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Ansökan om att Sala kommun står som medfinansiär med 50  %  av LOVA—

ansökan för att minska övergödning till Gussjön ifrån avrinningsområdet

Bakgrund

Nationell betydelse

Gussjön ligger cirka 40 km norr om Västerås stad och cirka 15 km väster om Sala i Sala kommun,

Fläckebo församling, Västmanlands län. Gussjön med omgivande hävdade marker omfattas av Natura

2000, där Natura 2000-området, Gussjön utgör ett av totalt sex Natura 2000-områden som ingåri

Svartådalens våtmarkskomplex. Området omfattas även av Länsstyrelsens program för bevarande av

odlingslandskapets natur och kulturmiljövärden från år 1991. Området är utpekat som

Ramsarområde, d.v.s. upptaget på CW-listan (Convention of Wetlands) som ett våtmarksområde av

internationellt intresse.

Historik, mänsklig påverkan på Gussjön

I samband med att Sands invallningsföretag genomfördes 1936, togs massorna för att bygga vallarna

mot markerna norr om Gussjöbäcken ur bäckfåran. Detta medförde att Gussjöbäcken, som är

Gussjöns utlopp mot Svartån, blev betydligt mer vattenförande och Gussjöns vattennivå sänktes med

ca 1 meter. Det låga vattenståndet medförde att Gussjön bottenfrös flera år under 1940-talet.

1948 byggde byborna i Gussjö ett dämme vid utloppet för att höja vattennivån vintertid för att

förhindra bottenfrysning av Gussjön och därmed bevara fisket. Dammen legaliserades aldrig genom

någon vattendom.

Under 1950-talet infördes nya brukningsmetoder i jordbruket då konstgödning kom att ersätta de

tidigare gödningsmetoderna. Därmed förändrades sättet att bruka den omgivande åkermarken. Det

gav lantbrukarna större skördar och förenklade brukandet avjorden. Ett stort avrinningsområde och

Gussjöns läge mitt i odlingslandskapet gör att den tillförs mycket höga näringsvärden från omgivande

åkermark. Sett i ett längre perspektiv har det gett och ger alltjämt ett förödande stort näringsläckage

till Gussjön som medfört att betydande mängder kväve och fosfor har ansamlats i Gussjöns vatten

och bottensediment.



Ekologiska förändringar

Gussjön var på 1960 - 80etalet en av Mellansveriges mest välbesökta fågelsjöar, men har sedan dess

genomgått en negativ trend. De fåglar som häckar i området är främst knutna till näringsrika sjöar och

jordbrukslandskapet, där framförallt fuktängarna är viktiga. Fuktängarna utgör en viktig rastplats för

många fågelarter under vår- och höstflyttningen. De hyser lång hävdkontinuitet och en aktiv skötsel av

fuktängarna, vilket är en förutsättning för bevarandet av dess höga naturvärden.

Den fräken som tidigare omgav Gussjön och var ett värdefullt tillskott ijordbruket är nu helt

försvunnen. Stora delar av Gussjöns stränder och grunda strandområden har under de senaste

decennierna vuxit igen med breda bälten av bladvass och speciellt uttalat är detta utmed Gussjöns,

södra, västra och norra stränder. Gussjön speglar sin tillförsel av externa näringsämnen. Det för ögat

synliga resultatet är att täcket av flyt- och dybladsvegetation och bladvassens höga ruggar breder ut

sig och blir allt tätare för varje år.

Ett resultat är att antalet svarttärnor och arter av änder som häckar vid Gussjön drastiskt minskat i

antal under senare år. De små andungarna klarar inte längre att ta sig fram i den täta bladvassen. Antal

tranor i Gussjön är färre, andelen svanpar som häckar har minskat etc. Därtill kommer att antalet

rastande fåglar höst och vår har minskat mycket i antal under senare år.

Varje höst/vinter ska den ökande vattenvegetationen brytas ner. Vilket i sin tur leder till att syrebrist

uppstäri vattnet under den tid då Gussjön är isbelagd.

— Syrebristen gör att fosfor frisätts ifrån bottensedimentet i sjön.

- Syrebristen medför också att det bildas metangas i bottenfloran under nerbrytningsprocessen.

- Våren 2014 ledde bristen på syre i vattnet under vintern till att ett mycket stort antal meterlånga

gäddor flöt döda i vattnet när isen släppte på våren. Alla dessa gäddor hade behövt finnas kvar i

Gussjön för att hålla nere bestånden av vitfisk. Bestånden av vitfisks behöver hållas ner för att de i sin

tur äter mängder av de växt- och djurplankton som har möjlighet att reducera näringen i vattnet.

Somrar med långa heta vårmeböljor som 2013 och 2014 orsakade metangasbildningen i Gussjöns

botten att stora sjok av bottenfilten trycktes loss och flöt upp och låg och flöt som jättestora öar på

vattnet. Den största så stor som ca 100m2 ca SOm ut i vattnet på den västra sidan Gussjön

Det låga vattenståndet när regleringen står som lägst under högsommartid gör att Gussjöns vatten

värms upp mycket snabbt, vilket gynnar produktionen och ju högre produktionen desto fler

organismer växer till av alger, fisk och vegetation. Ju grundare sjövatten, dess känsligare är dess

ekologiska system.

Legalisering av regleringsdammen

På anmodan av Länsstyrelsen bildades 2004 en arbetsgrupp av fastighetsägare runt Gussjön för att
legalisera dammen som byggdes 1948, samt att finna ut lämpliga regleringsnivåer i avsikt att fastställa
regleringsnivåer för Gussjön hos Mark— och Miljödomstolen (MD) i  Nacka. 2011 gjordes en första
ansökan hos MD. Men på grund av osäkerhet om de föreslagna regleringsnivåerna skulle få en negativ
påverkan på Gussjöns status som sjö på grund av det låga vattenstandet sommartid i kombination
med de höga näringshalterna, begärdes fem (5) års prövotid.

Oktober 2016 lämnades en Prövotidsredovisning in till MD med de iakttagelser som gjorts under
prövotiden. De iakttagelser som gjorts, särskilt under de varma somrarna 2013/14 visar att de höga
näringshalterna som tillförs Gussjön kan få en förödande inverkan på Gussjön som sjö och hotar att
Gussjöns vattenspegel försvinner och helt växer igen. MD har därför gett ytterligare sju (7) års



prövningstillstånd inför fastställandet av regleringsnivåerna, för att ge möjlighet att under den tiden

arbeta med att reducera de höga näringsläckaget ifrån avrinningsområdet.

Hydrologiska undersökningar
Patrik Andersson Doktorand vid Mälardalen Högskola gjorde 2012 i samband med sin avhandling om

Vatten kvaliteten i Gussjön ett stort antal synoptiska vattenprover vid olika mätpunkter i hela Gussjöns

avrinningsområde. Hans beräkningar visar att Gussjön tillförs 4 630kg fosfor och 42 370kg kväve som

transporteras in och ut i Gussjöns vattensystem årligen. Se bilaga 1. Det förs sedan vidare via Svartåns

vattensystem till Mälaren som är dricksvattentäkt med tusentals människor. Patrik Anderssons

mätningar bekräftas av de synaptiska mätningar son gjordes i Svartåns avrinningsområde hösten 2014

och varen 2015 och redovisades i en LOVA—rapport. Mycket höga närings halter kommer via

Holmbobäcken, men även betydande näringstillförsel sker ifrån de omgivande åkerarealerna runt

Gussjön samt djurhällande gårdar med lösdrift av betesdjur. Nötkreatur som är viktiga för att beta

strandängarna och bevara dess naturvärden.

Vatten ett arv att förvalta
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Ett livsmedel som vi inte kan leva en dag förutan. Vårt rena

vatten är en av Sveriges viktigaste naturresurser, ett kulturarv, ett ansvar och något vi har att förvalta

till kommande generationer. Det gäller såväl vårt grundvatten såväl som vårt ytvatten. Med ytvatten

menas idet här sammanhanget allt vatten i våra åar, sjöar och vattendrag i naturen. En del av

Gussjöns vatten rinner upp i en källa vid Lövåsen och kommer så småningom via Holmbobäcken till

Gussjön. Med tiden kommer allt vatten ifrån åkrar och ängar i hela Gussjöns avrinningsområde, från

Sätra Brunn i söder till Stävre i norr, till Gussjön. När vattnet lämnar Gussjön, färdas det via

Gussjöbäcken ut till Svartån och vidare mot Mälaren som i sin tur utgör dricksvattentäkt för tusentals

människor. Det medför ett stort ansvar att ta på fullaste allvar när det gäller föroreningar och

övergödning.

Det här vill vi genomföra

Svartådalens och Gussjöns alla estetiska, miljömässiga och kulturella värden tillför ett stort värde för

hela den omgivande bygden. Det medför att vi som markägare runt Gussjön har ett stort ansvar att se

utöver våra egna intressen. Markägarna i Gussjöns reglerings samfällighet har därför tagit initiativ för

att komma tillrätta med den övergödning som hotar att Gussjöns öppna vattenyta växer igen och på

sikt hotar medföra att sjöns naturvärden minskar.

Ett problem är att vi inte har rådighet över markerna runt Holmbobäcken som idag tillför mycket stora

näringsläckage till Gussjön. Vi behöver därför bidra med kunskap om vilka åtgärds möjligheter som

finns och är möjliga att genomföra och därigenom skapa intresse om vad som kan görs för att få igång

riktade insatser till alla berörda fastighetsägare inorn avrinningsområdet. Se bilaga 1med kartor över

hela området.

Förstudie

Fastighetsägarna vid Gussjön gjorde därför en ansökan ur Sala Sparbanks Miljonen ijuni 2017 för att

försöka få fram ekonomiska medel till en förstudie i syfte att få fram ett tekniskt underlag för vilka

åtgärder som behöver vidtas för att reducera och kraftigt minska näringsläckaget till Gussjön.



Ur Sparbanksmiljonen erhöll vi 60 000kr  i  augusti. En LOVA—ansökan gjordes med de 60 000kr som

motfinansiering under hösten 2017 genom Länsstyrelsen iVästmanland. Ansökan beviljades i slutet

av oktober 2017 och totalt har 120 000kr avsatts till förstudien.

Vi har därefter tagit in offerter ifrån olika anbudslämnare. Sedan antagit ett anbud ifrån Sam

Ekstrand, WEREC, som är en välmeriterad konsult med lång erfarenhet för att genomföra och ta fram

det tekniska underlag som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med genomförandet av

näringsreduktionen till Gussjön.

Arbetet med att ta fram åtgärder och framställa det tekniska underlaget pågår för fullt och avses att

presenteras vid ett möte den 20 nov. 2017. Samtliga berörda markägare och dikningsföretag är

inbjudna. Samtidigt pågår det en förankring genom personliga kontakter till alla som kommer att

beröras, såväl enskilda markägare som dikningsföretag i området. Även företrädare för Länsstyrelsen

och Sala kommun kommer att delta i informationsmötet.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp bestående av styrelsen för Gussjöns regleringsföretag, Johan Axner, Fredrik Wirell,

Länsstyrelsen i Västmanland och Kjell Eklund, Miljöenheten Sala kommun har samverkat under hla

2017 med hur arbetet ska bedrivas för att minska näringsläckaget till Gussjön. Alla informeras

fortlöpande via tfn och email om projektets framskridande. Länsstyrelsen ser mycket positivt på det

som hittills genomförts och framtagits vad gäller åtgärder och är beredda att tillstyrka en fortsatt

ansökan om LOVA-medel i kombination med Investeringsmedel från Landsbygdsprogrammet.

Åtgärder som är föreslagna

Nedanstående åtgärder är föreslagna som viktiga att genomföras för att få till stånd en

näringsreducering ifrån avrinningsområdet till Gussjön.

Lövåsen. Långsmal våtmarksbädd förläggs i skyddszonen intill bäcken

Massorna som blir, läggs på den angränsande åkern som är låg idag

Berörd markägare Håkan Andersson samt dikningsföretaget

Bekostas med lnvesteringsstöd La ntbruksprogrammet - kostnadskalkyl ca 5600 000kr

Omprövning av dikningsföretaget kan bli aktuellt, bekostas av LOVA—medel 150 000kr

Bertilssons damm Holmbo. Utökning ca 150meter nedströms, total yta ca 8100m2,

Samt kalkfilter bädd

Mässorna läggs upp på åkern öster om den utökade dammen

Berörd Markägare Roger Bertilsson

Information till Holmbo Dikningsföretag

Bekostas av investeringsstöd Lantbruksprogrammet -— kostnadskalkyl ca 1 350 000kr

Hans Hedströms dikningsföretag, mindre damm ca 0.5 ha

Kompletteras ev. med en kalkfilterbädd nedanför vägen i Natura 2000-området

Berörd markägare Hans Hedström

Bekostas av investeringsstöd Lantbruksprogrammet — kostnadskalkyl ca 300 000kr



På gärdeti svackan söder om runstenen i Gussjö södra sidan Runstensvägen

Kalkfilterbädd 20 meterlång, 6 meter bred

Berörd markägare Karl-ErikJohansson/ Monica Yngvesson

Arrendator Markus och Peter Berglund

Bekostas med investeringsstöd Lantbruksprogrammet  — kostnadskalkyl ca 150 OOOkr

Utefter vägen västra sidan av vägen bakom Lars Berglunds ladugård mot Bergfelts,

Dräneringsdike för att samla vattnet och leda det under vägen

samt kalkfilterbädd som eventuellt kan läggas på betesmarken öster om vägen

Berörd markägare Peter och Markus Berglund, Lars-Bennie Enarsson

Bekostas av investeringsstöd La ntbruksprogrammet  — kostnadskalkyl ca 200 -300 000kr

Bakom lösdrift ladugården där korna vistas sen höst, vinter och tidig vår

Behöver det göras något med ännu oklart vad för att fånga upp näring ifrån kornas gödsel

Berörd markägare Markus och Peter Berglund

Bekostas av investeringsstöd Lantbruksprogrammet — kostnadskalkyl ca 50  —  100 000 kr

Utöver det som är beskrivet ovan, kalkning av åkrar med lerjord som inte är kalkade tidigare.

Det gäller i första hand åkerarealerna närmast Gussjön

Detalj projektering Bekostas med LOVA — medel 150 000kr

Uppföljning Bekostas med LOVA_ medel 180 000kr

Kostnadsberäkning, lnvesteringsstöd, Lantbruksprogrammet

Grovt beräknad kostnad investeringsstöd, La ntbruksprogra nimet ;i'. 800 000kr

Kostnads beräkning LOVAfmedeI

Omprövning av dikningsföretaget vid Lövåsen bekostas av LOVA-medel kostnad 150 000kr

Projektering kostnad 150 000kr

Uppföljning Kostnad 180 000kr

Beräknad kostnad med LOVA -medel 480 000kr

Tids plan

Projektet planeras att starta under 2018 med projektering

Genomförande senare delen av 2018, 2019. 2020

Uppföljning av åtgärderna under 2020/21

Slutrapportering 2020/21



Ansökan

Vi ansöker därför om att Sala kommun bistår oss som medfinansiär i genomförandet av ovanstående

åtgärder. Detta med avseende på Gussjöns höga naturvärden och bevarandestatus som en del i

Svartådalens Natura ZOOO-komplex och det höga värde bevarandet en sjö har, för hela den omgivande

bygden. Men även för att uppnå miljömålen om Levande sjöar och Ingen övergödning, men även

avseende på miljökvalitetsnormerna i Vattendirektivet om vatten av god kvalitet.

Vi ansöker därför om att Sala kommun bistår oss som medfinansiär i en LOVA—ansökan för att

genomföra de ovan föreslagna åtgärderna för att reducera näringsiäckaget ifrån Gussjöns

avrinnings .mräde. Med 50% av 480 OOOkr  :  240 000kr
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Hans Hedström Monica Yngvesson

Ordförande Sekreterare

Gussjöns regierings företag sa mfällighetsförening

”då! Öja Vall/lån Burda/äh”? järn/om
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Gussjön: en del av  Svartåns avrinningsområde
Gussjön är beläget i Salbohed, Sala kommun, se karta l. Sjön är lokaliserad i östra delen av
Svartåns avrinningsområde. Gussjön ett källområde till Svartån och vattnet från Gussjön
tillrinner Svartån som sedan rinner ut i Mälaren och vidare till Östersjön. Vattnet från Gussjön
bidrar därför till vattenkvaliteten i Svartån, Mälaren och även Östersjön. Vattenkvaliteten i
Gussjön påverkar därför inte bara sjön utan även vattendrag och sjöar nedströms.
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Gussjöns avrinningsområde är 24 km2 stort. Norra delen av avrinningsområdet, består främst av
skogsmark medan de södra delarna domineras av jordbruksmark. Inom avrinningsområdet
finns 25,8 km vattendrag samt två stycken sjöar, Gussjön och Stävresjön. Sjöarna är ungefär
lika stora men Stävresjön är betydligt djupare jämfört med Gussjön, således har sjön en större
vattenvolym och därmed också en längre omsättningstid.

Fakta Gussjön Fakta Stävresjön
Sjöns maxdjup ...................  1,5 m Sjöns maxdjup ...................  12 m
Sjöareal  .......................  0,89 km2 Sjöareal  ........................  0,9 km2
Sjötyp ..............  näringsrik slättsjö Sjötyp ..........................  skogssjö

Stävresjön avvattnas via en bäck till norra delen av Gussjön, utöver det har Gussjön två inlopp
söderifrån, det ena från Holmbobäcken och det andra från Smedsbo. En ås skär genom östra

delen av avrinningsområdct vid Lövåsen mot vattendelaren mellan Gussjöns och Sagåns
avrinningsområde. Åsen medför en kraftig grundvattenuppträngning i ett av de mindre
vattendrag som tillrinner till Holmbobäeken. Tillflödet av grundvatten medför att vattnet i
kanten av vattendraget är kristallklart.

Markanvändningen i Gussjöns avrinningsområde består främst av jord- och skogsbruk, se figur
2 och 3. I den norra delen av avrinningsområdet dominerar skogsmark och det finns också
några kalhyggen. J ordbruksmark är vanligast i den södra delen av avrinningsområdet. I hela
området finns det också bebyggelse samt öppna landskap.

Fakta Gussjöns avrinningsområde 1%., E% .

   

Andel skogsmark ........................ 41 % .?
Andel åker- och betesmark ............. 40 % ‘4: a  Skog
Andel öppet landskap ..................... 9 % {5 ., Kalhygge
Andel öppet vatten ........................ 6 % ”  Öppet landskap
Andel kalhygge ............................ 3 % ., jordbruk
Andel samhälle ............................. l % u  Samhälle

u  Vatten

»  :-a): -.__--
3%

Figur 2. Procentuellfärdelning av Gussjön avrinningsområdes nmrktäckedata.
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Vattenkvaliteten  i  Gussjöns  avrinningsområde
För att undersöka vattnets kvalitet insamlade Patrik Andersson vattenprover från hela Gussjöns
avrinningsområde. Provplatserna för analysen är belägna både i tillrinnande vattendrag och i
själva sjön, detta för att täcka en så stor del av avrinningsområdet som möjligt, se figur 4 där de
röda punkterna visar respektive provlokal. Syftet med undersökningen var att analysera

transporter av näringsämnen samt var de högsta halterna av näringsämnen uppmätts i
avrinningsområdet. Transporten av näringsämnen har endast beräknats för tre stycken
provlokaler; Gussjöns utlopp, södra inloppet från Holmbobäeken och inloppet från bäcken som
kommer från Stävresjön. Länsstyrelsen i Västmanland har gjort analyser av vattenkvaliteten
både före och efter Patrik Anderssons undersökning. Beräkningarna av transporten baseras
endast på analyser från 2009—2010.

Fosfor
I  figur  4  redovisas resultatet av provtagningen för fosforhalterna. Varje punkt i kartan visar ett

medelvärde for de provtagningar som togs i anslutning till examensarbetet. De röda punkterna

varierar i storlek beroende på den uppmätta haltens storlek. De lägsta halterna återfinns i de
norra delarna av avrinningsområdet i och i anslutning till Stävresjön. De högsta halterna finns i
den södra delen av avrinningsområdet. Sannolikt beror det på en högre andel jordbruksmark

här. Noterbart är att effekten av bäcken med grundvattcnuppträngningen sannolikt medför en

lägre halt av fosfor än förväntat.
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Kväve

I figur 6 redovisas resultatet av provtagningen för totala halten av kväve. De gröna punkterna

visar inedelhalten som uppmättes vid Patrik Anderssons provtagning. Likt fosforn är också
kvävehalten lägst i den norra delen av avrinningsområdct, i och kring Stävresjön. I den södra

delen av avrinningsornrådet återfinns de högsta halterna av kväve. Sannolikt beror detta på att
en den mesta jordbruksmarken är beläget här. Grundvattenuppströmningen i den bäck som
tillrinner Holmbobäcken medför sannolikt lägre halter än förväntat.
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Källfördelning av fosfor och  kväve
Med hjälp av PLC5 har ursprungskällan till den fosfor som rinner till Gussjön beräknats.
Resultatet visar på att 46  %  kommer från naturliga bakgrundshalter i jordbruket, medan 33 %
kommer från mänskliga aktiviteter i jordbruket. Dessutom kommer fosforn från enskilda

avlopp (9 %) och skog (6 %). Övriga källor ses i figur 5.

Källföl'delning aw fosfor  i  Gussiön

Skog
Enskilda avlopp 5%

Öppen mark 9%
avr $3993

?äfen , ' Juuamk
antrupn  gent
33%

Jordbruk bakgrund
46%

Figur 6. Figur Över kälbfördelningen crt/fosfor i Gussjön.

Analys har även gjorts över källfördelningen av kväve i Gussjön, med hjälp av PLC5. En stor
del av kvävet har sitt ursprung från jordbruket, se figuren nedan. 73  %  av det kväve som

tillrinner Gussjön kommer från jordbruket och beror på människan. Endast 12  %  är naturliga

bakgrundshalter från jordbruket. Förutom jordbruket är den största källa av kväve skogsbruk (7
%).

Källfördeluing av kväve i Gussiöu

Öppen mark  Ensfilda avlopp _
E% 2% sms fäåe

Jordbruk Vatten P%
bakgrund 3%

12% .  _ , ;-_ v.?

Jordbruk

amro nog ent
?35':

Figur 7. Figuren visar källfördelningen av kväve i Gusry'ön.
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Belastning och näringsämnen

Genom att mäta flödet i Gussjöns in- och utlopp kan tranSponen av kväve och fosfor beräknas,

se resultatet i tabellerna nedan. Från Holmbobäcken till Gussjön samt från bäcken från

Stävresjön transporteras totalt 239 kg fosfor per månad, samtidigt transporteras 386 kg per

månad fosfor från sjön. Sjön är alltså en källa till fosfortransporten eftersom fosfor frigörs från

sedimentet i samband med vintern. Det betyder, utan att ta hänsyn till flödesvariationen över

året, att det årligen transporteras  2  868 kg fosfor till Gussjön, samt  4  632 kg fosfor från sjön.

För kväve transporteras varje månad 2 1 1 1 kg kväve till Gussjön samt 3 531 kg kväve ur sjön.

Årligen blir det 25 322 kg kväve och 42 372 kg kväve som transporteras in respektive från

sjön, utan att ta hänsyn till variationen av flödet över året.

 
Fosfor (kg/månad) i Kväve * (kg/månad)

Holmbobäcken 159 i j Holmbobåcken 1103

Bäck från Stävresjön 80 i Bäck från Stävresjön , 1008  %

Utloppet j 386 '  Utloppet 3531 .
 

Undersökningen visar också att Stärvresjön är en näringsfälla. Prover togs både före och efter

sjön och dessa visar på att halten av näringsämnen är lägre i vattnet som rinner ut ur från

Stävresj ön än det som rinner till, se figur 3 och 4. Detta beror på att Stävresjön sedimenterar

näringsämnena och sj ön fungerar därför som en fälla. Jämför detta med Gussjön som har en

högre näringshalt i vattnet som rinner ut ur sj ön än det som rinner till. Stävresjön är alltså viktig

för att reducera näringen som annars tillrinner Gussjön. Att den ena sjön är en fälla och den

andra är en källa bero dels på sjöarnas olika egenskaper. Då Stävresjön är djupare än Gussjön

har den en större vattenvolym och därmed en längre omsättningstid vilket gör att

näringsämnena sedimenteras. Men det beror också på det omfattande jordbruket uppströms

Gussjön, i Holmbobäcken, där de största näringsförlusterna sker.

Gussjöns syrgastillgång

Den viktigaste parametern för liv är syrgas. Generellt sätt är syrgashalten i vatten väldigt låg,

detta ställer stora krav på anpassning för livet i vattnet. Under vintertid samt i övergödda sjöar

kan syrgashalten vara nära noll, vilket medför att endast arter som är anpassade till extrema

syrgasförhållanden, eller har möjlighet att förflytta sig till syrgasrikare förhållanden kan

överleva.

Patrik Andersson undersökte syrgashalten från is på tre olika platser i sjön, vilket genomfördes

under vintern 2009—2010. Prövtagningen visar att syrgastillgången vid botten var mycket nära

noll för två av provplatserna, och halten ökade först vid istäcket. Även vid den tredje

provplatsen var syrgastillgången låg, med en halt på noll, men halten ökade precis under

istäcket vilket kan förklaras med att provpunkten ligger precis vid inloppet för bäcken från

Stävresjön och vattnet sätts då i rörelse och syresätts.

Att syrgashalten i sjön är låg är en effekt av övergödningen och påverkar sjöns biologiska liv

negativt.
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Livet  :" Gussjön

Vid en rad tillfällen har Gussjöns biologiska liv inventerats, nedan följer en kort
sammanfattning av dessa.

Bottenfauna
Även organismerna på sjöbottnen har blivit undersökta i en bottenfauna inventering, detta
skedde 1998 och 2008. De bottenlevande djuren är exempelvis maskar, snäckor och larver.
2008  års inventering visar på att det finns ett extremt lågt antal arter i Gussjön. De arter som

påträffades är sådana som trivs i näringsrika sjöar, exempelvis fjädermyggssläktet Procladius
och fåborstmaskarna  Tubificidae.  Dessa båda arterna klarar längre perioder av syrgasbrist, trots
det fanns det endast få individer av dessa djur. Detta tyder på att Gussj ön är extremt
syrgasfattig vilket även påverkar de arter som är mest toleranta.

Fisk

Vid tre tillfällen har fiskfaunan i Gussjön inventerats. Tio arter har hittats vid dessa
inventeringar; abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, mört ruda, sarv och sutare. [ figur

8  visas hur många individer som fångats per fiskart. Det är tydligt att det finns många
karpfiskar, så som mört, vilket indikerar på att det finns höga halter av näringsämnen i sjön.
Mört är föda för abborren, men när vattnet blir grumligt på grund av övergödning får abborren
svårt att se och fånga mört som då ökar i antal. En hög halt av näringsämnen är till fördel för
karpiiskar som ökar i antal när födan ökar. Vid inventeringen den senaste inventeringen, som
genomfördes i augusti 201 1, fångades en sutare som vägde 1618 g men det var också den enda

sutare som hittades. Det fångades också gäddor i samma storleksordning, medan övriga
fiskarter hade en vikt mellan  4  och 149 g .

Antal individer per fiskart
Benlöja

3.5%

5  Litaore Björkna
Sarv 0-1 "5 saat

[13% Abborre
?  .?% BRED-€ an

3.8%

Kamfis k
Elf-1%

Gers

3.0%

Mätt Gädda

?2, 2% i] ,1  %

Figur 8. Resultatet av inventering som genomfördes  2011.  Figuren visar antal individer per

fiskar! och redovisas ! procentsats av hela fångsten.
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Fåglar
Fågellivet i Gussjön har varit rikt, vilket uppmärksammades redan på l930-40-ta1et, och sjön
var på 1970-80—talet en av Mellansveriges mest besökta fågelsjöar. Sedan dess har området
förändras vilket har haft en negativ påverkan på antalet fågelarter.  I  och omkring sjön finns
fåglar som trivs med näringsrika vatten och jordbrukslandskapet. De allra flesta arterna kräver
också fuktängar, det vill säga ängar som översvämmas och hävdas. Exempel på fågelarter som
trivs i denna miljö och som finns kring Gussjön idag är; sångsvan, trana och rördrom men
också storspov som är en rödlistad art.

Makrofyter
Antalet makrofyter har blivit undersökta i sjön, alltså lite större vattenväxter som vass och

näckrosor. Detta genomfördes 2006 och 2008 och antalet arter som hittades var 25 respektive
15. Inventering av vattenvegetation utfördes också 2009, då konstaterades att vegetationen
domineras av arter som trivs i näringsrikt vatten. Exempelvis har bladvassen ökat sitt
utbredningsområde, vilket även flytbladsvegetation har gjort så som näckrosor. En annan
mycket vanlig art är vattenpest som trivs i övergödda sjöar.

Varför ser det ut som det gör idag?

Sammansättningen av flera och fauna visar på att de arter som trivs i Gussjön är sådana som
trivs i näringsrika vatten och som tolererar låga syrgashalter. Detta vittnar om att Gussjön är
kraftigt övergödd.

Övergödning
Övergödning är en naturlig process för sjöar, det är en del av sjöns åldrande. När onaturligt
stora mängder näringsämnen tillrinner sjöar och vattendrag förändras förutsättningar för det
biologiska livet och åldringsprocessen accelerar. Vanligtvis är det näringsämnet fosfor som är
det ämne som begränsar tillväxten i sötvatten, när detta ökar finns det inget som hindrar

tillväxten av biomassan. De största källorna till näring är jordbruksmark, avloppsreningsverk,
enskilda avlopp, dagvatten, industrier samt det som redan finns lagrat i sjöar och kustvatten.

De senaste 100 åren har belastningen av näringsämnen ökat vilket beror på att de mänskliga
aktiviteter har förändrats. Exempel på detta är utdikning av skogs- och jordbruksmark, rätning
och kanalisering av vattendrag samt torrläggning av våtmarker och sjöar. Mängden gödsel som
används i jordbruket ökade också markant under 40-talet och således har även näringsläckaget
därifrån ökat.
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EFFEKTERNA AV ÖVERGÖDNING ÄR:

Ökad  algblomning. Stora mängder plankton och bakterier
uppkommer då detär en hög näringshalt i vattnet. Algerna kan
producera gift som skadar människa och natur.

Syrgasbrist.  En ökad näringshalt medför en ökad tillväxt av
biomassa. När denna sedan dör krävs det syrgas till nedbrytning på
botten vilket leder till en syrgasbrist. En syrgasbrist på botten innebär
att bottenlevande organismer får svårt att överleva och ofta leder det
till en kraftig fiskdöd.

Minskad biologisk mångfald. Kraftig övergödning leder till färre
arter och en minskad biologisk mångfald. Detta beror på bottendöden
som medför förstörda ievnadsmiljöer samt algblomningen som
minskar ljusnedträngningen.

F  örorening av grundvatten. Om läckage av kväve sker till
grundvatten kan det medföra höga nitratvärden vilket är hälsoskadligt

för barn. Effekten blir en högre kostnad för rening av vattnet.

Minskade möjligheter till rekreation och turism. Problem med att
exempelvis fiska eller bada kan uppkomma till följd av övergödning
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Ekologisk  status  :" Gussjön

.För att skyddaoch restaurera Europas vatten initierade Europeiska unionen ett vattendirektiv.

Syftet är att alla vattendrag 2015 ska ha en god ekologisk status, vilkct innebär att det inte ska
finnas några uppenbara miljöproblem. För att bedöma den ekologiska statusen används främst:

-  Biologiska kvalitetsfaktorer  — växtplankton, växter, bottenfauna och fisk.

Som stödparameter används:

-  Fysikaliskajkemiska kvalitetsfaktorer  -  syrgashalt, försurningsparametrar, Siktdjup

och näringsämnen.

För att få ett värde på den ekologiska statusen vägs kvalitetsfaktorerna samman, eventuellt

krävs en kompletterande expertbedömning. Den biologiska kvalitetsfaktorn med sämst status är
styrande för bedömningen. Ekologiska statusen klassificeras enligt följande:

 

MÅTTLIG OTILLFREDSSTÄLLANDE gra. ..

Vid inventeringar av Gussjöns biologiska liv har bedömning gjorts för den ekologiska statusen.

Data saknas för växtplankton, men fisk, makrofyter och bottenfauna har klassificerats som

måttlig ekologisk status.

Utifrån alla provtagningar som har gjorts i Gussjöns utlopp av Länsstyrelsen i Västmanland
mellan 2008 och 2010 har den vattenkemiska statusen bedömts. Med hjälp av data från
analyser av näringsämnen beräknas ett värde som visar på den vattenkemiska statusen för

Gussjön. Bedömningen visar på att Gussjöns vattenkemiska status är otillfredsställande. Den
vattenkemiska statusen är en stödparamcter för bedömning av ekologisk status.

Den slutgiltiga expertbedömningen av den ekologiska statusen i Gussjön, enligt ovannämnda

kvalitetsfaktorer visar på en måttlig status.

Bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer Bedömning av näringsämnen

FISK BOTTENFAUNA NÄRINGSÄMNEN SYRGASHALT

MAKROFYTER VÄXTPLAN KTON SIKTDJUP pH

Slutgiltig _ MÅTTLIG STATUS
bedömning

Figur 9. Resultatet av inventeringar och provtagningar medför en bedömning avfisk,

makrofvrer och bottenfauna som måtfhg status medan näringsämnen är otillji'edssfälfande.
Den totala bedömningen av den ekologiska statusen i Gnssjön blir därför måttlig.
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Hur kan vi  påverka  Gussjöns vattenkvalitet till det  bättre?

Åtgårderi Gussjöns avrinningsområde
Det finns  flera olika metoder  för att minska näringshalten både till sj ön och  i  den.  För

punktkällor  såsom  enskilda avlopp är det  viktigt  att vattnet renas med så bra teknik som möjligt

innan det släpps ut.  Diffusa  utsläpp av fosfor och kväve, exempelvis från jordbruksmark, kan

renas genom våtmarker eller dammar, eller genom anläggning av skyddszoner mellan

vattendrag och åkermark. Det är också möjligt att ta hjälp av projektet Greppa Näringen som
verkar för att minska näringsläckage från jordbruksmark. För att gemensamt verka för en bättre

ekologisk status kan det också vara bra att inrätta ett, eller flera vattenråd kring sjön och/eller

dess tillrinnande vattendrag. En annan åtgärd för att öka kunskapen och intresset om

övergödning är att starta studiecirklar, det finns möjligheter att göra detta inom Greppa
Näringen eller LRF :s ”Vattnets väg”.

Lämpliga åtgärder för att minska näringshaiten i Gussjöns avrinningsområde kan vara att:

-  Upprätta ett vattenråd med berörda runt Gussjön som tillsammans kan verka för en

bättre miljö i och runt sjön.

-  Minska näringsförluster från jordbruk, exempelvis genom att anlägga skyddszoner

eller förändra gödslingen.

-  Ansluta till Greppa Näringen, som bland annat erbjuder gratis rådgivning om

näringsläekage.

-  Anläggning av dammar, våtmarker som sedimenterar de näringsämnena som finns i

vattendrag.

Åtgärder i Gussjön
Det finns också flera metoder för att minska näringshalten i sjön. Ett alternativ är att muddring,

då sediment från botten avlägsnas, ett annat innebär att bottenvattnet leds bort.  F  lera metoder

innebär att kemikalier används för att förhindra frigöring av fosfor från sedimentet.

Manipulering av näringskedjan där fiskar sätts in eller utfiskas är ytterligare ett sätt att försöka

komma till rätta med övergödning i Gussjön. Ett exempel på detta är utfiskning av karpfisk
vilket minskar antalet karpfisk. Karpflsken äter upp djurplankton vilket medför att

Växtplankton får större utrymme och kan ta tillvara på mer näringsämnen. Ovannämnda

metoder åtgärdar endast problemet kortvarigt och för att kunna minska övergödningen i

Gussjön krävs det att åtgärder sätts in vid utsläppskällan och speciellt i och kring
Holmbobäcken vilken bidrar med mest näringsämnen. Det av stor vikt att åtgärderna sätts in i

tidigt i avrinningsområdet för att få effekt. För många av åtgärderna är det möjligt att söka

ekonomiskt bidrag, se www.lansstyrelsense eller kontakta Johan Axner på

"ohanaxneraNansst relsen eller  021-19  51 98 för mer information.
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Bilaga
Kartor över den uppmätta halten fosfor (röda punkter) samt kväve (gröna punkter).
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