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LEDN I N GSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr  2019/1143  JS

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad-och
fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad

åsgropsjö. För  5-10  skedde en betydande förändring av sjön som fått stora effekter

på det biologiska livet i sjöns vattenmassa, då balansen mellan djur—och

Växtplankton i sjön rubbades. Algblomning uppstod och badplatsen har flera somrar
tvingats stänga på grund av detta.

För att återställa den biologiska balansen i sjön beslutade kommunstyrelsen 7 juni

2018, § 101, att anslå 200 000 kronor till ett projekt där kommunekologen
tillsammans med Kilbo skolas elever skulle genomföra ett antal åtgärder.
Finansiering följde dock inte med mellan åren.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 139/ 1, missiv  — kommunal finansiering av restaurering av Viggsj ön
som bad-och fiskesjö

Bilaga KS  2019  /  139/ 2, protokollsutdrag Kommunstyrelsen  2018-06-07, §  101
Bilaga KS  2019  /  139/ 3, offert från Allumite avseende vattenprovtagning och
vattenanalyser

Bilaga KS  2019 /139 /4, offert från Kloster Vattenekologi AB avseende halmkassetter
och flytande öar

Kommunekolog Anna Winnersjö-Edholm och verksamhetscontroller Daniel Ahlin
föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad-och

,fiskesjö

Inledning

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad ås-

gropsjö. I modern tid har sjöns värde som badsjö uppmärksammats och dåvarande

Västerfärnebo landskommun anlade därför ett offentligt bad på platsen.

För 5-10år sedan skedde en betydande förändring av sjön som fått stora effekter på

det biologiska livet i sjöns vattenmassa, då balansen mellan djur- och Växtplankton i

sjön rubbades. Algblomning uppstod och badplatsen har flera somrar tvingats

stänga på grund av detta.

För att återställa den biologiska balansen i sjön beslut kommunstyrelsen  2018-06-

07 (§101, dnr:  2018/633) att anslå 200 000 kr till ett projekt där kommunekologen

tillsammans med Kilbo skolas elever skulle genomföra ett antal åtgärder.

Finansieringen följde dock inte med mellan åren.

Äterställandet beräknas till en kostnad av 200 000 kr.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta

a_tt anslå 200 000 kr till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/633

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad-och
fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad ås-

gropsjö. [ nutid har sjöns värde som badsjö uppmärksammats och dåvarande Väs-

terfärnebo kommun anlade ett offentligt bad.

För  5-10  år sedan skedde en betydande förändring i sjön som fått stora effekter på

det biologiska liveti sjöns vattenmassa. En olaglig inplantering av fiskarten Guld id

gjordes. Algblomning uppstod och för något år sedan tvingades badet att stänga på

grund av detta.

Beredning

Bilaga KS  2018/121/1, ansökan om kommunal finansiering av restaurering av Vigg-

sjön som bad-och fiskesjö

Bilaga KS  2018/121/2, Kloster Vattenekologi AB  — ekologisk och biologisk sjö-

restaurering

Bilaga KS  2018/121/3, Offert Allumite Konsult AB

Ledningsutskottets beslut  2018-05-29, §  146

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anslå  200.000  kronor till skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och

fiskesjö, i enlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå  200.000  kronor till skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och
fiskesjö, i enlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

 

Utdrag

skolnämnden

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

M
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Datum Vår beteckning

2018-04-09 Viggsjön 2018

En datum Er beteckning

Kjell Eklund

Handläggare Böril Jonsson

Sala kommun

Bygg och miljökontoret
Box 304

733 25 SALA

att. Kjell Eklund

Vi tackar för Er förfrågan och offerterar följande:

Vattenundersökning i  Viggsjön, Sala kommun 2018:

Pos. 1 Vattenprovtagning yta och 1 meter ovan botten, mars) juni, augusti och

oktober/november 2018. Temperatur och syrgasmätning. Resekostnader och

dokumentation.
SEK 1220:-/provomgång

Pos.  2 Vattenanalyser enligt parametrarna: fosfat, fosfatfosfor, tot-P, tot-N

konduktivitet och pH. Fraktkostnad för prover.
SEK 12001—lpr0vomgång

Leveranstid mars, juni, augusti och oktober/november 2018

Leveransvillkor exkl. mervärdesskatt

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Allumite Konsult AB

Bön'l Jonsson

Postadress Telefon Plusgiro Bankgiro

Haggatan 46 0226-304 29 441 58 98—8 5940—8070

774 97 FORS 070-689 22 58 E-post:  boril@aflumile.se



Viggsjön

Ar

Månad

Dag

Siktdjup m

Djup

m

Anm.

utmanare—xc

6653350 1530210 Maxdjup ?  m

W26 W26

2018 2018 2018

3 3 3

23 23 23

? kl 09:40

Temp Kond.  Syrgas

°C pS/cm  mg/I

0,7 39,20 0,14

2,2 39,40 0,20

3,6 38,00 0,22

4,4 42,30 0,22

4,5 41 ,90 0,23

4,8 41,20 0,23

? åsprångskikt

Svag svavelvätelukt

Klart vatten
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Ankomstdatum  2018-03-27 Allumite Konsult AB
Utfärdad 2018-04-05 Böril Jonsson

Haggatan 46 .
774 97 Fors
Sweden

Projekt Vlggsjön, Sala  kommun
Bestnr

Analys av vatten

Er beteckning Yta 0,5m

Provtagningsdatum 2018-03-26 10:30

Labnummer 010988974
;Raraineter _  ReSultat . Osäkerhet t) Enhet  _ _  Metod  .  _Utf & n .
fosfat 0.058 0.012 m  II 1 1 MB
fosfatfosfor 0.019 0.004 m  II 1 1 MB
P-tot <0.050 m  II 2 1 MB
N-tot 1.2 rn II 3 1 MB

konduktivitet 3.80 0.42 mS/m 4 J MISW
H 6.7 0.13 5 J MISW

Er beteckning Botten 5m

Provtagningsdatum  2018-03-26 10:30

Labnummer 010988975
Parameter Resultat Osäkerhet i Enhet Meto‘d  *  Utf Sl n
fosfat 0.261 0.052 m  II 1 1 MB
fosfatfosfor 0.085 0.017 m  II 1 1 MB
P-tot 0.103 0.021 m  Ii 2 1 MB
N-tot 1.3 m 11 3 1 MB

konduktivitet 6.56 0.61 mSIm 4 J MISW
H 7.1 0.14 5 J MISW

ALS Scandinavia AB  Webb:  m.aisglobalse Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner
BOX 700 E-pOSii MW  slgnerai av 20130405 14:42:01
182 17  Danderyd Tel: + 46  8  52 77 5200 ALS Scandinavia AB
Sweden Fax: + 46  8  763  3423 Client Service

maria.bigner©alsglobal.com
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'  efter parametemamn indikerar  icke  ackrediterad analys.

Metod
1 Spektrofotometrisk bestämning av fosfat och fosfatfosfor enligt metod  baserad på CSN EN  ISO  6878.

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden.

l?e—' unga"/i?.

2 Bestämning av totalfosfor. P-tot, med spektrofotometri, enligt metod baserad på  CSN  EN ISO 6878 och CSN ISO

15681-1.

He! ,i»)H-1_Y- i':'

3 Bestämning av totalkväve, N-tot, enligt beräkning från halterna; nitritkväve+ nitratkväve + Kjeldahlkväve

Mätning av nltritkväve+ nitratkväve utförs med spektrofotometri.

4 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN 27888 utg 1
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°C.

Prov för bestämning av konduktivitet bör inkomma tiil laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna

parameter är tidskänsllg. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard  SS-EN  ISO  5667-3.

MätOSäkemet (FZ): “3% vid 14-7 mS/m. 19% vid 141 mS/m och ¢9% vid 774 mS/m
Rs: an l  .: ::..zn

5 Bestämning av pH enligt  SS-EN  ISO 10523:2012, utg. 1.

pH vid 2512'C bestäms potentiometriskt med pH-meter och tamperaturkompenserlng.

Prov för bestämning av pH bor inkomma till laboratoriet så snart som möjligtetter provtagning då denna parameter är
tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard  SS-EN  ISO 5667-3.

Mätosäkerhet (k=2):
Renvatten: 10.14 vid pH 6.87 och 10.22 vid pH 11
Avloppsvatten: 10.14 vid pH  6.87  och  10.22  vid pH 11

ite—. .: ')”i iii—fik- i :*

Godkännare

MB Maria Bigner

MISW  Miryam Swartling

Utf

J For mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet

SWEDAC  ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1
För mätningen svararALS Laboratory Group. Na Harfé 9/336, 190 00, Prag 9. Tjeckien, som är av det tjeckiska

ackreditenngsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatartill ett MLA inom EA. samma MLA

som  SWEDAC  är signatär till.

Laboraton‘erna  finns lokaliserade i;
Prag, Na Harté 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Llpa. Bendlova 1687/7. 470 01 Ceska Lipa.
Pardubice. V Ra i 906, 530 02 Pardubice.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

ALS Scandinavia AB Webb: m.alsglobalse Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner

Box 700 E-post: jnlo tagalsglobalcom signerat av 201554051412301

132 17 Danderyd Teli '" 46 8 52 77 5200 ALS Scandinavia AB
Sweden Fax: + 46 B 768 3423 Client Service

marla.bigner©alsglobal.com
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Matosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt deflnifionen  i  "Evaluation of measurement  data -  Guide to the
expression of  uncertainty in measurement". JCGM 10022008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med  2  vilket ger en kontidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium iförväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade. mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats wwalsglobalse

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: Whites
E-post: lnfo.laQa alsglgbalsom
Tel: + 46  8  52 77 5200
Fax:  +  4E  8  768  3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Maria Bigner
2016.04.05  14:42:01

ALS Scandinavia AB

Clie nt Service
maria.bigner@alsglobal.com
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Kloster Vattenakologi Aili?-
Ekolcgisk och biologisk sjörestaurering

Kommunstyrelsgne förvaltning

Ink. 2018 —04- I 2

Diarienr Mtbflaga

En sjös ekologi är ett komplext system som påverkas av dess geografiskt läge. klimat
och näringstillskott från avrinningsområdet. För mycket näring ger en övergödd sjö,
något som iflera decennier varit ett problem i områden med näringsläckage. Fosfor
och kväve binds i bottensedimentet som förblir ofarligt tills syrgasbrist uppstår i
vattenmassans djupare delar eller tills bottenätande fiskar muddrari sedimentet. Sker
detta frigörs främst fosfor som förbrukar den lösta syrgasen i vattnet och syrebrist
uppstår under sprängskiktet. Detta kallas för sjöns internbelastning.

Växtplankton, iform av de blågröna arterna som oftast dominerar näringsrika vatten
på sommaren, innehåller cyanobakterier som är skadliga för människor och djur.
Djurplankton som i sin tur äter växtplankton, är ofta starkt begränsade i sin utveckling
och antal i näringsbelastade sjöar, på grund av att fisk betar ner bestånden.
Växtplankton får övertaget och en ond cirkel uppkommer, sjön "algblommar" under
högsommaren. Endast ett fåtal arter dominerar helt.

Kloster Vattenekologi AB följer växt- och djurplanktonens utveckling (genom
provtagning) föratt gynna en mer balanserad artsammansättning och mångfald, utan
massiva algblomningar.

Vi kan erbjuda en behandlingsmetod och en lösning för näringsrika sjöars problem
som inte innehåller kemikalier, mekaniska eller energikrävande metoder.

Det finns ingen snabb lösning föratt återställa ekologin ien sjö kortsiktigt, men
däremot kan vi relativt snabbt eliminera den giftiga blågröna algen

och skapa gynnsammare Siktdjup, så att människor och djur kan bada utan att bli
sjuka. Den långsiktiga lösningen för våra sjöar skapar vi genom att under lång tid
hjälpa sjön att behålla sin ekologiska balans med vårt åtgärdsprogram.
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Försäljning &  order

Kloster  Vattenekologi AB

Johan Backlin

Kloster  123

77698 Garpenberg

070-338  78 78

Johan.backlin@telia.com

www.flytandeoar.se

Försäljning

Kloster  Vattenekologi AB

Hans  von  Essen

Ottarps Prästgård

268 75  Tågarp

0418-50043

070-849  81 94

hases.munkar@telia.com

  

Offert  halmkassetter
2018-04-06

Vi har  glädjen  att få offerera vår  ekologiska

behandlingsmetod för att  motverka algblomning i

Vlggsjön Sala Kommun.

Kornhalm som behandling mot hlågrönalger har  i  många år används  i

bland annat  i  England. I  bifogat  dokument kan ni läsa om

behandlingsmetoden.

Viggsjön är två  hektar  stor och mängden halm som kommer att  placeras

"  *  ut blir då ca 20  gram  per kvadratmeter  tillika  400 kg. Halmen  levereras  i

57 nätsäckar om 7—8 kg styck. Kassetterna  placeras  på en lina som

förankras vid land. Halmen måste vara  utlagd  senast första veckan i maj

för att kunna verka efter 6—8 veckor då temperaturen ivattnet startar

algprodnktionen. Att  återställa  ekologin  i  en sjö är inget Quick fix, därför

rekommenderar vi att behandlingen med kornhalm ska fortgå

tillsammans med ett provtagnings program  i  tre år.

I  september kommer vi att ta upp halmkassetterna och frakta bort

materialet. Alternativt låta skolans barn kompostera halmen om så

önskas  i  utbildningen.

Leveransvillkor:

Leverans av 57 lralmkassetter fästa på linor.

Utrustning för förankring ingår.

I  priset ingår montering och utplacering samt upptagning i september

och bortforsling.

Moms och frakt tillkommer.

Pris: 41 000 kr

Betalningsvillkor:  40  %  av den totala kostnaden faktureras vid order och

resterande efter utförd leverans och utplacering.

Offerten är giltig t.o.m.: 2018-04-25
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Försäljning & order

Kloster Vattenekologi AB
Johan Backlin

Kloster 123
77698  Garpenberg

070-338  78 78

Johan.backlin@telia.com
www.flytandeoar.se

Försäljning

Kloster Vattenekologi AB

Hans von Essen
Oltarps Prästgård

268 75 Tågarp

0418-50043

070—849  81 94

hasesmunkar©teltacom

vi?!

Offert flytande öar
2018-04-06

Vi har glädjen att få offerera våra flytande
öar till Viggsjön Sala Kommun.

Flytande öar är ett utrymmesbesparande alternativ till konventionella

vassområden i  förorenade sjöar och avloppsreningsverksamhet.

Öama är byggda av  polyetenplast  med rostfria metalldetaljer. Våtmarksväxter

planteras i kokosull. Genom att öarna är ledade med lösa sektioner kan den

frysas in på vintern utan att skadas.

Våtmarksöama ger en långsiktig algkontroll i övergödda sjöar och dammar.

De bidrar till att bryta den onda cirkeln av algdominans och möjliggör att

bottenlevande växter (makrofyter) kan etablera sig.  Rotfilmen skapar  en miljö

där djurplankton (zooplankton) kan föröka sig och få skydd. Djurplankton

konsumerar alger som i sin tur ökar siktdjupet i sjöar och dammar. Öarna har

mycket lång livslängd.

Flytande öar har även positiv inverkan på fiskereproduktionen då rotsystemet

fungerar som  skydd  och matplats för yngel.

En kvadratmeter Ö, motsvarar 200 kvadratmeter konventionellt vassområde i

näringsupptag.

Leveransvillkor:

De flytande öarna på 30 m2 styck, levereras i lösa planterings sektioner efter
önskemål.

Plantor ingår och vi kan ta fram plant förslag efter era specifika önskemål.

Betesskyddsnät mot fåglar vid etablering 0,5 meter högt med täststag ingår

inkl. buntband.

Utrustning för förankring ingår.

I  priset ingår montering och utplacering.

Moms och frakt tillkommer.

Pris:  2300  kr/mZ vi rekommenderar utplacering av två öar i Viggsjön.

Summa två öar a' 30 m2 styck 138 000 kr.

Betalningsvillkor: 40 % av den totala kostnaden faktureras vid order och

resterande efter utförd leverans och montering.

Offerten är giltig t.o.m:  2018-04-25



Sjöar  är  komplexa  vad  gäller i  sin  sammansättning:

Morfologi (Läran  om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi)

Geografiskt  läge

Växtplankton

Djurplankton

Påväxtalger och svampar

Vattenväxtlighet
Fisksamhälle

Bottenfauna

Näringstillförsel

Vattenkvallté

Oorganiska  ämnen  (tex meta/ler, flamskyddsmedel, färgpigment, traskyddsmedel)

Vi förordar som steg ett att:

Ulföra vattenanalyser.

Skapa en bild av hur växt— och  djurplanktonsamhället ser ut.

Undersöka hur näringsbelastningen ser ut.

Utföra provfiske för att utröna artsammansättning och mängd fisk.

Gå igenom avrinningsområdets näringsläckor till sjön.

l steg två förordar vi följande åtgärder:

Halmkassetfer som eliminerar giftig algblomning och  skapar siktdjup

Flytande öar som under decennier kommer att hjälpa sjön att konsumera

näringsämnen samt skydda  och  hjälpa djurplanklon att föröka sig.

Djurplanktonrefuger som ger viktiga organismer en fristad  och

reproduktionsytor. fria från predatorer.

Fosforfällor vid inlopp för att minska införsel av näringsämnen.

Utfiskning av vitfisk för att skapa balans mellan rov- och  bytesfisk.

Denna  behandlingsmetod är genomförd under tre år i sjön Hönsan, Hedemora

Kommun. Sjöns utveckling och  resultatförbättring visas i de mätningar som

genomförts av vår samarbetspartner Allumite Konsult AB, se bifogad

sammanställning.

Kloster Vattenekologi AB

www.flylandecar.se

john” Blifklin finns von ESSt'll

Klnslcr 123 Oil/ups pnislgrini

77698 Gnrpcubrl'g .. 268 75 Tågarp

0703387878 (l708498'l9
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Kommentar av analysresultat år 2017

Siktdjupsobservationerna visade en mycket stark förbättring underjuni månad, för att senare ge

tillfälligt försämrade siktdjupförhållanden under augusti.

Klorofyllproverna detta senaste år är klassade som mycket hög halt underjuni (19 mg/m3) och

extremt hög halt (49 mg/mi) under augusti. Detta kan kopplas till sämre siktdjup och mer fotosyntes/

algproduktion. Syrgasmätningarna visade övermättade syrgasvärden under senare delen av

sommaren, pågrund av samma orsak.

Totalfosfor och totalkväveinnehålleti bottenvattnet är klart lägre än tidigare år, medan

fosfatfosforfra ktionen ökat något, Sett under innevarande år.

Mängden bunden syrgas i vattenmassan har inom stn SR ökat med 17  %  från år 2015 men minskat i

den andra djuphålan med -3 %.

Det som överraskade mest under detta provår är den höga koncentrationen av totalfosfor underjuni

månad 250 ug/I, dvs åtta gånger högre än ”normalt". Den senare analysen under augusti var halten

endast 30 ug/l. Detta har konstaterats i efter hand bero på ett utsläpp från en nyanlagd färdig

gräsmatta som bevattnades under etableringen.
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Totalvolymen av Växtplankton har  minskat till en tredjedel och artantalet har ökat succesivt  sedan

2015  och  2017

Växtplanktonprovet  från  juni dominerades till 74  %  av rekylalger (Cryptophyceae) medan

cyanobakterier  endast  utgjorde 0,3  %  av biovolymen. Diversiteten och artantalet var  något  lägre än i

augustiprovet  2016  och biovolymen  något  högre.

I augusti hade biovolymen ökat ytterligare och dominerades till 83  %  av cyanobakterlen

Nystvattenblom (Dolichospermum cf flos—aquae), Artantalet (41) var högre än i juni (29), men den

starka dominansen av en art gjorde att diversiteten var lägre.

Även om växtplanktonvolymen ökat vid varje provtagningstillfälle sedan augUSti 2016  så var den i

augusti  2017  fortfarande lägre än under  2015  och ijuni  2016, men trenden verkar vara uppåtgående.

Det kan vara naturliga variationer orsakade avt ex väderlek som ligger bakom ökningen.

I



Kornhalm

Kornhalm har i studier visat sig kunna förhindra  tillväxt  av alger. Att kornhalm har en effekt på

alger har man vetat sen lång tid tillbaka och använti dammar. Detfinns publicerade artiklar som

undersöker kornhalmens effekter i vatten samt vilka processer och verksamma ämnen som bidrar

till effekten.

Hur: Kornhalm läggs i vattnet där de börjar brytas ned. Nedbrytning är en
temperaturberoende, mikrobiologisk process som sker snabbare på sommaren än på vintern. Det

kan ta 6-8 veckor för halmen att bli aktiv vid en vattentemperatur under 10° C mot 1—2 veckor vid

temperaturer över 20° C. Att halmen blir aktiv innebär att kemiska ämnen bildas ur halmen, vilka

hindrar tillväxten av alger. Denna utsöndring fortsätter sedan tills halmen i princip är helt
nedbruten. Hur länge halmen är aktiv beror också på temperatur men äveni vilken form halmen

tillförts vattnet, men mellan  4  och 6 månader, därefter avtar effekten tydligt [39].

Det är inte helt klarlagt hur nedbrytningen av halmen hindrar tillväxten av alger. Endast ett

fåtal ämnen har blivit identifierade, de flesta av dem ogiftiga, men några kan ha en toxisk effekt
vid de uppmätta koncentrationerna. Troligtvis är det en kombination av flera faktorer som bidrar

fill kornhalmens effekt på algtillväxten.

När halm placeras i vatten kommer vattenlösliga ämnen som kan färga vatten brunt lösas ut,

dessa ämnen tros vara en blandning av kolhydrater och hemicellulosa, under denna tid är

bakterier den mikroorganism som dominerar processen. Efter ungefär två veckor kommer istället

svampar att vara den dominerande organismen. Det är nu som lignin och andra ämnen i

cellväggarna börjar brytas ned. Ligninets nedbrytningsprodukter kan av bakterier och svampar  '
omvandlas till humusämnen. I syresatta vatten .kan solinstrålningen bilda väteperoxid med hjälp .
av humusämnen. Eftersom humusämnen har hög molekylvikt absorberas solljuset och den

lagrade energin bildar syreradikaler (0-) genom att klyva syrgasmolekyler {02), den mycket

kortlivade men enormt reaktiva radikalen bildar i vatten väteperoxid (H202). Väteperoxid är

något mer stabil och kan vara persistent i ungefär 2 dagar i färskvatten.  I  ett "vatten med rätt form

av humusämnen skapar därmed en miljö där väteperoxid kontinuerligt bildas. Iförsök har man

vis at att algtillväxt hämmas redan vid koncentrationer runt 2 ppm  [39].

Användningen av kornhalm för att kontrollera tillväxten för alger, diatomeer och

cyanobakterier i färskvatten är väldokumenterat [40] och referenser däri.

För att få bästa effekt bör halmen placeras löst packad i vattenytan, därav är det gynnsamt att
kombinera halmen med flytande vegetationsöar.

Var: Metoden har framförallt använts i färskvatten.

Ivatten med hög turbiditet kommerde bildade ämnena absorberas till lerpartiklar och därmed

blir halmen mindre effektiv. _

Erfarenheter av att använda kornhalm i marina miljöer är begränsade och bör betraktas som

experimentella. Det finns resultat från saltvattenlaguner och konstgjorda dammar som visar att

metoden fungerar även i salt vatten. Men det är osannolikt att det har någon effekt på de stora

mängder av alger som driver runt. Det är också osannolikt att tillräcklig mängd halm kan placeras

och hållas kvar i längre perioder på öppet vatten. Detta gäller även för större vindexponerade

1n5joar.

När: Innan den produktiva perioden, läggs i april och tas upp i september.



Risker  och  nackdelar:  Nedbrytning av organiska ämnen är en syreförbrukande process, det

innebär att om kornhalm tillsätts i för stor omfattning kan det leda till syrebrist i vattnet.

Eftersom kornhalm bryts ned långsamt bör det inte vara ett problem om inte hårt packa de

massor, t ex hela balar, eller stora mängder (> 500 g/m“) placeras i vattnet  [39].  Det är en av

anledningarna till att det är viktigt att halmen placeras i vattnet innan algtillväxten kommit igång

eftersom även alger förbrukar syre eftersom de i kombination kan leda till syrebrist med effekter

på fisk. Det är av samma anledning som halmen bör placeras så att den stannar nära vattenytan.

Kombinationsmbjligheter: Kornhalm har kombinerats med vegetationsöar (eller flytande

våtmarker) som bygger på att växter placeras på flytande öar. Växternas rötter hänger ned i

vattnet vilket leder till ett ökat upptag av näringsämnen från vattenmassan. Vegetationsöar

används för rening av dagvatteni dagvattendammar.

I fritt vatten fungerar dessa öar också som djurplanktonrefuger där rötterna ger skydd för

dj urplankton, dels ger det skydd för reproduktionen, men också skydd från att bli uppätna av fisk.

På så sätt behålls den ekologiska balansen i systemet vilket innebär att djurplanktonen kan

reducera mängden Växtplankton under algblomningen.

Utfiskning av vitfisk skapar balans mellan rov— och bytfsfisk samt djurplankton och

rekommenderas som kompletterande åtgärd (pers kom Kloster Vattenekologi AB).

Dokumenterade erfarenheter: I Sverige har metoden provats i Hönsan, Hedemora Kommun med

goda resultat. Hönsan hade stora problem med omfattande algblomningar och dåligt Siktdjup när

försöken påbörjades 2015. Vid uppföljning 2017 hade totalvolymen av Växtplankton minskat till

en tredjedel och artantalet har ökat succesivt sedan 2015.

Insatser med kornhalm som packats löst i nät säckar och som applicerats medjämna mellanrum

på linor har utförts sjön i tre år.

Insatser har även gjorts iform av fyra flytande runda öar på vardera 30 m2, samt en långsmal

kvadratisk ö på 60 m2 med planterade kväve- och fosforreducerande vattenväxter. Den långsmala

ön är placerad så att den utgör en flytande avspärrning, som ska ta hand om inkommande

näringsrikt ytvatten.

Vid uppföljning 2017 hade totalvolymen av Växtplankton minskat till en tredjedel och artantalet

har ökat succesivt sedan 2015.

Åtgärderna i Hönsan har också resulterat i ökat Siktdjup somi juni 2017 var 3 meter.

Undewattensväxter så kallade makrofyter som till exempel Hornsärv har återkoloniserat de

grunda delarna av sjön.

Vegetationsöama och de naturligt etablerade undervattensväxterna bidrar var för sig att förbättra

situationen i Hönsan, och succesivt kommer halmen att fasas ut och ekologisk balans i sjön ska

råda.

När sikten förbättrats har rovfiskar som gädda fått det enklare att jaga och därmed hjälpt till att

decimera mörtbeståndet, även större abborre är en viktig rovfisk, i synnerhet för småmört som

betar djurplankton [41]. Fiske regler i form av catch and release på rovfisk har införts i sjön.

Sammanställt av HaV  2018
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