 
 
Provtagningsmetodik för ordinarie provtagning av bottenfauna skall följas. Resultaten redovi-
sas separat tillsammans med föregående års kemiska undersökningar i Gullspångsälvsrappor-
ten. 

12. Kiselalgsindex (påväxt) för statusklassning 

För att underlätta statusklassning av vattenförekomster genomförs analys av kiselalgsindex på 
följande stationer: 
 

Tabell 15. Provtagningsplatser inom specialprogrammet för kiselalgindex 

Lägesbeskrivning Typ av lokal Koordinater 

Mosstorpbäcken Vattendrag 6554512/1417603 

Håkanbolbäcken  Vattendrag 6563660/1418730 

 
Provtagningsmetodik för ordinarie provtagning av kiselalgindex skall följas. Resultaten redo-
visas separat tillsammans med föregående års kemiska undersökningar i Gullspångsälvsrap-
porten. 
 
I samband med denna specialundersökning bör förbundet hålla kontakt med länsstyrelsen för 
möjlighet att utvidga undersökningen med ytterligare medel. 

Kommentarer specialundersökning 

Reningsverk 

Erfarenhet från vanlig recipientundersökning och undersökningar av närområdet vid renings-
verk har visat att det ibland är stora områden som påverkas negativt av utsläppsplymer från 
kommunala reningsverk. I långsamrinnande vatten kan det ibland vara frågan om flera kilo-
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meter (ex Skövde och Örebro ARV) och i sjöar kan det vintertid ibland vara flera kvadrat-
kilometer (ex Arvika ARV) som påverkas negativt av utsläppsplymer beroende på ofullstän-
dig omblandning eller liten spädning. I många fall ger reningsverkens förhållandevis stora ut-
släpp av ammoniumkväve en negativ påverkan på faunan i påverkansområdet men även andra 
ämnen t.ex. fällningskemikalierester kan vara bidragande. En sådan omfattande påverkan är 
skadlig för miljön och föranleder åtgärder vid reningsverket eller förändrad vattenreglering. 
Beroende på att utsläppsvattnet är saltrikt och därmed tungt kan detta sjunka ned på botten 
utan att omblandas och successivt utbreda sig över stora områden. I vanlig recipientkontroll är 
det inte alltid möjligt att bedöma om ett större område påverkas av utsläppsplymer eller ej och 
det är därför motiverat att specialgranska reningsverk där potentiell risk föreligger. Detta gäl-
ler både med avseende på kemiska och biologiska parametrar. Dock är det lämpligt att först 
genomföra de kemiska undersökningarna och vid ett senare tillfälle göra biologiska undersök-
ningar på grundval av utfallet av kemiska undersökningar. 

Utökade sedimentundersökningar i gruvpåverkade områden 

Inom Gullspångsälvens avrinningsområde finns ett antal sjöar som kan vara påverkade av ti-
digare gruvverksamhet som inte har varit med i genomförda undersökningar. Om länsstyrel-
serna tar fram dokumentation om tidigare gruvverksamhet i området skulle man kunna ta fram 
fler sjöar som skulle kunna undersökas i en specialundersökning.  

Skogsbrukets påverkan 

Under förutsättning att skogsbruket bidrar med pengar skulle det vara relevant att kontrollera 
närpåverkan av skogsbruk i mindre vattendrag och eventuellt även mindre sjöar. En variabel 
som är intressant i sammanhanget är metylkvicksilver. Ämnet frigör i vattenlöslig form vid 
mekanisk påverkan i det övre markskiktet eller torvskikt i myrar och vid sjöar. Detta gäller i 
samband med avverkningar (körskador), dikningar, markberedning, grävningar och schakt-
ningar. För att metylkvicksilver skall kunna tas upp och anrikas i ekosystemen krävs att ämnet 
tas upp av växtplankton i första steget, vilket förutsätter påverkan i mindre sjö. 
 
Även påverkan av som är kopplad till grumlighet, vilka påverkas av samma ingrepp som ovan 
är relevanta att följa upp. Både med avseende på metylkvicksilver och grumlighetspåverkan 
vore det relevant och kunna göra jämförelser med ett opåverkat skogsområde. 

Upphandlingsvillkor specialundersökningar 

Specialundersökningar upphandlas separat och kostnader för dessa ska EJ anges i offert. Vat-
tenvårdsförbundet bestämmer prioriteringsordningen på angivna specialundersökningar. 
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Översikt provtagningsstationer 

Tabell 16. Sammanställning av olika undersökningstyper för samordnad recipientkontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde, V=vattenkemi, Pl=växtplankton, 
B=bottenfauna, På=påväxt, Q=vattenföring, T=transportberäkningar 

Benämning Lägesbeskrivning Kommun Koordinater Moment Motiv 

Timsälven      

3702 Kroppaälven, Gammelkroppa uppstr fiskodl. Filipstad 6619415/1415870 På Allmän påverkan, referens, statusklassning 

3701 Kroppaälven, Gammelkroppa nedstr fiskodl. Filipstad 6619025/1415740 På Gammelkroppa fiskodling 

3511 Lersjön, badplats sydväst om Finnshyttan Filipstad 6624065/6624065 På Skogsbruk, referens, statusklassning 

3510 Lersjön Filipstad 6624750/1406550 V Skogsbruk, referens 

3502 Skillerälven uppströms Filipstad Filipstad 6622725/1407300 V,Q,T Skogsbruk, referens, statusklassning 

3505 Färnsjön/Norsbäcken Filipstad 6622160/1406803 V,På Bräddning spillvatten, dagvatten 

3416 Daglösen norra vid Stensta Filipstad 6620245/1408905 På Filipstads ARV, statusklassning 

3415 Daglösen, norra delen Filipstad 6620450/1408696 V,B Filipstads ARV 

3412 Daglösen centrala vid Påland Filipstad 6616720/1410240 På Filipstads ARV, statusklassning 

3411 Daglösen, mellannivå Filipstad 661745/140925 B Filipstads ARV 

3410 Daglösen, mitt djupområde Filipstad 6616454/1409716 V,B Filipstads ARV 

3206* Lungälven, vid fiskodling Filipstad 6618260/1399615 På Allmän påverkan, referens, statusklassning 

3205* Lungälven, vid väg 63 Filipstad 661760/139940 På Brattfors fiskodling 

3102 Kilstabäcken Karlskoga 6583240/1422755 V,Q,T Bharat Forge Kilsta 

3091 Östersjön vid Riddarnäset Storfors 6609705/1414020 På Allmän påverkan, referens, statusklassning 

3090 Östersjön, djupområde Filipstad 6611800/1413800 V Allmän påverkan, referens, 

3083 Storforsälven, uppströms Storfors Storfors 6603145/1413775 V,B,Q,T Allmän påverkan, referens, statusklassning 

3082 Storforsälven vid kraftverk Storfors 6603130/1413760 V,Q,T Miljöbolaget i Svealand 

* Fiskodlingen i Lungälven är avvecklad och såld. Provtagning ska endast genomföras om verksamheten återupptas. 
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Tabell 10. Fortsättning. Sammanställning av olika undersökningstyper för samordnad recipientkontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde, V=vattenkemi, 
Pl=växtplankton, B=bottenfauna, På=påväxt, Q=vattenföring, T=transportberäkningar 

Benämning Lägesbeskrivning Kommun Koordinater Moment Motiv 

3081 Storforsälven, nedströms Storfors Storfors 660125/141205 B Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand 

3073 Öjevettern nordväst om Släbråten Storfors 6598730/1411375 På Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand, statusklassning 

3071 Öjevettern, mellannivå Storfors 660070/141080 B Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand 

3070 Öjevettern, djupområde Storfors 6599224/1410799 V,B,Pl Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand 

3051 Ullvettern norr om Granviken Storfors 6590425/1414140 På Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand, statusklassning 

3050 Ullvettern, djupområde Storfors 659550/141350 V Storfors ARV, Miljöbolaget i Svealand 

3030 Alkvettern Storfors 658500/141870 V Referens 

3021 Timsälven, vid Lunedet Karlskoga 6587810/1421510 V,Q,T,På Allmän påverkan, referens, statusklassning 

3010 Lonnen Karlskoga 6585247/1423778 V,B,Pl Bharat Forge Kilsta, jordbruk, vattentäkt, statusklassning 

3011 Lonnen, mellannivå Karlskoga 658520/142315 B Bharat Forge Kilsta, jordbruk, vattentäkt, statusklassning 

3001 Timsälven, utlopp i Möckeln Karlskoga 6579545/1428250 V,Q,T Allmän påverkan, transport Möckeln, statusklassning 

Svartälven      

2625 Svartälven, Sågen Vansbro 6683210/1407735 V,Q,T Skogsbruk + arealförlust skog 

2621 Liälven nedströms Fredriksberg Ludvika 6670536/1418246 V Fredriksbergs ARV 

2551 Lesjön, norr om Lesjöfors Filipstad 6653595/1408705 På Allmän påverkan, referens, statusklassning 

2544 Fransagen nedströms Lesjöfors ARV Filipstad 6648170/1411550 V,Q,T, Lesjöfors ARV och industriområde 

2543 Blockenhus Filipstad 665087/141020 B Lesjöfors industriområde 

2541 Lesjöns utlopp Filipstad 6652845/1409245 V,Q,T Allmän påverkan, referens, statusklassning 

2533 Bredreven vid Stärnfors Filipstad 6648515/1414920 På Lesjöfors ARV och industriområde, statusklassning 

2531 Bredreven, mellannivå Filipstad 664805/141270 B Lesjöfors ARV och industriområde 

2530 Bredreven, djupområde Filipstad 6647900/1412850 V,B Lesjöfors ARV och industriområde 

2242 Älgälven, uppströms Sävenfors Hällefors 6641160/1429000 På Allmän påverkan, referens statusklassning 
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Tabell 10. Fortsättning. Sammanställning av olika undersökningstyper för samordnad recipientkontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde, V=vattenkemi, 
Pl=växtplankton, B=bottenfauna, På=påväxt, Q=vattenföring, T=transportberäkningar 

Benämning Lägesbeskrivning Kommun Koordinater Moment Motiv 

2241 Älgälven, nedströms Sävenfors Hällefors 6640230/1429085 V,Q,T,På Sävenfors produkter, fiskodling 

2211 Sörelgen, mellannivå Hällefors 662560/143065 B Fiskodling 

2210 Sörelgen, djuphåla Hällefors 662129/142920 B Fiskodling 

2045 Svartälven, Hällefors uppströms ARV Hällefors 6630595/1427128 B, V Allmän påverkan, referens 

2041 Svartälven, nedströms Hällefors Hällefors 6626025/1426750 V,B,Q,T Hällefors ARV, Ovako Steel 

2001 Svartälven, inflöde i Möckeln Karlskoga 6579205/1430740 V,Q,T Allm påverk, fiskodling, transport, statusklassning 

Gullspångsälven och Letälven     

1201 Skagersholmsån Laxå 6537825/1418435 V,På Finnerödja ARV, jordbruk, höga naturvärden 

1101 Hovaån, Nötebron Gullspång 6531170/1409060 V,B,Q,T Jordbruk, ytbehandlingsindustri, (Hova ARV), transporter, areal-
förlust jordbruk 

1031 Möckeln, mellannivå Karlskoga 657550/142700 B Karlskoga ARV, Björkborns industriområde, Bofors, Moelven 
Valåsen 

1030 Möckeln Karlskoga 6576300/1428269 V,B Karlskoga ARV, Björkborns industriområde, Bofors, Moelven 
Valåsen 

1025 Letälven, Möckelns utlopp Degerfors 6568920/1422355 V,Q,T Allmän påverkan, referens, transporter 

1021 Letälven, bro i Åtorp Degerfors 6555771/1417571 V,Q,T Avesta Sheffield, slaggdeponi, Degerfors ARV, transporter 

1013 Skagern vid Rönningarna Gullspång 6544230/1410085 På Statusklassning 

1010 Skagern  Gullspång 654150/141325 V Allmän påverkan, Avesta Sheffield, slagdeponi, Karlskoga rvk, 
Degerfors ARV, Björkborns industriområde 

1005 Gullspångsälven, bro väg mot S. Råda Gullspång 6541520/1402760 V,Q,T Allmän påverkan, transporter till Vänern 

1003 Gullspångsälven, Åråsforsarna Gullspång 6545120/1401315 B,På Allmän påverkan, höga naturvärden, statuskl 
 



 

 39

Timsälven 

3702, Kroppaälven, Gammelkroppa uppströms fiskodling utgör referensstation till fiskod-
lingen och undersöks med avseende på påväxt (kiselalgsindex). 
 
3701, Kroppaälven, Gammelkroppa nedstöms fiskodling utgör nedströmsstation och under-
söks med avseende på påväxt (kiselalgsindex). 
 
3511, Lersjön sydväst om Finnshyttan skall användas till biologisk statusklassning med kise-
lalgsindex. Stationen utgör också referens till Daglösen. 
 
3510, Lersjön, har utgjort referensstation till Daglösen, som påverkas av Filipstad, och visar 
påverkan från skogsmark, försurning/kalkning samt gammal gruv- och metallverksamhet. 
Lersjön har beroende på andra djupförhållanden än Daglösen inte visat sig vara någon bra re-
ferenssjö med avseende på vattenkemi. Lersjön är dock mycket lämplig att använda för lång-
siktiga studier av sjöpåverkan från skogsbruk. Uppströms Lersjön finns ett relativt stort avrin-
ningsområde med liten andel sjöar, vilket ökar genomslaget av skoglig påverkan (liten själv-
rening uppströms Lersjön).  
 
3502, Skillerälven, är referensstation till Filipstad och Storfors samt visar påverkan från 
skogsmark, försurning/kalkning samt gammal gruv- och metallverksamhet. Stationen utgör 
främst kontrollstation för skoglig verksamhet i Timsälvens övre del.  
 
3505, Färnsjön/Norsbäcken, uppföljning av bräddning från spillvattennät och påverkan från 
dagvatten. 
 
3416, Daglösen norra vid Stensta, används till biologisk statusklassning med kiselalgsindex. 
Syftet med stationen är att bedöma närpåverkan från reningsverket. 
 
3415, Daglösens norra del, utgör första nedströmsstation till Filipstads reningsverk. Station-
en ligger mycket nära utsläppspunkten i en liten begränsad djuphåla vilket gör att påverkan 
periodvis är stark i området. Stationen är dock p.g.a. närheten till utsläppspunkten ej represen-
tativ för vattenkvaliteten i hela Daglösen därför tas prover även i centrala delen av sjön 
(3410). 
 
3412, Daglösen centrala vid Påland, används till biologisk statusklassning med kiselalgsin-
dex. Stationen representerar huvudbassängen i sjön. 
 
3411, Daglösens mellannivå, används för kontroll av påverkan av Filipstad.  
 
3410, Daglösens mitt, utgör en andra nedströmsstation till Filipstad. Stationen används för 
kontroll av påverkan av Filipstad.  
 
3206, Lungälven vid väg 63. Nedströmsstation till fiskodlingen i Brattfors. Undersökning 
görs med avseende på påväxt (kiselalgsindex). Fiskodlingen i Lungälven är avvecklad och 
såld. Provtagning ska endast genomföras om verksamheten återupptas. 
 
3205, Lungälven vid fiskodling. Referensstation uppströms fiskodlingen i Brattfors. Station-
en undersöks med avseende på påväxt (kiselalgsindex). Fiskodlingen i Lungälven är avveck-
lad och såld. Provtagning ska endast genomföras om verksamheten återupptas. 
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3102, Kilstabäcken, är en nedströmsstation till Bharat Forge, Kilsta. Stationen påverkas även 
av jordbruk och enskilda avlopp. Stationen undersöks med avseende på metaller i vatten. Me-
tallhalterna har periodvis varit höga i bäcken varför mer kunskap om metallhalterna är önsk-
värt. 
 
3091, Östersjön vid Riddarnäset används till biologisk statusklassning med kiselalgsindex.  
 
3090, Östersjön, utgör en tredje nedströmsstation (sjö) till Filipstad och referensstation till 
Öjevettern, som påverkas av Storfors. Sjön påverkas också av utsläpp från Nykroppas re-
ningsverk (liten belastning) och av Kroppaälven, som utgår från sjön Yngen.  
 
3083, Storforsälven uppströms Storfors är referensstation till stationerna nedströms indu-
striområdet (3082) och reningsverket (3081).  
 
3082, Storforsälven vid kraftverket ligger cirka 500 m nedströms industriområdet på en 
plats där vattnet bedöms vara ordentligt omblandat. Denna station skall främst åskådliggöra 
påverkan från industriområdet. Stationen kontrollerar främst metallutsläpp från industriområ-
det.  
 
3081, Storforsälven nedströms reningsverket. Stationen ligger nedströms reningsverkets 
utsläppspunkt. Beroende på rådande reglerade flödesförhållande ger inte kemiska mätningar 
representativa värden för haltpåverkan från reningsverket varför inga kemiska undersökningar 
genomförs. Påverkan från reningsverket kontrolleras genom bottenfaunaundersökningar vid 
samma station. Kontroll av kemisk närpåverkan föreslås utföras via det operativa programmet 
genom riktade provtagningsinsatser vissa år (specialundersökning). 
 
3073, Öjevettern nordväst om Släbråten, används till biologisk statusklassning med kise-
lalgsindex. 
 
3071, Öjevettern mellannivå, nedströmsstation till Storfors och Miljöbolaget i Svealand AB. 
 
3070, Öjevettern, nedströmsstation till Storfors och Miljöbolaget i Svealand AB. 
 
3051, Ullvettern norr om Granviken, används till biologisk statusklassning med kiselalgsin-
dex.  
 
3050, Ullvettern ligger nedströms Öjevettern. Inga större punktkällor finns i anslutning till 
sjön.  
 
3030, Alkvettern, ligger nedströms Ullvettern. Inga större punktkällor finns i anslutning till 
sjön.  
 
3021, Timsälven vid Lunedet, är en nedströmsstation till Filipstad och Storfors. Stationen 
påverkas också av jordbruksområden kring Ullvettern och Alkvettern. Stationen utgör också 
referens till undersökningar i Timsälvens mynning.  
 
3011, Lonnen mellannivå, påverkas främst av jordbruk.  
 
3010, Lonnen, påverkas främst av jordbruk. Vatten från Lonnen används indirekt som råvat-
ten till Karlskoga. Dock sker först en markinfiltration av vattnet för att skapa konstgjort 
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grundvatten som används till dricksvattenberedning. Stationen används för kontroll av sjöpå-
verkan från jordbruk och i egenskap av vattentäkt.  
 
3001, Timsälvens utlopp i Möckeln, behövs som underlag för transportberäkningar (belast-
ning av Möckeln).  

Svartälven 

2625, Svartälven Sågen, är främst en kontrollstation för studier av påverkan från skogsbruket 
och försurning/kalkning. Beroende på liten sjöandel i avrinningsområde blir direktpåverkan 
från skogsbruket stort vid Sågen. 
 
2621, Liälven nedströms Fredriksberg är främst en kontrollstation till Fredriksbergs ARV.  
 
2551, Lesjön norr om Lesjöfors skall användas till biologisk statusklassning med kiselalgsin-
dex. Stationen utgör också referens till Bredreven. 
 
2544, nedströms Lesjöfors ARV visar den sammanlagda påverkan från reningsverket och 
industriområdet.  
 
2543 Lesjöälven vid Blockenhus är en nedströmsstation till industriområdet i Lesjöfors. Le-
sjöälven är uppdelad i två fåror, en som rinner genom industriområdet, där vatten alltid rinner 
och en fåra från kraftverket där det periodvis rinner vatten. De båda fårorna flyter ihop till en 
fåra. En bit nedströms sammanflödet sker utsläpp från Lesjöfors reningsverk. Bottenfauna tas 
i fåran som kommer från industriområdet, 2543, (lämpliga bottnar för bottenfauna saknas i 
den nedre delen av älven).  
 
2541, Lesjöns utlopp, är en referens till påverkan från Lesjöfors och samhällets industrier.  
 
2533, Bredrevens utlopp vid Stjärnfors skall undersökas med avseende på kiselalgsindex för 
biologisk statusklassning. 
 
2531, Bredreven mellannivå, nedströmssjö till Lesjöfors och är påverkad av både renings-
verk och metallhantering med gamla anor.  
 
2530, Bredreven, nedströmssjö till Lesjöfors och är påverkad av både reningsverk och me-
tallhantering med gamla anor.  
 
2242, Älgälven uppströms Sävenfors, utgör referensstation till fiskodling.  
 
2241, Älgälven nedströms Sävenfors, är nedströmsstation till fiskodlingen i Sävenfors.  
 
2211, Sörelgen mellannivå, var tidigare påverkad av en fiskodling i sjön. Denna verksamhet 
är avslutad, men undersökningar fortsätter för att följa upp status i sjön. Efter 2019 utväderas 
om provtagning i stationen ska fortsätta.  
 
2210, Sörelgen, var tidigare påverkad av en fiskodling i sjön. Denna verksamhet är avslutad, 
men undersökningar fortsätter för att följa upp status i sjön. Efter 2019 utväderas om provtag-
ning i stationen ska fortsätta. 
 
2045, Svartälven, vid Hällefors, är referensstation till Hällefors reningsverk och Ovako.  
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2041, Svartälven vid Hammar, är nedströmsstation till Hällefors reningsverk och Ovako.  
 
2001, Svartälvens utlopp i Möckeln, behövs som underlag till transportberäkningar för be-
lastning av Möckeln. Stationen kan ses som en kontroll av skogsbrukspåverkan i ett vattensy-
stem med relativt stor sjöareal. 

Letälven-Gullspångsälven 

1201, Skagersholmsån, är en nedströmsstation till Finnerödja reningsverk och är påverkad av 
jordbruksmark. Ån har ett högt naturvärde då den hyser flodpärlmussla. 
 
1101, Hovaån vid Nötebron, är en nedströmsstation till Älgarås, Hova och Gårdsjö renings-
verk samt Zinkano. Vattendraget är starkt påverkad av jordbruk och metallhalterna är period-
vis höga.  
 
1031, Möckeln mellannivå, påverkas av Karlskoga ARV, Nobelverken, Bofors samt av 
Timsälven och Svartälven.  
 
1030, Möckeln, påverkas av Karlskoga ARV, Nobelverken, Bofors samt av Timsälven och 
Svartälven.  
 
1025, Letälven vid Möckelns utlopp, är nedströmsstation till verksamheterna i Karlskoga 
och en referensstation till Degerfors och Degerfors Järnverk.  
 
1021, Letälven vid bro i Åtorp, är en nedströmsstation till Degerfors med Järnverk samt till 
Åtorp reningsverk.  
 
1013, Skagern vid Rönningarna, undersöks med avseende på kiselalgsindex för biologisk 
statusklassning. 
 
1010, Skagern, sjö nedströms Karlskoga och Degerfors. Sjön påverkas av Karlskoga ARV, 
Björkborns industriområde, Avesta Sheffield, slaggdeponi (Degerfors) och av jordbruk främst 
via Hovaån.  
 
1005, Gullspångsälven vid södra Råda är en uppströmsstation till Gullspångs reningsverk. 
 
1003, Gullspångsälven vid Åråsforsarna är en nedströmsstation till Gullspång samt myn-
ningsstation till Vänern.  
 


