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Figur 1. Indelning av delavrinningsområden i Lerums kommun. Kommungränsen är markerad 

med heldragen kraftig linje. 
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Sammanfattning av vattenöversikt för Lerums 
kommun  
 

Bakgrund och metodik 
 

Denna vattenöversikt omfattar en bedömning av påverkan, status och ekologisk känslighet för 

sjöar och vattendrag inom 46 delavrinningsområden i Lerums kommun. Vattenöversikten 

skall utgöra ett underlag för att bibehålla eller uppnå god status i kommunens ytvatten samt ge 

en bild av den aktuella statusen och förutsättningarna för förbättrad status. Dessutom skall den 

utgöra ett underlag vid tillstånd, tillsyn och planering samt för åtgärder och lokala miljömål. 

 

Bedömningen av påverkan baseras på fyra påverkanstyper: övergödning, försurning, 

mekanisk påverkan och förorenande ämnen. Bedömningskriterierna baseras bland annat på 

Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder för tillståndsklassificering av sjöar och 

vattendrag. Vid klassificeringen av mekanisk påverkan har dock en subjektiv bedömning 

gjorts baserat på förekomst av hydromorfologiska ingrepp. 

 

För varje delavrinningsområde bedöms statusen med avseende på ekologiskt tillstånd och 

förutsättningar för biologisk mångfald i ytvatten. Statusen klassificeras i en femgradig skala 

med avseende på avvikelse i förhållande till ett opåverkat ekosystem. Hög status definieras 

som en obetydlig avvikelse, god status som liten avvikelse, måttlig status som en måttlig 

avvikelse, otillfredsställande status som en avsevärd avvikelse och dålig status som en mycket 

stor avvikelse från opåverkade förhållanden. Statusbedömningen baseras på 

påverkansbedömningen enligt följande modell. 

 

 

Påverkan –> Status

1. Ingen –> 1. Hög 

2. Liten –> 2. God

3. Måttlig –> 3. Måttlig

4. Stor –> 4. Otillfredsställande

5. Mycket stor –> 5. Dålig  

 

Om klassificeringen för de fyra påverkanstyperna skiljer sig åt bestämmer den största 

påverkansgraden statusen i delavrinningsområdets ytvatten. Om t ex påverkansgraden för 

övergödning är måttlig medan de övriga påverkanstyperna bedöms ha liten påverkan blir 

bedömningen med avseende på övergödning bestämmande för statusen (d v s måttlig status). 

 

Ekologisk känslighet har klassats i tre olika kategorier. Ytvatten som har stabil ekologi och 

kan förväntas vara mindre känsliga för ett ökat påverkanstryck (1). Ytvatten som bedöms vara 

känsliga för mänskliga aktiviteter och där en ökad påverkan riskerar att försämra den 

ekologiska statusen (2). Ytvatten som bedöms som särskilt känsliga för antropogena 

aktiviteter och där dagens påverkanstryck borde reduceras för att upprätthålla naturvärden och 

viktiga ekologiska funktioner (3).  
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Tabell 1. Påverkansbedömning, statusklassning och ekologisk känslighet för 

delavrinningsområden i Lerums kommun. 

Delavrinnings-

område

Avrinnings- 

område Övergödning Försurning Mekanisk

Förorenande 

ämnen Status

Ekologisk 

känslighet

Tinnsjön Grönån 2 2 3 2 3 1

Långesjön Grönån 2 2 2 2 2 2

Sirsjön Grönån 1 1 2 2 2 1

Tösjön Lärjeån 2 1 2 2 2 1

Gärdsjön (norra) Lärjeån 2 1 2 2 2 1

Lilla Lövsjön Lärjeån 2 2 2 2 2 1

Stora Lövsjön Lärjeån 2 2 2 2 2 1

Holmesjön Lärjeån 2 1 2 2 2 1

Lärjeån Lärjeån 4 1 3 3 4 3

Grönavatten Säveån 2 1 2 2 2 1

Skäfthultssjön Säveån 2 2 2 2 2 1

Ämtarevatten Säveån 2 2 2 3 3 1

Kroksjön Säveån 2 2 2 2 2 2

Porssjön Säveån 2 2 2 2 2 2

Åsjön Säveån 2 2 2 2 2 1

Öjasjön Säveån 1 2 2 2 2 1

Söabäcken Säveån 2 2 3 2 3 1

Mjörn Säveån 2 1 3 3 3 2

Torskabotten Säveån 2 2 3 2 3 1

Laxån Säveån 2 2 3 2 3 1

Gärdsjön Säveån 2 2 2 2 2 2

Vibosjön Säveån 2 2 2 2 2 1

Pliktån Säveån 2 2 2 2 2 1

Tvärsjön Säveån 2 1 2 2 2 1

Uspen Säveån 2 2 2 3 3 1

Lensjön Säveån 2 1 2 2 2 1

Kullaån Säveån 2 1 2 2 2 1

Sävelången Säveån 2 1 3 3 3 1

Lerån Säveån 5 1 3 3 5 3

Häcksjön Säveån 2 1 2 2 2 1

Häcksjöbäcken Säveån 3 1 3 3 3 2

Säveån Säveån 3 1 4 3 4 2

Öxsjön Säveån 2 2 3 2 3 1

Stora Stamsjön Säveån 2 2 3 2 3 1

Bävsjön Säveån 2 2 2 2 2 1

Långa Stamsjön Säveån 2 1 3 2 3 1

Alebäcken Säveån 2 1 3 2 3 2

Älsjöbäcken Säveån 3 3 3 3 3 2

Svartåbäcken Säveån 2 3 3 2 3 2

Aspen Säveån 2 1 3 3 3 1

Stora Sturven Mölndalsån 2 2 2 2 2 1

Stensjön Mölndalsån 2 2 2 2 2 1

Lilla Härsjön Mölndalsån 1 1 2 2 2 1

Vällsjön Mölndalsån 2 2 3 2 3 1

Kollsjön Mölndalsån 1 4 2 2 4 3

Stora Härsjön Mölndalsån 2 1 3 2 3 1

Påverkan
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Påverkan 

Övergödning 

Påverkan av övergödning är generellt liten i sjöar och vattendrag inom Lerums kommun 

(tabell 1, figur 2). Endast i fem delavrinningsområden bedöms belastning av näringsämnen 

utgöra en tydlig påverkansfaktor i form av framför allt förhöjda fosforhalter. Påverkansgraden 

bedöms vara måttlig i Häcksjöbäcken, Säveån och Älsjöbäcken medan den bedöms vara stor 

till mycket stor i Lärjeån och Lerån. I de två senare vattendragen har mycket höga till extremt 

höga fosforhalter registrerats. I Lärjeån och Lerån härrör merparten av fosfortillförseln från 

jordbruket. I de övriga tre områdena utgör enskilda avlopp en dominerande källa. 

 

Försurning 

Påverkan av försurning är genomgående liten i sjöar och vattendrag (tabell 1, figur 3). 

Huvudsakligen beror detta på de regelbundna kalkningar som utförs. Nedfallet av försurande 

ämnen har minskat kraftigt men fortfarande är skogsmarkerna i södra Sverige kraftigt 

belastade av tidigare syradeposition. Markens upplagrade nedfall avrinner till sjöar och 

vattendrag och kan där ge negativa effekter på akvatiska organismer. Drygt 40 av de 46 

delavrinningsområdena bedöms ha svag motståndskraft mot det sura nedfallet men 

kalkningsåtgärder motverkar numera uppkomsten av låga pH-värden i nästan samtliga av de 

större sjöarna och vattendragen. I Älsjöbäcken, Svartåbäcken och Kollsjön bedöms det dock 

förekomma sura episoder vid högflöden. I Älsjön, Svartåbäcken och Kollsjön indikerar 

utförda provtagningar att ”surstötar” uppstår trots pågående kalkning. 

 

Mekanisk påverkan 

I merparten av de 46 delavrinningsområdena är den mekaniska påverkan liten (tabell 1, figur 

4). Påverkansgraden bedöms vara måttlig i 18 områden och stor i Säveån. Påverkan utgörs 

främst av vattenregleringar och förekomst av artificiella vandringshinder men även 

markavvattning är vanligt förekommande. I Säveån bedöms påverkan vara stor från tre 

dammanläggningar och ett markavvattningsföretag. 

 

Förorenande ämnen 

Påverkan av förorenande ämnen betraktas som liten i 36 av de 46 delavrinningsområdena 

(tabell 1, figur 5). I övriga tio bedöms påverkansgraden vara måttlig. Påverkan föreligger 

främst som förhöjda metallhalter i vatten, vattenmossa, bottensediment eller fisk. I Mjörn och 

Aspen har dessutom förhöjda halter av organiska miljögifter registrerats. 
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Figur 2. Påverkan från övergödande ämnen för delavrinningsområden i Lerums kommun. 
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Figur 3. Försurningspåverkan för delavrinningsområden i Lerums kommun. 
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Figur 4. Mekanisk påverkan för delavrinningsområden i Lerums kommun. 
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Figur 5. Påverkan från förorenande ämnen för delavrinningsområden i Lerums kommun. 
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Status 
 

Av de 46 delavrinningsområdena bedöms 24 uppvisa god status, 18 måttlig status, tre 

otillfredsställande status och ett område dålig status med avseende på påverkansgraden i sjöar 

och vattendrag (tabell 1, figur 6). I områden med måttlig status är det främst den mekaniska 

påverkan eller påverkan av förorenande ämnen som är avgörande för statusbedömningen. I 

områden med otillfredsställande och dålig status är det främst övergödning eller försurning 

som bedöms medföra störst påverkan. De tre områdena med otillfredsställande status är 

Lärjeån, Säveån och Kollsjön. Lerån bedöms uppvisa dålig status. 

 

I de vattenförekomster som uppvisar god status bedöms förutsättningarna för att upprätthålla 

statusen till år 2015 som goda. Det föreligger dock en hotbild i form av påverkan från surt 

nedfall i merparten av dessa vatten. Det bedöms väsentligt att de pågående 

kalkningsåtgärderna upprätthålls på en tillräckligt hög nivå för att motverka uppkomsten av 

sura episoder och reducerad biologisk mångfald. I de områden som uppvisar måttlig status 

bedöms förutsättningarna för en förbättrad status till år 2015 genomgående som mindre goda. 

I dessa områden föreligger påverkan främst i form av mekanisk påverkan och påverkan av 

förorenande ämnen. Påverkanstyper som generellt bedöms vara svåra att motverka eller 

åtgärda på grund av legala eller ekonomiska skäl. I områden med otillfredsställande eller dålig 

status bedöms det däremot finnas bättre förutsättningar för statusförbättringar, eftersom det 

för påverkanstyperna övergödning och försurning finns ekonomiskt rimliga motåtgärder samt 

statligt finansierade stödformer. 
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Figur 6. Status för delavrinningsområden i Lerums kommun. För de delavrinningsområden 

som uppvisar måttlig, otillfredsställande eller dålig status anges inom parantes den 

påverkanstyp som har varit avgörande för statusklassificeringen (ö = övergödning, f = 

försurning, m = mekanisk, fä = förorenande ämnen). 
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Ekologisk känslighet 
 

Av 46 delavrinningsområdena bedöms tio områden vara ekologiskt känsliga (2) medan tre 

kan anses som särskilt ekologiskt känsliga (3). Övriga bedöms som mindre känsliga (1) för en 

ökad påverkan (tabell 1, figur 7). 

 

Mjörn, Säveån, Häcksjöbäcken och Älsjöbäcken bedöms vara känsliga för framför allt ökad 

tillförsel av näringsämnen. De nordvästra delarna av Mjörn är påverkad av övergödning via 

tillflödet Ålanda ström och ytterligare belastning av näringsämnen riskerar att avsevärt 

försämra miljötillståndet i sjön. I Säveån uppströms Aspen finns betydelsefulla 

reproduktionslokaler för lax och havsöring. Säveåns lax är ett ursprungligt genuint bestånd 

som medför att sträckan upp till Hedefors kraftverk har höga naturvärden. Bestånden av lax 

och havsöring bedöms vara känsliga för ökad tillförsel av näringsämnen, syreförbrukande 

ämnen och suspenderat material samt fysiska ingrepp. Även ökad regleringspåverkan utgör en 

hotfaktor. Häcksjöbäcken och Älsjöbäcken är tydligt påverkade av övergödning. 

Vattendragen ekologiska status kan komm att avsevärt försämras vid en ökad belastning. 

Dessutom bedöms de ha en potentiellt betydelsefull funktion som reproduktionsområden för 

havsöring. 

 

En stor andel av sjöarna och vattendragen mottar försurningspåverkat tillrinningsvatten från 

omgivande skogsmarker. Tillrinningsvattnet från skogsmarken har generellt låga pH-värden 

och förhöjda halter av oorganiskt aluminium vilket kan skada känslig akvatisk fauna. I 

merparten av dessa vatten är försurningspåverkan numera liten på grund av omfattande 

kalkningsinsatser. Syrabelastningen utgör emellertid ett latent hot med dessa vattens 

ekologiska status och bedöms göra så i ytterligare flera decennier. För att upprätthålla statusen 

i de kalkade sjöarna och vattendragen status krävs därför fortsatta åtgärder i form av 

regelbundna kalkningar. Några av vattenförekomsterna bedöms vara känsliga för surstötar vid 

högflöden. Detta innebär att små förändringar i syrabelastning eller kalkningsåtgärder riskerar 

att försämra den ekologiska statusen. Långesjön, Kroksjön, Porssjön och Gärdsjön bedöms av 

dessa skäl uppvisa en ekologisk känslighet med avseende på försurande nedfall. 

 

Alebäcken och Svartåbäcken bedöms vara ekologiskt känsliga för ökad mekanisk påverkan i 

form av vandringshinder för fisk. Vattendragen har en viktig ekologisk funktion som 

reproduktionslokaler för havsöring. I Alebäcken utgör även ökad regleringspåverkan en 

riskfaktor med avseende på havsöringen. 

 

Lärjeån, Lerån och Kollsjön klassificeras som särskilt ekologiskt känsliga. I Lärjeån och 

Lerån bedöms påverkan från övergödning vara så stor att åtgärder för att minska belastningen 

av näringsämnen borde vidtas. Den betydande tillförseln av näringsämnen i dessa två 

vattendrag härrör främst från jordbruksmarker och enskilda avlopp. I Kollsjön uppvisar stor 

påverkan från försurning. Mer effektiva kalkningsåtgärder bör vidtas för att höja sjöns 

ekologiska status. 
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Figur 7. Ekologisk känslighet för delavrinningsområden i Lerums kommun. 
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Bakgrund 
 

Lerums kommun beslöt 2006 att påbörja arbetet med en kartläggning av kommunens ytvatten, 

en vattenöversikt. Vattenöversikten skall utgöra ett underlag för att bibehålla eller uppnå god 

status i kommunens ytvatten samt ge en bild av den aktuella statusen och förutsättningarna för 

förbättrad status. Dessutom skall den utgöra ett underlag vid tillstånd, tillsyn och planering 

samt för åtgärder och lokala miljömål. Projektet delades in i följande tre etapper. 

 

•Indelning av delavrinningsområden, sammanställning av befintliga data samt förslag till 

kompletterande undersökningar (etapp 1). 

 

•Framtagande av vattenöversikt inklusive statusbedömningar och kompletterande 

undersökningar (etapp 2). 

 

•Framtagande av handlingsplan och åtgärdsförslag (etapp 3). 

 

Etapp 1 genomfördes under 2007. Arbetet utmynnade i rapporten ”Vattenöversikt för Lerums 

kommun – Etapp 1”. Föreliggande rapport utgör en redovisning av etapp 2 och behandlar 

påverkan och status för sjöar och vattendrag inom 46 delavrinningsområden i kommunen. 

 

 

Metodik 
 

Allmänt 
 

Denna rapport baseras på de data som samlades in till rapporten för etapp 1 av 

vattenöversikten för Lerums kommun. All insamlad data har införts i exceldatabasen LEVA. I 

denna etapp 2 av vattenöversikten har dessa data kompletterats med vattenanalyser, 

kvicksilverhalter i gädda och besiktning av vandringshinder i några av vattenförekomsterna. 

Resultaten från de kompletterande undersökningarna har inmatats i databasen. 

 

Delavrinningsområden indelades i etapp 1 vilket innebär att sjöar större än 10 ha samt tio 

större vattendrag i kommunen har erhållit egna delavrinningsområden. I de fall där SMHI 

tidigare bestämt delavrinningsområdenas avgränsningar har dessa använts. I övriga fall har 

gränser för delavrinningsområden dragits med utgångspunkt från vattenriktning och 

höjdkurvor. 

 

Det underlag som togs fram i etapp 1 med avseende på markanvändning, mekanisk påverkan, 

belastning av näringsämnen, punktkällor samt vattenkemiska och biologiska data har använts 

i denna rapport. Vattenkemiska data har hämtats från recipientkontrollprogram, 

kalkeffektuppföljning, riksinventeringen av sjöar och vattendrag samt från kompletterande 

mätningar som utförts i kommunal regi. 
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De kriterier för påverkans- och statusbedömningar som används följer i huvudsak de som togs 

fram under etapp 1. Vissa förändringar har dock gjorts vad gäller tillståndsklassning för 

surhet. Klassificeringen av surhetstillståndet har tagits fram under arbetet med denna rapport. 

Uppgifterna i databasen LEVA ligger till grund för påverkansbedömningar och 

statusklassningar. 

 

Bedömning av påverkan 
 

Bedömningen av påverkan baseras på fyra påverkanstyper: övergödning, försurning, 

mekanisk påverkan och förorenande ämnen.  

Övergödning 

Totalfosfor (tot-P) anger den totala halten fosfor som finns i vattnet. Fosfor föreligger i vatten 

antingen organiskt bundet eller som fosfat (PO4-P). Fosfor är i allmänhet det 

tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan medföra att 

vattendrag växer igen och syrebrist uppstår. Totalkväve (tot-N) anger det totala 

kväveinnehållet i ett vatten. Kvävet kan föreligga dels organiskt bundet, dels som lösta salter. 

De senare utgörs av nitrat, nitrit och ammonium. Kväve är ett viktigt näringsämne för levande 

organismer. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till övergödningen av våra 

kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luftföroreningar, läckage från 

jord- och skogsbruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten. Klassificeringar av 

tillståndet med avseende på halter av fosfor och kväve framgår av bilaga 1. Tillståndet har 

bedömts utifrån medelhalterna under maj till oktober under de senaste tre åren. 

 

I sötvatten är i huvudsak fosfor det begränsande näringsämnet för produktionen. Påverkan av 

övergödning baseras därför främst på tillståndsklassificeringen av fosforhalterna enligt tabell 

2. Tillståndet med avseende på kvävehalter utgör en stödparameter vid bedömningen 

tillsammans med den beräknade tillförseln från olika källor. Vattenförekomsten bedöms 

uppvisa ingen påverkan endast om såväl fosfor- som kvävehalterna är låga.  

Försurning 

Vattnets surhetsgrad anges som pH-värde. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att pH 6 är 10 

gånger surare och pH 5 är 100 gånger surare än pH 7. Normala pH-värden i sjöar och 

vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts som regel i sjöar och vattendrag i samband med 

snösmältning eller kraftiga regn. Vid pH-värden under ca 6,0 uppstår biologiska störningar, bl 

a nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter och utslagning av känsliga arter av 

bottenfauna. Låga pH-värden ökar många metallers löslighet och därmed giftighet i vatten. 

Tillståndet med avseende på surhet har bedömts utifrån det lägsta uppmätta värdet (under de 

senaste tre åren) och framgår av bilaga 1. Påverkan av försurning baseras på 

tillståndsklassificeringen enligt tabell 2.  

Mekanisk påverkan 

Den mekaniska påverkan bedöms subjektivt utifrån bl a förekomst av markavvattning, 

vandringshinder och regleringspåverkan. Förekommer artificiella vandringshinder för fisk 

eller tydliga ingrepp med avseende på reglering eller markavvattning bedöms påverkan som 

måttlig. Är den mekaniska påverkan av mer betydande omfattning bedöms den vara stor eller 

mycket stor. För mekanisk påverkan har i praktiken endast påverkansgraderna liten till 

mycket stor (2-5) använts. Detta för att det skulle behövas en omfattande kartering av varje 
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delavrinningsområde för att belägga avsaknad av bland annat dikningar, dammar och 

artificiella vandringshinder. 

Förorenande ämnen 

Metallerna förekommer i olika kemiska former och är därigenom i olika grad tillgängliga för 

levande organismer. Metallerna kan förekomma lösta i vattnet i jonform eller som oorganiska 

och organiska komplex. De binds även till partiklar och sediment. Klassificeringar av 

tillståndet med avseende på metaller framgår av bilaga 1.  

 

Påverkan av förorenande ämnen baseras främst på tillståndsklassificeringen av metallhalter 

enligt tabell 2. För påverkan av förorenande ämnen har i praktiken endast påverkansgraderna 

liten till mycket stor (2-5) använts. Detta på grund av svårigheterna med att konstatera en 

avsaknad av påverkan. För att kunna bedöma huruvida opåverkade förhållanden råder med 

avseende på förorenande ämnen skulle det krävas en omfattande provtagning av 

miljöstörande ämnen i såväl vatten som sediment. Finns analysresultat vad gäller 

bekämpningsmedel, organiska miljögifter eller metaller i sediment har även halterna av dessa 

ämnen legat till grund för en subjektiv bedömning av påverkan. I de fall mätdata saknas från 

delavrinningsområdet har påverkansgraden värderats utifrån bl a förekomst av industrier, 

tätortsbebyggelse och jordbruksmark. 

 

 

 

Tabell 2. Bestämmande tillstånd vid bedömning av påverkan med avseende på övergödning, 

försurning och förorenande ämnen.  

Påverkansgrad

Påverkan typ Parameter 1. Ingen 2. Liten 3. Måttlig 4. Stor 5. Mycket stor

Övergödning Fosfor (µg/l) Låg halt Måttligt hög halt Hög halt

Mycket hög 

halt

Extremt hög 

halt

Försurning pH Nära neutralt

Tillfreds- 

ställande Måttligt surt Surt Mycket surt

Förorenande ämnen

Metaller i 

vatten Mycket låg halt Låg halt

Måttligt hög 

halt Hög halt

Mycket hög 

halt

Metaller i 

vattenmossa Mycket låg halt Låg halt

Måttligt hög 

halt Hög halt

Mycket hög 

halt

Kvicksilver i 

gädda Mycket låg halt

Låg till måttligt 

hög halt Hög halt

Mycket hög 

halt -  
 

 

 

Bedömning av status 
För varje delavrinningsområde bedöms statusen med avseende på ekologiskt tillstånd och 

förutsättningar för biologisk mångfald i ytvatten. Statusen klassificeras i en femgradig skala 

med avseende på avvikelse i förhållande till ett opåverkat ekosystem. Hög status definieras 

som en obetydlig avvikelse, god status som liten avvikelse, måttlig status som en måttlig 

avvikelse, otillfredsställande status som en avsevärd avvikelse och dålig status som en mycket 

stor avvikelse från opåverkade förhållanden. Klassificeringen av status baseras på 

bedömningen av påverkan enligt följande. 

 



 

 
19 

Påverkan –> Status

1. Ingen –> 1. Hög 

2. Liten –> 2. God

3. Måttlig –> 3. Måttlig

4. Stor –> 4. Otillfredsställande

5. Mycket stor –> 5. Dålig  

Om klassificeringen för de fyra påverkanstyperna skiljer sig åt bestämmer den största 

påverkansgraden statusen i delavrinningsområdets ytvatten. Om t ex påverkansgraden för 

övergödning är måttlig medan de övriga påverkanstyperna bedöms ha liten påverkan blir 

bedömningen med avseende på övergödning bestämmande för statusen (d v s måttlig status). 

 

Även förutsättningarna för att bibehålla eller förbättra statusen till år 2015 har värderats. 

Värderingen baseras dels på en bedömning av huruvida påverkansgraden kan komma att 

förändras på grund av förändrade omvärldsfaktorer, dels på en bedömning av möjligheterna 

att minska eller motverka påverkan genom områdesspecifika åtgärder. 

 

Bedömning av ekologisk känslighet 
 

Ekologisk känslighet har klassats i tre olika kategorier. Ytvatten som har stabil ekologi och 

kan förväntas vara mindre känsliga för ett ökat påverkanstryck (1). Ytvatten som bedöms vara 

känsliga för mänskliga aktiviteter och där en ökad påverkan riskerar att försämra den 

ekologiska statusen (2). Ytvatten som bedöms som särskilt känsliga för antropogena 

aktiviteter och där dagens påverkanstryck borde reduceras för att upprätthålla naturvärden och 

viktiga ekologiska funktioner (3).  
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Beskrivning av delavrinningsområden 
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Tinnsjön 
Tinnsjön avvattnas via Kilandaån och Forsån till Grönån som mynnar i Göta älv. Tinnsjöns 

avrinningsområde ligger i nordvästra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

680 ha. Området domineras av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmark saknas och 

bebyggelsen är mycket sparsamt förekommande. Den västra delen ligger utanför 

kommungränsen. I sjön förekommer enligt uppgift abborre, gädda, mört och ål.  

 

Markanvändning
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Måttlig status 
Påverkan från regleringsdammen i sjöns utlopp medför att Tinnsjön bedöms ha måttlig status. 

En påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status 

kan uppnås till år 2015. 

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

Måttlig status

Måttlig status

Påverkan
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Övergödning

Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=mått lig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

ot illf redsställande
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Liten påverkan av övergödning 
Dokumenterade fosfor- och kvävehalter saknas från området. Sparsam bebyggelse och 

avsaknad av jordbruksmark indikerar emellertid liten påverkan av övergödning. Tillförseln av 

näringsämnen sker främst från skogsmark och via luftnedfall.  

Kväve från olika källor (ton N/år)
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Fosfor från olika källor (kg P/år)
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i bäck från Tinnsjön visar på tillfredsställande pH-värden. Avrinningsområdet har 

svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. På 1970-talet var sjön kraftigt 

försurningspåverkad och mörtbeståndet hade försvunnit. Kalkningsåtgärder motverkar 

numera uppkomsten av låga pH-värden. Tinnsjön kalkas regelbundet sedan 1978. Mört 

återintroducerades i sjön i början av 2000-talet. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig till följd av vattenreglering och förekomst av 

artificiellt vandringshinder för fisk. I Tinnsjöns utlopp finns en regleringsdamm för det 

nedströms belägna Kilanda kraftverk. Den tillåtna regleringsamplituden uppgår till 2,29 m.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier och jordbruksmark samt sparsam bebyggelse indikerar emellertid låga 

halter av förorenande ämnen. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Långesjön 
Långesjön avvattnas via Röbackaån och Forsån till Grönån som mynnar i Göta älv. Sjön 

tillförs vatten från den uppströms belägna Tolsjön. Långesjöns avrinningsområde ligger i den 

västra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 274 ha. Den norra delen ligger 

utanför kommungränsen. Området domineras av skog, sankmark och vatten. Området saknar 

odlingsmark. Bebyggelse förekommer främst i anslutning till Tolsjön. 

 

Markanvändning
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God status 
Långesjön bedöms ha en god status. Påverkan förekommer endast i form av enskilda avlopp, 

luftnedfall och skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna 

upprätthållas till år 2015.  

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

God status

God status

Påverkan
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Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=måttlig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

otillfredsställande
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Liten påverkan av övergödning 
Mätvärden av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet vilket medför att 

bedömningen är något osäker. Området saknar jordbruksmark men viss bebyggelse 

förekommer. Förutom från skogsmark tillförs även näringsämnen från 31 kända enskilda 

avlopp. 

Kväve från olika källor (ton N/år)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

Fosfor från olika källor (kg P/år)

0 10 20 30 40

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

 
Liten påverkan av försurning 
Regelbundna mätningar i Långesjöns utlopp visar genomgående på tillfredsställande pH-

värden och sjön bedöms i liten utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet 

har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock 

uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Långesjön kalkas regelbundet sedan år 1984. Även den 

uppströms belägna Tolsjön kalkas. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier och jordbruksmark i området indikerar emellertid att påverkan av 

förorenande ämnen är liten. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Sirsjön 
Sirsjön avvattnas via Röbackaån och Forsån till Grönån som mynnar i Göta älv. Sjön mottar 

tillrinning från de uppströms belägna Gatesjön och Svartetjärn. Sirsjöns avrinningsområde är 

beläget i den västra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 110 ha. Området 

domineras av skog, vatten och sankmark. Bebyggelse och odlingsmark är mycket sparsamt 

förekommande.  
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God status 
Sirsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer endast i form av luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015.  
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Ingen påverkan av övergödning 
Fosfor- och kvävehalter har provtagits vid två tillfällen i samband med riksinventeringar. 

Mätningarna visade på låga halter av både kväve och fosfor. Sjön är näringsfattig och bedöms 

vara obetydligt påverkad av övergödning. 

Kväve från olika källor (ton N/år)
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Ingen påverkan av försurning 
pH-värdena var nära neutrala vid de två tillfällen som provtagningar har utförts. Sjön bedöms 

därför vara i obetydlig utsträckning påverkad av försurning. Bedömningen är dock något 

osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Sirsjön kalkas regelbundet sedan år 1984. Även de uppströms belägna Gatesjön 

och Svartetjärn kalkas. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier och bebyggelse i området indikerar emellertid att påverkan av 

förorenande ämnen är liten. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Tösjön 
Tösjön avvattnas till Lärjeån och vidare ut i Göta Älv. Tösjöns avrinningsområde är beläget i 

den västra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 250 ha. Området domineras 

av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmark saknas och bebyggelsen är mycket sparsamt 

förekommande.  
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God status 
Tösjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall, 

skogsbruk och enstaka enskilda avlopp. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms 

statusen kunna upprätthållas till år 2015.  
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Liten påverkan av övergödning 
Tösjöns fosforhalter är låga och halterna av kväve är måttligt höga. Sparsamt med bebyggelse 

och avsaknad av jordbruksmark medför att påverkan av övergödning är liten. Endast tre kända 

enskilda avlopp finns inom området. Näringsämnen tillförs huvudsakligen från skogsmark. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar visar på nära neutrala pH-värden i Tösjöns utlopp och sjön bedöms vara i obetydlig 

utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall 

av försurande ämnen.  Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i 

sjön. Tösjön har kalkats regelbundet sedan 1985.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Tösjöns vatten. Halter som knappast 

medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsam förekomst av 

jordbruksmark och bebyggelse indikerar att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Gärdsjön (norra) 
Gärdsjöns avvattnas via Lilla och Stora Lövsjön till Lärjeån och Göta älv. Gärdsjöns 

avrinningsområde ligger i den nordvästra delen av Lerums kommun och har en total areal av 

ca 74 ha. Området domineras av skog och sankmark. Odlingsmark och bebyggelse är mycket 

sparsamt förekommande. 
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God status 
Gärdsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Sjön uppvisade låga fosforhalter och måttligt höga kvävehalter vid de enstaka provtagningar 

som har utförts. Liten andel bebyggelse, avsaknad av jordbruksmark och få enskilda avlopp 

medför liten påverkan av övergödning. Tillförseln av näringsämnen kommer i huvudsak från 

skogsmark och luftnedfall samt från fyra kända enskilda avlopp.  
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Ingen påverkan av försurning 
Provtagningar avseende försurningssituationen indikerar obetydlig påverkan av försurning. 

pH-värdena har varit nära neutrala vid de upprepade mätningar som utförts. 

Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. 

Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Gärdsjön kalkas 

regelbundet sedan 1982. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder förekommer.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Låga till mycket låga metallhalter har uppmätts i Gärdsjöns vatten. Halter som knappast 

medför ökad risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier och sparsamt med jordbruksmark i 

området indikerar emellertid liten påverkan av förorenande ämnen.  
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Lilla Lövsjön 
Lilla Lövsjön avvattnas via Stora Lövsjön till Lärjeån och Göta älv. Sjön tillförs vatten från 

det uppströms belägna delavrinningsområdet för Gärdsjön (norra). Lilla Lövsjöns 

delavrinningsområde är beläget i den nordvästra delen av Lerums kommun och har en total 

areal av ca 185 ha. Delavrinningsområdet utgörs av skogsmark, sankmark och öppet vatten. 

Jordbruksmarker och bebyggelse saknas. 
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God status 
Lilla Lövsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall 

och skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas 

till år 2015. 

 

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

God status

God status

Påverkan

0 1 2 3 4 5

Förorenande

ämnen

Mekanisk

påverkan

Försurning

Övergödning

Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=mått lig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

ot illf redsställande
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Liten påverkan av övergödning 
Halterna av näringsämnen har analyserats vid två tillfällen. Mätningarna visar på låga halter 

av fosfor och måttligt höga halter av kväve. Delavrinningsområdet saknar jordbruksmark och 

enskilda avlopp. Lilla Lövsjön är näringsfattig och bedöms vara i liten utsträckning påverkad 

av övergödning.  
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Lilla Lövsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms i 

liten utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft 

mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Lilla Lövsjön har kalkats regelbundet sedan 1982.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Låga till mycket låga metallhalter har uppmätts vid två tillfällen i Lilla Lövsjöns vatten. 

Halter som knappast medför ökad risk för biologiska effekter. Information om halter av 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt mycket 

sparsam förekomst av bebyggelse och jordbruksmark i avrinningsområdet indikerar 

emellertid att påverkan av förorenande ämnen är liten.  
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Stora Lövsjön 
Stora Lövsjön avvattnas till Lärjeån och Göta älv via Lövsjöbäcken (Ytterstadsbäcken). 

Tillrinning sker från de uppströms belägna delavrinningsområdena för Lilla Lövsjön och 

Gärdsjön (norra). Stora Lövsjöns delavrinningsområde har en total areal av ca 654 ha och 

domineras av skog, vatten och sankmark medan odlingsmark och bebyggelse är mycket 

sparsamt förekommande. Enligt uppgift förekommer abborre, gädda, småspigg, öring, ål och 

flodkräfta i sjön. Småspigg och öring har inplanterats och öringen reproducerar sig numera i 

bäcken från Lilla Lövsjön. Flodkräfta försvann från sjön någon gång under 1900-talet men har 

sedan 1999 återintroducerats. I Stora Lövsjön häckar storlom, kanadagås och drillsnäppa. 
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God status 
Stora Lövsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer främst i form av luftnedfall, 

skogsbruk, enstaka enskilda avlopp samt en anlagd fördämning i utloppet. Om 

kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Stora Lövsjön är näringsfattig med låga fosforhalter och måttligt höga halter av kväve. 

Sparsamt med bebyggelse och jordbruksmark i avrinningsområdet medför att påverkan av 

övergödning är liten. Tillförseln av näringsämnen kommer främst från skogsmark och från sju 

kända enskilda avlopp. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Stora Lövsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms vara 

i liten utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Under 1960- och 1970-talen var sjön starkt försurad med pH-

värden på 4,1-4,8 och vid provfisken 1971, 1976 och 1981 påträffades endast abborre i sjön. 

Kalkningsåtgärder motverkar numera uppkomsten av låga pH-värden i sjön. St Lövsjön har 

kalkats sedan 1982. Även de uppströms belägna Lilla Lövsjön, Hålltjärn, Trytjärn och 

Kroksjön kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag eller vattenregleringar finns i området. I Stora Lövsjöns utlopp 

finns en anlagd stendamm som bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder för 

uppströmsvandrande fisk. Troligen har en damm funnits på platsen sedan 1850-talet som förr 

användes för kraftproduktion vid de nedströms belägna Kvarndammarna. På en karta från 

1830-talet var Stora Lövsjöns areella utbredning betydligt mindre än idag vilket antyder att 

sjön är uppdämd med knappt två meter. Den mekaniska påverkan, i form av utloppsdamm och 

förändrade ursprungliga vattenstånd, bedöms som liten.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Låga till mycket låga metallhalter har uppmätts i Stora Lövsjöns vatten. Halter som knappast 

medför ökad risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsamt med bebyggelse och 

jordbruksmark indikerar emellertid att påverkan av förorenande ämnen är liten.  
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Holmesjön 
Holmesjön avvattnas via Högsjön och Kvarnabäcken till Lärjeån och Göta älv. Holmesjöns 

avrinningsområde är beläget i den västra delen av Lerums kommun. Avrinningsområdet har 

en total areal av ca 293 ha och domineras av skog, sankmark och vatten. Odlingsmark saknas 

och förekomsten av bebyggelse är sparsam. Den östra delen ligger utanför kommungränsen. 
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God status 
Holmesjön bedöms ha en god status. Påverkan förekommer endast i form av luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Mätningar av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet. Sparsamt med bebyggelse 

och avsaknad av jordbruksmark och kända enskilda avlopp indikerar dock en liten påverkan 

av övergödning. Den huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark.  
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar i Holmesjöns utlopp visar på nära neutrala pH-värden och sjön bedöms i obetydlig 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Holmesjön har kalkats sedan 1983. Även den uppströms belägna Holmetjärn 

kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier och jordbruksmark samt sparsam bebyggelse indikerar emellertid att 

tillförseln av förorenande ämnen är liten. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via 

luftnedfall. 



 

 
38 

Lärjeån 
Lärjeån mynnar Göta Älv och mottar tillrinning från de uppströms belägna 

delavrinningsområdena för Tösjön, St Lövsjön, L Lövsjön, Gärdsjön och Holmesjön. Lärjeåns 

delavrinningsområde är beläget i den västra delen av Lerums kommun. Delavrinningsområdet 

har en total areal av ca 4180 ha och domineras av skogs- och jordbruksmark. I tillflödet 

Lövsjöbäcken (Ytterstadsbäcken) förekommer öring. De nedre delarna av Lövsjöbäcken är ett 

av Lärjeåns viktigaste reproduktionsområde för havsöring. 
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Otillfredsställande status 
Lärjeån bedöms ha en otillfredsställande status. Påverkan förekommer främst i form av 

övergödning. Vidtas åtgärder mot tillförsel av näringsämnen, främst fosfor, kan eventuellt 

måttlig status uppnås till år 2015. 
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Stor påverkan av övergödning 
Lärjeåns fosfor- och kvävehalter är mycket höga. Källorna för fosfor utgörs främst av 

jordbruk och enskilda avlopp. Tillförseln av kväve härrör huvudsakligen från jordbruket. 

Inom området finns 195 kända enskilda avlopp. Den stora belastningen av främst fosfor 

medför att påverkan av övergödning bedöms vara stor. 
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Ingen påverkan av försurning 
De provtagningar som utförts visar genomgående på nära neutrala pH-värden. Även 

undersökningar av bottenfaunans status visar på en obetydlig försurningspåverkan.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig till följd av flera dokumenterade 

dikningsföretag samt dikningar i odlingsmark.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Vattenprovtagning vintern 2008 visade på låga till mycket låga halter av metaller förutom bly 

som förekom i måttligt hög halt. Även halterna av PAH och bekämpningsmedel analyserades 

och samtliga halter befanns vara under detektionsgränsen. Förhöjda halter av bly medför att 

påverkan av förorenande ämnen bedöms vara måttlig. Föroreningen av bly i vattenmiljön har 

minskat under senare år, främst på grund av övergången till blyfri bensin, och kan förväntas 

fortsätta att minska även i framtiden.  
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Grönavatten 
Grönavatten avvattnas via Hovåsbäcken till Mjörn och Säveån. Grönavattens 

avrinningsområde ligger i den norra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 74 

ha. Avrinningsområdet domineras av skog, vatten och sankmark samt saknar jordbruksmarker 

och bebyggelse. Den norra delen ligger utanför kommungränsen. 
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God status 
Grönavatten bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör statusen kunna upprätthållas till år 

2015.  

 

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

God status

God status

Påverkan

0 1 2 3 4 5

Förorenande

ämnen

Mekanisk

påverkan

Försurning

Övergödning

Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=mått lig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

ot illf redsställande

 



 

 
41 

Liten påverkan av övergödning 
Mätningar av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet. Avsaknad av 

jordbruksmark och enskilda avlopp indikerar dock att påverkan av övergödning är liten. Den 

huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark.  
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Ingen påverkan av försurning 
Provtagningar i sjöns utlopp indikerar obetydlig påverkan av försurning. pH-värdena har varit 

nära neutrala vid de upprepade mätningar som utförts. Avrinningsområdet har svag 

motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock 

uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Grönavatten kalkas regelbundet sedan 1991. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier, jordbruk och bebyggelse i området indikerar emellertid att påverkan 

av förorenande ämnen är liten. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Skäfthultssjön 
Skäfthultssjön avvattnas via Åsjön och Söabäcken till Mjörn och Säveån. Sjön tillförs vatten 

från de uppströms belägna Matbrunn, Flatavatten, St Kangekärr och Klevsjöarna. 

Skäfthultssjöns avrinningsområde ligger i den norra delen av Lerums kommun och har en 

total areal av ca 742 ha. Området domineras av skogsmarker och vatten. Jordbruksmarker och 

bebyggelse är mycket sparsamt förekommande. 
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God status 
Skäfthultssjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall 

och skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör statusen kunna upprätthållas till 

år 2015.  
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Liten påverkan av övergödning 
Skäfthultssjön är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Tillförseln 

av näringsämnen härrör främst från skogsmark samt ett enskilt avlopp. Sjön bedöms i liten 

utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Skäfthultssjön utlopp visar genomgående på tillfredsställande pH-värden och sjön 

bedöms i liten utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag 

motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar numera 

uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Skäfthultssjön kalkas sedan 1989 genom åtgärder i de 

uppströms belägna sjöarna. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Skäfthultssjöns vatten. Halter som 

knappast medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel 

och organiska miljögifter saknas. Sparsamt med jordbrukmark och bebyggelse samt avsaknad 

av industrier indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Ämtarevatten 
Ämtarevatten avvattnas till Porssjön och Söabäcken och vidare till Mjörn och Säveån. 

Ämtarevattens avrinningsområde ligger i den norra delen av Lerums kommun och har en total 

areal av ca 59 ha. Avrinningsområdet domineras av skog och vatten. Jordbruksmark och 

bebyggelse saknas. 
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Måttlig status 
Ämtarevatten bedöms ha måttlig status på grund av förhöjda halter av bly. Blyhalterna 

kommer troligen att sjunka till följd av minskad deposition. God status bör därför kunna 

uppnås till år 2015. 

 

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

Måttlig status

God status

Påverkan

0 1 2 3 4 5

Förorenande

ämnen

Mekanisk

påverkan

Försurning

Övergödning

Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=mått lig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

ot illf redsställande



 

 
45 

Liten påverkan av övergödning 
Ämtarevatten är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Tillförseln 

av närsalter härrör främst från skogsmark samt ett enskilt avlopp. Sjön bedöms endast i liten 

utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Ämtarevattnets utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms vara 

i liten utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Ämtarevatten har kalkats sedan 1989.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Hösten 2006 och våren 2007 uppmättes låga till mycket låga halter av metaller förutom bly 

som uppmättes i måttligt hög halt våren 2007. Information om halter av bekämpningsmedel 

och organiska miljögifter saknas. På grund av de förhöjda blyhalterna i vatten bedöms 

påverkan av förorenande ämnen vara måttlig. Föroreningen av bly i vattenmiljön har minskat 

under senare år, främst på grund av övergången till blyfri bensin, och kan förväntas fortsätta 

att minska även i framtiden. 
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Kroksjön 
Kroksjön avvattnas via Porssjön, Åsjön och Söabäcken till Mjörn och Säveån. Kroksjöns 

avrinningsområde ligger i den norra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

135 ha. Förutom Kroksjön finns ytterligare sjöar, bl a Igletjärn och Lilla Tinnsjön. Området 

domineras av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmarker saknas och bebyggelsen är mycket 

sparsamt förekommande.  
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God status 
Kroksjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015.  
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Liten påverkan av övergödning 
Kroksjön är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Källorna för 

tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark samt ett enskilt avlopp. Sjön bedöms endast i 

liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Regelbundna mätningar i Kroksjön utlopp visar genomgående på tillfredsställande pH-värden 

och sjön bedöms i liten utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har 

svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock 

uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Kroksjön kalkas sedan år 1989. Även den uppströms 

belägna Igeltjärn kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Kroksjöns vatten. Halter som knappast 

medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Enstaka bebyggelse och avsaknad av industrier och jordbruk i 

området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Porssjön 
Porssjön avvattnas till Åsjön, Söabäcken och vidare till Mjörn och Säveån. Sjön mottar 

tillrinning från det uppströms belägna Kroksjöns avrinningsområde. Delavrinningsområdet 

ligger i den norra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 43 ha. Skog, vatten 

och sankmark dominerar i området. Jordbruksmarker och bebyggelse saknas. 
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God status 
Porssjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015.  
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Liten påverkan av övergödning 
Porssjön är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Näringsämnen 

tillförs endast från skogsmark och via luftnedfall. Sjön bedöms endast i liten utsträckning vara 

påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Porssjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms vara i 

liten utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar troligen uppkomsten av låga 

pH-värden i sjön. Porssjön kalkas sedan 1989. Även de uppströms belägna Kroksjön och 

Igeltjärn kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Porssjöns vatten. Halter som knappast 

medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknad av industrier, jordbruk och bebyggelse i området 

indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Åsjön 
Åsjön avvattnas via Söabäcken till Mjörn och Säveån. Tillrinning sker från de uppströms 

belägna delavrinningsområdena Kroksjön, Porssjön, Ämtarevatten och Skäfthultssjön. Åsjöns 

delavrinningsområde ligger i den nordligaste delen av Lerums kommun och har en total areal 

av ca 105 ha. Området domineras av skog och sankmark. Jordbruksmarker och bebyggelse 

saknas. 
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God status 
Åsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Åsjön är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Näringsämnen 

tillförs endast från skogsmark och via luftnedfall. Sjön bedöms endast i liten utsträckning vara 

påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Åsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms vara i liten 

utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall 

av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar uppkomsten av låga pH-värden i sjön. 

Inom delavrinningsområdet kalkas enstaka våtmarker sedan år 1999. Även flertalet uppströms 

belägna sjöar kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Hösten 2006 och våren 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Åsjöns vatten. 

Halter som knappast medför risk för negativa effekter på akvatiska organismer. Information 

om halter av bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknad av industrier, 

jordbruk och bebyggelse i området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är 

liten.  
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Öjasjön 
Öjasjön avvattnas till Söabäcken och vidare till Mjörn och Säveån. Uppströms finns 

ytterligare två sjöar, bl a Flatavatten. Öjasjöns avrinningsområde ligger i den nordligaste 

delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 101 ha. Skog, vatten och sankmark 

dominerar i området. Jordbruksmarker och bebyggelse saknas. 
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God status 
Öjasjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall och 

skogsbruk. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015. 
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Ingen påverkan av övergödning 
Öjasjön är näringsfattig med låga halter av fosfor och kväve. Halter av näringsämnen har dock 

bara analyserats vid ett tillfälle. Näringsämnen tillförs från skogsmark och två kända enskilda 

avlopp. Sjön bedöms vara obetydligt påverkad av näringsämnen. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Öjasjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms i liten 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Öjasjön har kalkats sedan 1989. Även de uppströms belägna Flatavattnet och 

Torvelekärr kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknad av industrier och enstaka bebyggelse i området indikerar emellertid att påverkan av 

förorenande ämnen är liten. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Söabäcken 
Söabäcken mynnar i Mjörn som avvattnas till Säveån och Göta Älv. Bäcken mottar tillrinning 

från de uppströms belägna delavrinningsområdena för Öjasjön, Åsjön Porssjön, Kroksjön, 

Ämtarevatten och Skäfthultssjön. Delavrinningsområdet med Söabäcken ligger i norra delen 

av Lerums kommun. Delavrinningsområdet har en total areal av ca 800 ha med dominans av 

skogs- och jordbruksmark. I Söabäcken har bäcknejonöga, gädda, öring och flodkräfta 

påträffats vid provfiske. 
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Måttlig status 
Söabäcken bedöms ha en måttlig status på grund av relativt omfattande dikningar i den nedre 

delen av delavrinningsområdet. Om kalkningsåtgärderna upprätthålls och åtgärder för att 

minska markavvattningen vidtas bör god status kunna uppnås till 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Den provtagning som utfördes vintern 2008 visade på låg fosforhalt och hög kvävehalt. 

Tillförseln av fosfor härrör främst från jordbruk och 67 enskilda avlopp medan källorna till 

kväve framför allt utgörs av jordbruksmark. På grund av de låga fosforhalterna bedöms 

bäcken i liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
De pH-mätningar som har utförts visar på tillfredsställande förhållanden. Även provtagningar 

av bottenfauna visar på liten påverkan av försurning. Avrinningsområdet har svag 

motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar 

uppkomsten av låga pH-värden i bäcken. Ett antal våtmarker inom Söabäckens 

delavrinningsområde har kalkats sedan 1999. Dessutom sker regelbundna kalkningar i 

flertalet av de uppströms belägna sjöarna. 

 

Måttligt stor mekanisk påverkan 
Den nedre delen av Söabäckens avrinningsområde utgörs av jordbruksmark med relativt 

omfattande ingrepp i form av markavvattning. Dikningsåtgärderna bedöms påverka 

vattendragets nedre delar och medför att den mekaniska påverkan bedöms som måttlig.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2006 och 2008 uppmättes låga till mycket låga halter av metaller i bäckens nedre delar. 

Halter som knappast medför risk för negativa effekter på akvatiska organismer. Vid 2008 års 

provtagning analyserades även PAH och bekämpningsmedel i vatten och samtliga ämnen 

förekom i halter under detektionsgränsen.  
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Mjörn 
Sjön Mjörn avvattnas till Sävelången och Säveån och mottar tillrinning från Söabäcken, 

Rämneå och Hovåsbäcken samt vattendrag i Ale och Alingsås kommun, bl a Säveån, Ålanda 

ström och Valån. Delavrinningsområdet för Mjörn har en yta på 179,8 km
2
 och domineras av 

skog och sjö. Mjörn är en måttligt näringsrik sjö. Sjön är rik på fiskarter. Abborre, gädda, 

gärs, gös, lake, mört, nors och siklöja har påträffats vid provfiske. I Mjörn förekommer även 

ett bestånd av insjööring som reproducerar sig i tillflödena Ålanda ström, Söabäcken och 

Östadbäcken. I Rämneå finns gädda, lake och strömlevande öring.  
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Måttlig status 
Mjörn med tillflöden bedöms ha en måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

vattenreglering och förorenade bottensediment i Mjörn. En påverkan som bedöms vara av 

långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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57 

Liten påverkan av övergödning 
Mjörns fosforhalter är låga medan halterna av kväve är höga. Sjön är påverkad av tillförsel av 

näringsämnen, vilket bl a sjöns sammansättning av växt- och djurplankton visar. Främst den 

nordvästra delen av sjön är belastad på grund av hög tillförsel av fosfor från sjön Anten. De 

övriga delarna av sjön uppvisar betydligt lägre påverkansgrad. Inom delavrinningsområdet 

utgörs källorna för fosfor företrädesvis av jordbruksmark, enskilda avlopp, skogsmark och 

dagvatten. Tillförseln av kväve härrör huvudsakligen från jordbruket, skogsmarken och 

avloppsreningsverken. Inom området finns 523 kända enskilda avlopp och tre 

avloppsreningsverk (Gråbo, Sjövik och Annekärr).  
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Ingen påverkan av försurning 
I Mjörn är pH-värdena nära neutrala och sjön har aldrig varit nämnvärt påverkad av 

försurningen. Flera av de mindre tillflödena har dock varit avsevärt påverkade. I tillflödet 

Rämneå var fiskbestånden och bottenfaunan skadade av surt vatten i början av 1990-talet. 

Kalkning av sjöar och våtmarker har dock medfört att pH-värdena nu är tillfredsställande och 

djurlivet obetydligt påverkat av försurning.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig, främst till följd av vattenreglering och 

markavvattning. Mjörn är reglerad från Solvedens kraftverk som är beläget vid sjöns utlopp. 

Kraftverket utgör ett artificiellt definitivt vandringshinder för fisk. Även i de två större 

tillflödena till sjön, Säveån och Ålanda ström, förekommer vattenreglering och artificiella 

vandringshinder. Flera dikningsföretag finns inom delavrinningsområdet.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
I Mjörns bottensediment registrerades höga halter av krom, kadmium och PCB vid 

provtagningar utförda år 2000. Även andra metaller förekom i förhöjda halter. På grund av de 

förorenade sedimenten bedöms påverkan från förorenande ämnen som måttlig. 
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Torskabotten 
Torskabotten avvattnas via Laxån till Sävelången och Säveån. Sjön tillförs vatten från Lill-

Bottnasjön samt sjöar i Alingsås kommun, bl a Ömmern och Ören. Torskabottens 

delavrinningsområde är beläget i den östra delen av Lerums kommun och har en total areal av 

ca 832 ha. Området domineras av skogsmark, sankmark och öppet vatten. Jordbruksmark är 

sparsamt förekommande. 
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Måttlig status 
Påverkan av vattenreglering medför att Torskabotten bedöms ha måttlig status. En påverkan 

som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till 

år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
En provtagning 2008 visade på låga halter av fosfor och måttligt höga halter av kväve. 

Delavrinningsområdet har liten andel jordbruksmark och ca 100 kända enskilda avlopp. De 

huvudsakliga källorna för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark och de enskilda 

avloppen. Sammantaget bedöms påverkan av övergödning som liten. 
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Liten påverkan av försurning 
Torskabotten bedöms i liten utsträckning vara påverkad av försurning. Bedömningen grundar 

sig endast på ett uppmätt pH-värde 2008 i sjöns utlopp och är därför något osäker. 

Regelbundna mätningar i den uppströms belägna sjön Ömmerns utlopp indikerar dock att pH-

värdena i Torskabotten är tillfredsställande. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Under 1970-talet registrerades låga pH-värden i Torskabotten. 

Regelbunden kalkning sker numera i uppströms belägna vatten i Alingsås kommun. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
I Torskabottens utlopp finns en kraftverksdamm (Tollereds kraftverk). Regleringsamplituden 

uppgår till 1,77 m. Dammen utgör inte vandringshinder för fisk eftersom det strax nedströms 

finns ett naturligt fall som utgör ett definitivt vandringshinder. Även i den uppströms belägna 

Ömmerns utlopp finns en anlagd damm, Torska kraftverksdamm. Den mekaniska påverkan 

bedöms som måttlig till följd av vattenreglering.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, organiska miljögifter och bekämpningsmedel saknas.  
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Laxån 
Laxån mynnar i Sävelången som avvattnas till Säveån. Bäcken mottar tillrinning från det 

uppströms belägna Torskabottens delavrinningsområde samt flera sjöar i Alingsås kommun. 

Laxåns delavrinningsområde är beläget i den östra delen av Lerums kommun och har en total 

areal av ca 14 ha. Området domineras av skogsmark och övrig öppen mark. Relativt mycket 

bebyggelse förekommer medan jordbruksmark saknas. 
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Måttlig status 
Laxån bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av vattenreglering och 

markavvattning. En påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt 

om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Laxåns fosforhalter är låga och halterna av kväve är måttligt höga. Detta medför att påverkan 

av övergödning bedöms som liten. Inom delavrinningsområdet är det företrädesvis 15 kända 

enskilda avlopp som tillför näringsämnen till ån.  
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Liten påverkan av försurning 
Laxån bedöms i liten utsträckning vara påverkad av försurning. Bedömningen grundar sig 

endast på ett uppmätt pH-värde 2008 i den uppströms belägna Torskabotten och är därför 

något osäker. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. 

Under 1970-talet registrerades låga pH-värden i Torskabotten. Regelbunden kalkning sker 

numera i uppströms belägna vatten i Alingsås kommun. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
I delavrinningsområdet finns ett dikningsföretag. I de uppströms belägna Torskabottens och 

Ömmerns utlopp finns kraftverksdammar. Sammantaget bedöms den mekaniska påverkan 

vara måttlig till följd av vattenreglering och markavvattning.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, organiska miljögifter och bekämpningsmedel saknas. I 

anslutning till Näs industriområde har tidigare industriavlopp förorenat Laxån. En del av 

dessa föroreningar kan numera spåras i Sävelångens bottensediment i form av förhöjda halter 

av krom. De historiska utsläppen bedöms dock inte finnas kvar i Laxån på grund av 

avsaknaden av organiska bottensediment i de mynningsnära delarna av ån. 
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Gärdsjön 
Gärdsjön avvattnas via Vibosjön och Pliktån till Sävelången och Säveån. Avrinningsområdet 

med Gärdsjön ligger i den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 68 

ha. Avrinningsområdet ligger högst upp i vattensystemet och domineras av skog och vatten. 

Jordbruksmark och bebyggelse är mycket sparsamt förekommande. 
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God status 
Gärdsjön bedöms ha god status. Bedömningen av försurningspåverkan är dock något osäker 

Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör god status kunna upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan av övergödning bedöms vara liten. Fosforhalterna är låga medan halterna av kväve 

är höga. Den huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i sjöns utlopp visar genomgående på tillfredsställande pH-värden. 

Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. 

Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Gärdsjön kalkas 

regelbundet sedan år 1991. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Låga till mycket låga metallhalter har uppmätts vid två tillfällen i Gärdsjöns vatten. Halter 

som knappast medför risk för negativ påverkan på akvatiska organismer. Information om 

halter av bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier och 

bebyggelse samt sparsam förekomst av jordbruksmark i avrinningsområdet indikerar att 

påverkan av förorenande ämnen är liten.  
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Vibosjön 
Vibosjön avvattnas via Pliktån till Sävelången och Säveån. Tillrinning sker från det 

uppströms belägna Gärdsjöns avrinningsområde. Delavrinningsområdet med Vibosjön ligger i 

den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 659 ha. Området 

domineras av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmark och bebyggelse är mycket sparsamt 

förekommande. 
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God status 
Vibosjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer främst i form av skogsbruk och 

luftnedfall. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör god status kunna upprätthållas till år 

2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan från näringsämnen bedöms vara liten. Fosforhalterna är låga och kvävehalterna 

måttligt höga. Den huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark. 

En stor del av fosforn tillförs även från 16 kända enskilda avlopp. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar visar på tillfredsställande pH-värden under senare år. Under 1990-talet förekom 

dock enstaka pH-värden ned mot 5,0. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall 

av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar numera uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Vibosjön kalkas sedan 1980. Även den uppströms belägna Gärdsjön kalkas 

regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Låga till mycket låga metallhalter har uppmätts vid två tillfällen i Vibosjöns vatten. Halter 

som knappast medför risk för biologiska effekter. Information om halter av 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsam 

förekomst av bebyggelse och jordbruksmark i avrinningsområdet indikerar att påverkan av 

förorenande ämnen är liten.  
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Pliktån 
Pliktån mynnar i Sävelången och avvattnas vidare till Säveån. Ån tillförs vatten från de 

uppströms belägna delavrinningsområdena för Gärdsjön och Vibosjön. Pliktåns 

delavrinningsområde är beläget i den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal 

av ca 835 ha. Området domineras av skogsmark och vatten med inslag av jordbruksmark och 

sankmark. I Pliktån har elritsa och öring påträffats vid provfiske. Flodpärlmussla har tidigare 

funnits i ån. 
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God status 
Pliktån bedöms ha god status. Påverkan förekommer främst i form av skogsbruk och enskilda 

avlopp. Det är troligt att god status kan upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Pliktån bedöms vara i liten utsträckning påverkad av övergödning. Fosforhalterna är låga och 

halterna av kväve är måttligt höga. Det är framförallt i de nedre delarna av Pliktån som 

jordbruksmark och bebyggelse förekommer. Det finns 33 kända enskilda avlopp inom 

området. Tillförseln av näringsämnen kommer företrädesvis från skogsmark samt till mindre 

del från jordbruk och enskilda avlopp. 
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Liten påverkan av försurning 
pH-värdena i Pliktån är tillfredsställande och vattendraget bedöms i liten utsträckning vara 

påverkad av försurning. Även provtagningar av bottenfauna visar på obetydlig 

försurningspåverkan. De uppströms belägna Vibosjön och Gärdsjön kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Pliktåns vatten. Halter som knappast 

medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsamt med bebyggelse 

indikerar att påverkan av förorenande ämnen är liten.  
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Tvärsjön 
Tvärsjön avvattnas via Uspen, Lensjön och Kullaån till Sävelången och Säveån. Tvärsjöns 

avrinningsområde är beläget i den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av 

ca 560 ha. Området domineras av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmark saknas och 

bebyggelsen är mycket sparsamt förekommande. 
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God status 
Tvärsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer endast från luftnedfall, skogsbruk och 

enstaka enskilda avlopp. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör statusen kunna 

upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Tvärsjöns fosforhalter är låga och halterna av kväve är måttligt höga. Sparsamt med 

bebyggelse och avsaknad av jordbruksmark medför att påverkan av övergödning är liten. 

Tillförseln av näringsämnen kommer företrädesvis från skogsmark och nio kända enskilda 

avlopp. 
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Ingen påverkan av försurning 
pH-värdena i Tvärsjöns utlopp är nära neutrala och sjön bedöms vara i obetydlig utsträckning 

påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av 

försurande ämnen.  Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i sjön. 

Tvärsjön har kalkats sedan 1982.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Tvärsjöns utlopp. Halter som knappast 

medför risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsamt med bebyggelse 

indikerar att påverkan av förorenande ämnen är liten.  
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Uspen 
Uspen avvattnas via Lensjön och Kullaån till Sävelången och Säveån. Tillrinning sker från det 

uppströms belägna Tvärsjöns avrinningsområde. Uspens delavrinningsområde ligger i den 

sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 1344 ha. 

Delavrinningsområdet domineras av skogsmark, sankmark och vatten. Jordbruksmark och 

bebyggelse är mycket sparsamt förekommande.  
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Måttlig status 
Uspen bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer i form av förhöjda halter av krom.  

Bedömningen är dock osäker då den endast baseras på ett mättillfälle. Ytterligare provtagning 

behövs för att få ett bättre underlag. Troligen kan god status uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Sjön Uspen är näringsfattig med måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. Påverkan av 

övergödning bedöms som liten. Den huvudsakliga tillförseln av näringsämnen härrör från 

skogsmark och 30 kända enskilda avlopp. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Uspens utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms vara i liten 

utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall 

av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar numera uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Uspen har kalkats sedan 1982. Även den uppströms belägna Tvärsjön kalkas 

regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
År 2007 uppmättes låga till mycket låga halter av metaller i Uspens vatten förutom krom som 

förekom i måttligt hög halt. Information om halter av bekämpningsmedel och organiska 

miljögifter saknas. På grund av den förhöjda halten av krom bedöms påverkan från 

förorenande ämnen som måttlig. Bedömningen är dock osäker då den endast baseras på en 

provtagning. Ytterligare provtagning av metallhalter i vatten bör utföras. 
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Lensjön 
Lensjön avvattnas till Kullaån och vidare till Sävelången och Säveån. Sjön mottar vatten från 

de uppströms belägna delavrinningsområdena för Uspen och Tvärsjön. Lensjöns 

delavrinningsområde ligger i den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av 

ca 198 ha. Delavrinningsområdet domineras av skogsmark, sankmark och vatten. 

Jordbruksmark och bebyggelse är sparsamt förekommande. 
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God status 
Lensjön bedöms ha god status. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör statusen kunna 

upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Lensjön är näringsfattig med låga fosforhalter och måttligt höga kvävehalter. Fosforhalterna 

är låga trots en relativt hög tillförsel av näringsämnen från 95 kända enskilda avlopp. De låga 

fosforhalterna medför att Lensjön bedöms i liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar i Lensjöns utlopp visar på nära neutrala pH-värden och sjön bedöms vara i 

obetydlig utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft 

mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Lensjön har kalkats sedan 1982. Även de uppströms belägna Uspen och 

Tvärsjön kalkas regelbundet.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2006 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Lensjöns vatten. Halter som knappast 

medför risk för negativa effekter på akvatiska organismer. Information om halter av 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Liten andel jordbruksmark samt 

avsaknad av industrier i området indikerar att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Kullaån 
Kullaån mynnar i Sävelången och avvattnas vidare till Säveån. Tillrinning sker från Lensjöns, 

Uspens och Tvärsjöns delavrinningsområden. Delavrinningsområdet med Kullaån ligger i den 

östra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 310 ha. Området domineras av 

skogsmark men även tätbebyggelse, jordbruksmark och sankmark är allmänt förekommande. 

I Kullaån har gädda, lake, mört, ål och öring påträffats vid provfiske. 
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God status 
Kullaån bedöms ha en god status. Bedömningen är dock något osäker. Eventuellt förekommer 

en viss påverkan av förorenande ämnen från bebyggelse. Om kalkningsåtgärder vidtas 

regelbundet bör statusen kunna upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan från näringsämnen bedöms vara liten i Kullaån. Fosforhalterna är låga medan 

kvävehalterna är måttligt höga. Näringsämnen tillförs främst från 35 kända enskilda avlopp 

samt dagvatten, jordbruk och skogsmark. 
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Ingen påverkan av försurning 
Kullaån bedöms vara i obetydlig utsträckning påverkad av försurning. Från ån finns endast 

enstaka pH-värden dokumenterade. Bedömningen grundar sig på de regelbundna pH-

mätningar som utförts i den uppströms belägna Lensjön. Även provtagningar av bottenfauna i 

Kullaån visar på obetydlig påverkan av försurning. De uppströms belägna Lensjön, Uspen och 

Tvärsjön kalkas regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området. Dock förekommer en relativt stor andel bebyggelse längs vattendraget.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, organiska miljögifter och bekämpnings medel saknas. 

Relativt stor andel bebyggelse indikerar dock att viss tillförsel sker.  
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Sävelången 
Sävelången avvattnas via Säveån och Aspen till Göta Älv. Sjön mottar tillrinning från Mjörn, 

Laxån, Pliktån och Kullaån. Sävelångens delavrinningsområde ligger i den östra delen av 

Lerums kommun och har en total areal av ca 3354 ha. Delavrinningsområdet domineras av 

skogsmark och vatten med inslag av främst jordbruksmark. 
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Måttlig status 
Sävelången bedöms ha en måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

vattenreglering och förorenade bottensediment. Påverkan bedöms vara av långsiktig karaktär. 

Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan från näringsämnen bedöms vara liten i Sävelången. Fosforhalterna är låga medan 

kvävehalterna är höga. Långa mätserier finns från både sjöns inlopp och utlopp. Inom 

delavrinningsområdet utgörs de huvudsakliga källorna för näringsämnen av 461 kända 

enskilda avlopp samt skogs- och jordbruksmark. Tillförseln av näringsämnen höjer inte 

halterna av fosfor och kväve i Sävelången mellan inloppet och utloppet, främst på grund av en 

hög retention i sjön. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar visar att Sävelången inte är påverkad av försurning. pH-värdena har varit nära 

neutrala vid de upprepade provtagningar som utförts.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
I Sävelångens utlopp finns en fördämning, Floda kraftverk. Tillsammans med Solvedens 

kraftverk i utloppet från Mjörn medför dessa en avsevärd påverkan med avseende på 

vandringshinder och reglering. I delavrinningsområdet finns dessutom ett känt 

markavvattningsföretag och relativt stora andelar jordbruksmark.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Provtagning av metallhalterna i ytliga bottensediment i anslutning till Laxåns mynning 

utfördes 2008. Halterna av krom var höga medan övriga metaller förekom i låga till måttligt 

höga halter. Halterna av kvicksilver i gädda har provtagits åren 1991 och 2002 och båda 

gångerna var halterna låga. Information om halter av bekämpningsmedel och organiska 

miljögifter saknas. På grund av de förorenade sedimenten bedöms påverkan från förorenande 

ämnen som måttlig. 
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Lerån 
Lerån mynnar i Säveån som avvattnas via Aspen till Göta älv. Leråns avrinningsområde är 

beläget i den centrala delen av Lerums kommun, norr om Lerums tätort, och har en total areal 

av ca 1340 ha. Området domineras av skog, jordbruksmark och övrig mark. Viss 

tätbebyggelse förekommer i den nedre delen. 
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Dålig status 
Lerån bedöms ha dålig status på grund av påverkan från främst övergödning. Bedömningen är 

dock osäker på grund av sparsam provtagning varför mer provtagning krävs för att få ett 

bättre underlag. Vidtas åtgärder kan eventuellt måttlig status uppnås till år 2015. 
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Mycket stor påverkan av övergödning 
Den provtagning som utfördes vintern 2008 visade på extremt hög fosforhalt och mycket hög 

kvävehalt. Bedömningen är dock något osäker på grund av fåtaliga mätvärden. Det var höga 

vattenflöden vid provtagningen vilket kan ha påverkat resultatet. Den höga tillförseln av 

fosfor härrör främst från jordbruk och 105 kända enskilda avlopp medan den huvudsakliga 

källan för tillförsel av kväve utgörs av jordbruket. 
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Ingen påverkan av försurning 
Den provtagning som utfördes vintern 2008 visade på nära neutrala förhållanden. Påverkan av 

försurning är troligen obetydlig. Bedömningen är dock något osäker på grund av de fåtaliga 

mätvärdena. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Flera kända dikningsföretag finns inom delavrinningsområdet vilket medför att den 

mekaniska påverkan bedöms som måttlig.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Förhöjda metallhalter i vattenmossa uppmättes i Lerån år 2000. Halterna av krom, kvicksilver 

och bly var måttligt höga. Vid provtagning i vatten våren 2008 förekom samtliga metaller i 

låga eller mycket låga halter förutom blyhalten som var måttligt hög. Vid den senare 

provtagningen analyserades även PAH och bekämpningsmedel i vatten och samtliga halter 

befanns vara under detektionsgränsen. På grund av de förhöjda halterna av bly bedöms 

påverkan från förorenande ämnen som måttlig. Föroreningen av bly i vattenmiljön har 

minskat under senare år, främst på grund av övergången till blyfri bensin, och kan förväntas 

fortsätta att minska även i framtiden.  
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Häcksjön 
Häcksjön avvattnas via Häcksjöbäcken till Säveån och Göta älv. Häcksjöns avrinningsområde 

ligger i den sydvästra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 95 ha. 

Delavrinningsområdet domineras av skog och vatten. Bebyggelse och odlingsmark saknas. 
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God status 
Häcksjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer främst från luftnedfall och i form av 

en anlagd damm i sjöns utlopp. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen 

kunna upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Mätningar av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet. Avsaknad av avlopp och 

jordbruksmark indikerar dock en liten påverkan av övergödning. Skogsmark utgör den 

huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar i Häcksjöns utlopp visar på nära neutrala pH-värden och sjön bedöms i obetydlig 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Häcksjön har kalkats vid flera tillfällen sedan 1985. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag finns inom området. I Häcksjöns utlopp finns en anlagd hålldamm 

som utgör ett definitivt artificiellt vandringshinder för fisk. Dock finns ett naturligt definitivt 

vandringshinder strax nedströms dammen. Troligen är sjön något uppdämd på grund av 

dammen. Den mekaniska påverkansgraden bedöms som liten.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknaden av industrier, jordbruksmark och bebyggelse i området indikerar emellertid liten 

påverkan av förorenande ämnen. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Häcksjöbäcken 
Häcksjöbäcken mynnar i Säveån som avvattnas via Aspen till Göta älv. Tillrinning sker från 

Häcksjöns avrinningsområde. Häcksjöbäckens delavrinningsområde är beläget strax nordväst 

om Lerums tätort och har en total areal av ca 333 ha. Området domineras av skogsmark men i 

den södra delen finns mycket tätbebyggelse i anslutning till Lerums tätort. 
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Måttlig status 
Häcksjöbäcken bedöms ha en måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

övergödning, förhöjda metallhalter och stor andel bebyggelse. Påverkan av övergödning kan 

reduceras om åtgärder vidtas. Den mekaniska påverkan bedöms däremot vara av långsiktig 

karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 

 

Bedömning av status 2008

Bedömning av status 2015

Måttlig status

Måttlig status

Påverkan

0 1 2 3 4 5

Förorenande

ämnen

Mekanisk

påverkan

Försurning

Övergödning

Påverkan: 1=ingen 2=liten 3=mått lig 5=mycket stor

Status: hög god måttlig dålig

4=stor

ot illf redsställande

 



 

 
83 

Måttlig påverkan av övergödning 
En provtagning utförd vintern 2008 visar på måttligt höga fosfor- och kvävehalter. Tillförseln 

av näringsämnen härrör främst från skogsmark, dagvatten och 50 kända enskilda avlopp. De 

måttligt höga halterna av fosfor medför att Häcksjöbäcken bedöms vara påverkad av 

övergödning. Bedömningen är dock osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. 
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Ingen påverkan av försurning 
Den mätning som utfördes våren 2008 visade på neutrala förhållanden och Häcksjöbäcken 

bedöms i obetydlig utsträckning vara påverkad av försurning. Bedömningen är dock något 

osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. Den uppströms belägna Häcksjön har kalkats vid 

flera tillfällen sedan 1985. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Strax uppströms mynningen finns en vägtrumma som utgör en svår passage för 

uppströmsvandrande fisk. En stor andel bebyggelse samt förekomst av vandringshinder 

medför att påverkan bedöms som måttlig.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Förhöjda metallhalter i vattenmossa uppmättes i Häcksjöbäcken år 2000. Halterna av krom, 

kvicksilver och koppar var måttligt höga. Vid provtagning i vatten våren 2008 förekom 

samtliga metaller i låga eller mycket låga halter förutom blyhalten som var måttligt hög. Vid 

den senare provtagningen analyserades även PAH och bekämpningsmedel i vatten och 

samtliga halter befanns vara under detektionsgränsen. På grund av de förhöjda halterna av 

metaller bedöms påverkan från förorenande ämnen som måttlig. Föroreningen av bly i 

vattenmiljön har minskat under senare år, främst på grund av övergången till blyfri bensin, 

och kan förväntas fortsätta att minska även i framtiden.  
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Säveån (mellan Sävelången och Aspen) 
Säveån mynnar i Aspen och mottar vatten från Sävelången och Mjörn samt de två tillflödena 

Lerån och Häcksjöbäcken. Säveåns delavrinningsområde är beläget i den centrala delen av 

Lerums kommun och har en total areal av ca 2553 ha. Området domineras av skogsmark, 

jordbruksmark och tätbebyggelse. I Säveån har abborre, id, lake, lax, mört, stensimpa, ål och 

öring påträffats vid provfiske. Nedströms Hedefors förekommer reproduktionsområden för 

havsöring och lax. Säveåns laxbestånd utgörs av en genuin och ursprunglig stam. 
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Otillfredsställande status 
Säveån mellan Sävelången och Aspen bedöms ha en otillfredsställande status. Påverkan 

förekommer främst i form av vattenreglering och vandringshinder men även av övergödning 

och förorenade bottensediment. Förutom övergödningen bedöms påverkan vara av långsiktig 

karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Måttlig påverkan av övergödning 
Bedömningen av Säveån grundas på en sammanvägd bedömning av mätdata från två 

provlokaler, en i Sävelångens utlopp och en vid mynningen i Aspen. Fosforhalterna är låga i 

Sävelångens utlopp och måttligt höga vid mynningen i Aspen. Kvävehalterna är höga i såväl 

den övre som den nedre provpunkten. Säveån tillförs relativt stora mängder fosfor från 

delavrinningsområdet men även från tillflödet Lerån. Haltökningen mellan de två 

provpunkterna uppgår till ca 50 %. Den främsta källan för fosfor utgörs av enskilda avlopp 

men även jordbruket tillför stora mängder. Haltökningen av kväve mellan de två 

provpunkterna är 10-15 % vilket främst beror på utsläpp från avloppsreningsverket. Inom 

området finns 530 kända enskilda avlopp och ett avloppsreningsverk (Floda). 

 

Kväve från olika källor (ton N/år)

0 10 20 30 40 50

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

Fosfor från olika källor (kg P/år)

0 100 200 300 400 500 600

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

 
Ingen påverkan av försurning 
I Säveån är pH-värdena nära neutrala och ån har aldrig varit nämnvärt påverkad av 

försurningen. Även undersökningar av bottenfaunans status har visat på en obetydlig 

försurningspåverkan.  

 

Stor mekanisk påverkan 
I Säveån mellan Sävelången och Aspen finns tre dammar, Hedefors och Floda kraftverk samt 

Hillefors grynkvarn. Tillsammans med Solvedens kraftverk i utloppet från Mjörn medför 

dessa en avsevärd påverkan med avseende på vandringshinder och reglering. I 

delavrinningsområdet finns ett känt markavvattningsföretag och relativt stora andelar 

jordbruksmark och bebyggelse.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
I Säveåns bottensediment vid Hedefors registrerades måttligt höga till höga halter av krom, 

koppar och nickel vid provtagningar utförda år 2007. På grund av de förorenade sedimenten 

bedöms påverkan från förorenande ämnen som måttlig. 
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Öxsjön 
Öxsjön avvattnas via Stora Stamsjön, Långa Stamsjön och Alebäcken till Aspen och Säveån. 

Öxsjöns avrinningsområde ligger i den sydligaste delen av Lerums kommun och har en total 

areal av ca 360 ha. Området domineras av skog, vatten och sankmark. Jordbruksmark saknas 

och bebyggelsen är sparsamt förekommande. I Öxsjön har abborre och mört påträffats vid 

provfiske. 
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Måttlig status 
Öxsjön bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av reglering genom 

dricksvattenuttag. En påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför 

tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan av övergödning bedöms vara liten. Fosforhalterna är låga medan halterna av kväve 

är måttligt höga. De huvudsakliga källorna för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark 

och de 47 enskilda avlopp som finns i området. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Öxsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms i liten 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar uppkomsten av låga pH-värden i 

sjön. Öxsjön har kalkats regelbundet sedan 1983.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Öxsjön är reglerad genom vattenuttag. Detta medför en kraftig påverkan på sjöns strandzon. 

Enligt uppgift skall uttagen vara så stora att sjön idag saknar avrinningsvatten. Det är något 

osäkert i vad omfattning denna reglering påverkar sjöns akvatiska organismer. Med viss 

tvekan bedöms den mekaniska påverkan endast som måttlig. 

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2006 uppmättes mycket låga metallhalter i Öxsjöns vatten. Halter som knappast medför 

risk för biologiska effekter. Information om halter av bekämpningsmedel och organiska 

miljögifter saknas. Avsaknad av industrier och jordbruk i området indikerar emellertid att 

tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Stora Stamsjön 
Stora Stamsjön avvattnas via Långa Stamsjön och Alebäcken till Aspen och Säveån. Sjön 

mottar vatten från Öxsjöns avrinningsområde samt Lilla Stamsjön och Sandsjön. Stora 

Stamsjöns delavrinningsområde ligger i den södra delen av Lerums kommun och har en total 

areal av ca 1106 ha. Området utgörs av skog, öppet vatten och sankmark. Den södra delen 

ligger utanför kommungränsen. I Stora Stamsjön har abborre, gädda och mört påträffats vid 

provfiske. 
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Måttlig status 
Stora Stamsjön bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

utloppsdamm samt regleringspåverkan via vattenuttag i sjön och den uppströms belägna 

Öxsjön. En påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god 

status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
I Stora Stamsjön är halterna av fosfor låga och kvävehalterna måttligt höga. De huvudsakliga 

källorna för näringsämnen utgörs av skogsmark och de 209 enskilda avlopp som finns i 

avrinningsområdet (inom Lerums kommun). Låga fosforhalter medför att Stora Stamsjön 

bedöms i liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Stora Stamsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms 

vara i liten utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft 

mot nedfall av försurande ämnen men kalkningsåtgärder motverkar uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Stora Stamsjön har kalkats i stort sett årligen sedan 1992.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Stora Stamsjön är reglerad genom vattenuttag. Detta medför en kraftig påverkan på sjöns 

strandzon. Det är något osäkert i vad omfattning denna reglering påverkar sjöns akvatiska 

organismer. I Stora Stamsjöns utlopp finns en damm som utgör ett definitivt vandringshinder 

för fisk. Andelen bebyggelse är relativt hög. Med viss tvekan bedöms den mekaniska 

påverkan endast som måttlig. 

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Hösten 2006 och våren 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Stora Stamsjöns 

vatten. Halter som knappast medför risk för biologiska effekter. Information om halter av 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknad av industrier och jordbruk i 

området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Bävsjön 
Bävsjön avvattnas via Långa Stamsjön och Alebäcken till Aspen och Säveån. Bävsjöns 

delavrinningsområde ligger i den södra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

456 ha. Området domineras av skog. Området har mycket sparsamt med odlingsmark och 

bebyggelse. 

 

Markanvändning

5%

85%

3% 4%3%
0%

Vatten Skog 

Jordbruk Övrig mark 

Sankmark Tätort
 

 

 

God status 
Bävsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer främst i form av skogsbruk, luftnedfall 

och enskilda avlopp. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bör god status kunna 

upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Enstaka mätningar visar på måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. De huvudsakliga 

källorna för näringsämnen utgörs av skogsmark och 66 kända enskilda avlopp. Låga 

fosforhalter medför att Bävsjön bedöms i liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 

Bedömningen är dock osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. 

 

Kväve från olika källor (ton N/år)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

Fosfor från olika källor (kg P/år)

0 20 40 60 80

Skog

Jordbruk

Övrig mark

Dagvatten

Enskilda avlopp

ARV

 
Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Bävsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms i liten 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. men kalkningsåtgärder motverkar uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Bävsjön kalkas sedan 1991. Även fem uppströms belägna mindre sjöar kalkas 

regelbundet. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Hösten 2006 och våren 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Bävsjön. Halter 

som knappast medför risk för biologiska effekter. Information om halter av 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknad av industrier och relativt liten 

andel jordbruk i området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Långa Stamsjön 
Långa Stamsjön avvattnas via Alebäcken till Aspen och Säveån. Tillrinning sker från 

delavrinningsområdena för Bävsjön, Stora Stamsjön och Öxsjön. Långa Stamsjöns 

delavrinningsområde ligger i den sydvästra delen av Lerums kommun och har en total areal 

av ca 366 ha. Delavrinningsområdet domineras av skogsmark med inslag av främst vatten, 

sankmark och tätortsbebyggelse. 
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Måttlig status 
Långa Stamsjön bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

vandringshinder för fisk, ett dikningsföretag samt vattenreglering. En påverkan som bedöms 

vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Enstaka mätningar visar på måttligt höga kvävehalter och låga fosforhalter. De huvudsakliga 

källorna för näringsämnen utgörs av skogsmark och 65 kända enskilda avlopp. Den låga 

halten av fosfor medför att Alebäcken bedöms vara i liten utsträckning påverkad av 

övergödning. Bedömningen är dock osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar i Långa Stamsjöns utlopp visar på nära neutrala pH-värden och sjön bedöms i 

obetydlig utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag 

motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder i de uppströms belägna 

Bävsjön, Stora Stamsjön, Öxsjön och Lilla Stamsjön motverkar uppkomsten av låga pH-

värden i sjön.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
I delavrinningsområdet finns ett dikningsföretag och andelen bebyggelse är relativt hög. 

Dessutom finns ett definitivt vandringshinder i Långa Stamsjöns utlopp. Vattenreglering 

förekommer i form av dricksvattenuttag i uppströms belägna Öxsjön. Sammantaget bedöms 

den mekaniska påverkan som måttlig. 

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
År 2006 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Långa Stamsjöns vatten. Halter som 

knappast medför risk för biologiska effekter. Kvicksilverhalterna i gädda undersöktes 2008. 

Resultaten visade på måttligt höga halter. Information om halter av bekämpningsmedel och 

organiska miljögifter saknas. Relativt liten andel jordbruk samt avsaknad av industrier i 

området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Alebäcken 
Alebäcken mynnar i Aspen som avvattnas till Säveån och Göta Älv. Bäcken tillförs vatten 

från delavrinningsområdena för Långa Stamsjön, St Stamsjön, Bävsjön och Öxsjön. 

Delavrinningsområdet med Alebäcken ligger i den sydvästra delen av Lerums kommun och 

har en total areal av ca 142 ha. Området domineras av skogsmark och tätortsbebyggelse. 

Jordbruksmark är mycket sparsamt förekommande. I Alebäcken har bäcknejonöga och rikligt 

med öring påträffats vid provfiske. Alebäcken utgör ett lek- och uppväxtområde för 

havsöring. 
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Måttlig status 
Alebäcken bedöms ha en måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av 

dikningsföretag, vandringshinder för fisk samt bebyggelse. En påverkan som bedöms vara av 

långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
En provtagning utförd 2008 visar på låg fosforhalt och måttligt hög kvävehalt. Tillförseln av 

näringsämnen härrör främst från dagvatten, skog och fem kända enskilda avlopp. Den låga 

halten av fosfor medför att Alebäcken bedöms vara i liten utsträckning påverkad av 

övergödning. Bedömningen är dock osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. 
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Ingen påverkan av försurning 
Från Alebäcken saknas pH-mätningar. Undersökningar av bottenfaunans status visar på ingen 

eller obetydlig påverkan från försurning och vid utförda provfisken har tätheterna av öring 

varit höga. Även mätningar i den uppströms belägna Långa Stamsjön indikerar en obetydlig 

påverkan. De uppströms belägna sjöarna kalkas regelbundet. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Inom delavrinningsområdet finns ett markavvattningsföretag och en stor andel bebyggelse. I 

anslutning till väg E20 finns en 200 m lång kulvert som vid vissa tillfällen skulle kunna 

utgöra en svår passage för uppströmsvandrande fisk. I kulvertens inlopp finns en grovgrind 

som kan ansamla bråte och därmed försvåra möjligheterna till passage. Dessutom finns en 

damm i Långa Stamsjöns utlopp som utgör definitivt vandringshinder för vandrande fisk. 

Vattenreglering förekommer i form av dricksvattenuttag i den uppströms belägna Öxsjön. 

Sammantaget bedöms den mekaniska påverkan som måttlig.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Vintern 2008 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Alebäckens vatten. Halter som 

knappast medför risk för biologiska effekter. Även PAH och bekämpningsmedel analyserade 

och samtliga halter var under detektionsgränsen.  
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Älsjöbäcken 
Älsjöbäcken mynnar i Aspen som avvattnas till Säveån och Göta Älv. Älsjöbäcken avvattnar 

Älsjön. Avrinningsområdet med Älsjöbäcken ligger i sydvästra delen av Lerums kommun och 

har en total areal av ca 990 ha. Älsjön är den enda sjön i området. I västra delen av 

avrinningsområdet dominerar skogsmark. I den östra delen förekommer rikligt med 

jordbruksmarker. Den norra delen ligger utanför kommungränsen. 
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Måttlig status 
Älsjöbäcken bedöms ha en måttlig status på grund av påverkan av övergödning, försurning, 

vandringshinder för fisk samt förhöjda halter av bly. Blyhalterna bör på sikt sjunka till följd 

av minskad deposition. God status bör kunna uppnås om kalkningsåtgärderna i Älsjön 

förbättras och åtgärder med avseende på tillförsel av näringsämnen och vandringshinder för 

fisk vidtas. 
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Måttlig påverkan av övergödning 
Regelbundna provtagningar strax uppströms bäckens mynning visar på höga fosfor- och 

kvävehalter. Inom den jordbrukspåverkade östra grenen av bäcken är dock halterna av 

näringsämnen högre medan de är lägre inom den västra skogsdominerade grenen. 

Sammantaget bedöms påverkan av övergödning som måttlig. Inom området finns 130 kända 

enskilda avlopp. Tillförseln av näringsämnen härrör främst från jordbruk och enskilda avlopp. 

Bidragen av fosfor och kväve från Hultets avfallsanläggning är generellt små. Vid enstaka 

tillfällen uppstår dock stora kväveläckage från deponin som tydligt höjer kvävehalterna i den 

östra grenen av bäcken. 
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Måttlig påverkan av försurning 
Den nedre delen av bäcken är troligen inte påverkad av surt vatten. Mätningar i den 

uppströms belägna Älsjön visar dock på att sura förhållanden har förekommit vid flera 

tillfällen. De västra delarna av avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av 

försurande ämnen och kalkas därför. Kalkningsåtgärderna tycks dock inte motverka 

uppkomsten av låga pH-värden i Älsjön. Sjön har kalkats regelbundet sedan 1987. För hela 

avrinningsområdets ytvatten bedöms påverkan av försurning vara måttlig. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
I den nedre delen av bäcken finns en hålldamm som bedöms utgöra ett definitivt 

vandringshinder för uppströmsvandrande fisk. Inga kända dikningsföretag eller 

vattenregleringar hinder finns i området. Den östra delen av Älsjöbäckens avrinningsområde 

utgörs av jordbruksmark vilket indikerar ingrepp i form av markavvattning. Sammantaget 

bedöms den mekaniska påverkan som måttlig inom avrinningsområdet.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Provtagning av metallhalter i vattenmossa utfördes i Älsjöbäcken år 2000. Halterna var låga 

förutom för krom, koppar, kvicksilver och bly som förekom i måttligt höga halter. Vintern 

2008 uppmättes en måttligt hög blyhalt i Älsjöbäckens nedre del. Övriga metaller i vatten 

förekom i låga till mycket låga halter. Även PAH och bekämpningsmedel analyserades 2008 

och samtliga halter befanns vara under detektionsgränsen. På grund av de förhöjda 

blyhalterna i vatten bedöms påverkan av förorenande ämnen vara måttlig. Föroreningen av 

bly i vattenmiljön har minskat under senare år, främst på grund av övergången till blyfri 

bensin, och kan förväntas fortsätta att minska även i framtiden. Troligen är påverkan från 

Hultets avfallsanläggning obetydlig med avseende på metallhalter i Älsjöbäcken. 
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Svartåbäcken 
Svartåbäcken mynnar i Aspen som avvattnas till Säveån och Göta Älv. Avrinningsområdet är 

beläget i den sydvästra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 1288 ha. 

Området domineras av skog och sankmark. Jordbruksmark förekommer sparsamt. I 

Svartåbäcken har bäcknejonöga, gädda, lake, ål och öring påträffats vid provfiske. De nedre 

delarna av Svartåbäcken utgör ett lek- och uppväxtområde för havsöring. 
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Måttlig status 
Svartåbäcken bedöms ha en måttlig status på grund av påverkan av försurning och 

vandringshinder för fisk. Bäcken bör kunna uppnå god status år 2015 om kalkningarna 

förbättras och fiskväg anläggs. 
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Liten påverkan av övergödning 
Påverkan av övergödning bedöms vara liten. Mätningar visar på måttligt höga kvävehalter 

och låga fosforhalter. Näringsämnen tillförs främst från skogsmark, jordbruk och 42 kända 

enskilda avlopp. 
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Måttlig påverkan av försurning 
Mätningar visar på tillfredsställande pH-värden men provtagningar av bottenfaunan år 2006 

visade på påverkan av surt vatten. Vattendraget bedöms därför vara måttligt påverkad av 

försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. 

Våtmarkskalkningar motverkar låga pH-värden men trots de omfattande åtgärderna kan 

troligen ”surstötar” förekomma vid högflöden. Bäcken har kalkats regelbundet sedan 1999.  

 

Måttligt mekanisk påverkan 
I den nedre delen av bäcken finns en hålldamm som bedöms utgöra ett definitivt 

vandringshinder för uppströmsvandrande fisk. Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Hösten 2006 och våren 2007 uppmättes låga till mycket låga metallhalter i Svartåbäckens 

vatten. Halter som knappast medför risk för negativa effekter på det akvatiska livet. 

Information om halter av bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknad av 

industrier i området indikerar emellertid att tillförseln av förorenande ämnen är liten.  
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Aspen 
Aspen avvattnas via Säveån till Göta Älv. Aspen mottar tillrinning från stora delar av 

kommunen, bl a Säveån, Sävelången och Mjörn samt de två tillflödena Älsjöbäcken och 

Svartåbäcken. Aspens delavrinningsområde ligger i den sydvästra delen av Lerums kommun 

och har en total areal av ca 1624 ha. Delavrinningsområdet domineras av skogsmark och 

vatten med inslag av tätbebyggelse, sankmark och jordbruksmark. 
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Måttlig status 
Aspen bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av vattenreglering och 

förorenade bottensediment. En påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är 

därför tveksamt om god status kan uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Aspens fosforhalter är låga medan halterna av kväve är höga. Inom delavrinningsområdet 

utgörs källorna för fosfor företrädesvis av Lerums avloppsreningsverk, enskilda avlopp och 

dagvatten. Tillförseln av kväve härrör huvudsakligen från avloppsreningsverket och 

skogsmarken. Inom området finns ca 110 kända enskilda avlopp. Sammantaget bedöms 

Aspen i liten utsträckning vara påverkad av övergödning. 
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Ingen påverkan av försurning 
Provtagningar avseende försurningssituationen indikerar obetydlig påverkan av försurning i 

sjön Aspen. pH-värdena har varit nära neutrala vid de upprepade mätningar som utförts.  

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

delavrinningsområdet. Dock förekommer regleringspåverkan från de uppströms belägna 

kraftverken i Säveån vid Hedefors samt i Sävelångens och Mjörns utlopp. Tillsammans med 

relativt stora andelar jordbruksmark och bebyggelse medför det att den mekaniska påverkan 

bedöms som måttlig.  

 

Måttlig påverkan av förorenande ämnen 
Provtagning av metallhalterna i Aspens ytliga bottensediment utfördes 2002 och 2007. Vid 

den första undersökningen var metallhalterna låga till mycket låga utom för arsenik, krom, 

koppar och nickel som förekom i måttligt höga halter. Vid den senare provtagningen, som 

utfördes i anslutning till Säveåns mynning, var halterna likartade förutom att arsenik förekom 

i låga halter. Vid 2007 års undersökning analyserades även halterna av PAH, PCB och DDT i 

samlingsprov från olika sedimentdjup. I några av sedimentproven var halterna av dessa 

ämnen låga medan de var höga i andra. Resultaten är svårtolkade men indikerar att 

föroreningarna främst förekommer i djupare liggande sediment och härrör från historiska 

utsläpp. Ytterligare provtagning av ytsediment bör utföras i syfte att erhålla en tydligare bild 

av föroreningsgraden och eventuell risk för påverkan på fauna. Halterna av kvicksilver i 

gädda har vid provtagningar åren 2002-2005 varit måttligt höga. Sammantaget bedöms 

påverkan av förorenande ämnen som måttlig.  
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Stora Sturven 
Stora Sturven avvattnas via Lilla Sturven, Öjesjön och Björkesjön till Mölndalsån och Göta 

älv. Stora Sturvens avrinningsområde ligger i den sydöstra delen av Lerums kommun och har 

en total areal av ca 320 ha. Området domineras av skog, vatten och sankmark. Förekomsten 

av jordbruksmark och bebyggelse är mycket sparsam. I Stora Sturven har abborre, gädda, 

mört och nors påträffats vid provfiske. 
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God status 
Stora Sturven bedöms ha god status. Påverkan förekommer endast i form av skogsbruk och 

luftnedfall. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen kunna upprätthållas till 

år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Mätningar av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet. Sparsamt med bebyggelse, 

jordbruksmark och enskilda avlopp indikerar dock liten påverkan av övergödning. Den 

huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark. 
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Liten påverkan av försurning 
Upprepade provtagningar avseende försurningssituationen indikerar liten påverkan av 

försurning. pH-värdena har varit tillfredsställande vid de mätningar som utförts. 

Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. 

Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Stora Sturven 

kalkas regelbundet sedan 1985.  

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Vid provtagning av gädda år 2008 noterades måttligt höga halter av kvicksilver i muskel. 

Information om metallhalter i vatten, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknaden av industrier samt sparsamt med bebyggelse och jordbruksmark i området 

indikerar emellertid liten påverkan av förorenande ämnen.  
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Stensjön 
Stensjön avvattnas via Härsjöarna och Tvärån till Mölndalsån och Göta älv. Stensjöns 

avrinningsområde är beläget i den sydöstra delen av Lerums kommun och har en total areal av 

ca 53 ha. Området domineras av skog, sankmark och vatten. Området har sparsamt med 

jordbruksmark och nästan ingen bebyggelse. 
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God status 
Stensjön bedöms ha god status. Bedömningen av försurningspåverkan är dock osäker på 

grund av fåtaliga provtagningar. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms statusen 

kunna upprätthållas till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Mätningar av fosfor och kväve saknas från delavrinningsområdet. Avsaknad av 

jordbruksmark och ett enskilt avlopp indikerar dock en liten påverkan av övergödning. Den 

huvudsakliga källan för tillförsel av näringsämnen utgörs av skogsmark. 
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Liten påverkan av försurning 
Tillfredsställande pH-värden har noterats vid de tillfällen som vattenprov tagits. 

Bedömningen är dock något osäker på grund av de fåtaliga mätvärdena. Avrinningsområdet 

har svag motståndskraft mot nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock 

troligen uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Stensjön kalkas regelbundet sedan år 1989. 

Den första kalkningen utfördes dock 1977. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknaden av industrier samt sparsamt med bebyggelse och jordbruksmark i området 

indikerar emellertid liten påverkan av förorenande ämnen. Antropogen tillförsel sker 

sannolikt endast via luftnedfall. 
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Lilla Härsjön 
Lilla Härsjön avvattnas via Stora Härsjön och Tvärån till Mölndalsån och Göta älv. 

Tillrinning sker från det uppströms belägna Stensjöns avrinningsområde samt från sjön 

Blomman. Lilla Härsjöns delavrinningsområde ligger i den södra delen av Lerums kommun 

och har en total areal av ca 704 ha. Skogs- och sankmarker samt öppet vatten dominerar i 

området. Jordbruksmark saknas och bebyggelse finns endast i mycket begränsad omfattning. 
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God status 
Lilla Härsjön bedöms ha god status. Påverkan förekommer troligen endast från luftnedfall, 

skogsbruk och enstaka enskilda avlopp. Om kalkningsåtgärder vidtas regelbundet bedöms 

statusen kunna upprätthållas till år 2015. 
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Ingen påverkan av övergödning 
Fosfor- och kvävehalter har provtagits vid två tillfällen i samband med riksinventeringar. 

Mätningarna visade på låga halter av fosfor och kväve. Delavrinningsområdet saknar 

jordbruksmark och har elva enskilda avlopp. Lilla Lövsjön bedöms i obetydlig utsträckning 

vara påverkad av övergödning. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar indikerar obetydlig påverkan av försurning. pH-värdena har varit nära neutrala vid 

de enstaka mätningar som utförts. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot nedfall av 

försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-värden i sjön. 

Lilla Härsjön kalkas regelbundet sedan 1989. Den första kalkningen utfördes dock 1977. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om metallhalter, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknaden av industrier och jordbruksmark i området indikerar emellertid liten påverkan av 

förorenande ämnen. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Vällsjön 
Vällsjön avvattnas via St Härsjön och Tvärån till Mölndalsån och Göta älv. Vällsjön 

avrinningsområde är beläget i den södra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

204 ha. Området domineras av skog, vatten och sankmark. Bebyggelsen är sparsam men en 

relativt stor andel odlingsmark förekommer. 
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Måttlig status 
Påverkan från reglering medför att Vällsjön bedöms ha måttlig status. En påverkan som 

bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan uppnås till år 

2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Sjön har uppvisat låga fosfor- och kvävehalter vid de provtagningar som har utförts. Trots 

relativt hög tillförsel av näringsämnen från odlingsmark och 35 kända enskilda avlopp tycks 

påverkan av övergödning vara liten. Bedömningen är dock något osäker på grund av de 

fåtaliga mätvärdena. 
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Liten påverkan av försurning 
Mätningar i Vällsjöns utlopp visar på tillfredsställande pH-värden och sjön bedöms i liten 

utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft mot 

nedfall av försurande ämnen. Kalkningsåtgärder motverkar dock uppkomsten av låga pH-

värden i sjön. Vällsjön har kalkats regelbundet sedan 1985. Den första kalkningen utfördes 

dock 1978. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig till följd av vattenreglering och förekomst av 

artificiellt vandringshinder i sjöns utlopp. I Vällsjöns utlopp finns en regleringsdamm som 

används för att reglera vattenföringen i den nedre delen av Mölndalsån.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Vid provtagning av gädda år 2008 noterades måttligt höga halter av kvicksilver i muskel. 

Information om halter av metaller, bekämpningsmedel och organiska miljögifter i vatten 

saknas. Avsaknaden av industrier och sparsamt med jordbruksmark i området indikerar 

emellertid liten påverkan av förorenande ämnen.  
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Kollsjön 
Kollsjön avvattnas via St Härsjön och Tvärån till Mölndalsån och Göta älv. Kollsjöns 

delavrinningsområde ligger i den södra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

135 ha. Området domineras av skogsmark, vatten och sankmark. Bebyggelse och 

jordbruksmark saknas. 
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Otillfredsställande status 
Kollsjön uppvisar tidvis låga pH-värden och bedöms ha en otillfredsställande status. Sjön bör 

kunna uppnå god status år 2015 med mer effektiva kalkningsåtgärder. 
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Ingen påverkan av övergödning 
Kollsjön är näringsfattig med låga fosfor- och kvävehalter. Avsaknad av jordbruksmark och 

bebyggelse medför att påverkan av övergödning är obetydlig. Näringsämnen tillförs i 

huvudsak från skogsmark och via luftnedfall. 
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Stor påverkan av försurning 
Mätningar i Kollsjön utlopp visar att sura förhållande ibland förekommer och sjön bedöms i 

stor utsträckning vara påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft 

mot nedfall av försurande ämnen och kalkas därför. Kalkningsåtgärderna tycks dock inte 

motverka uppkomsten av låga pH-värden i sjön. Kollsjön har kalkats regelbundet sedan 1989. 

De första kalkningarna utfördes dock 1978 och 1981. 

 

Liten mekanisk påverkan 
Inga kända dikningsföretag, vattenregleringar eller artificiella vandringshinder finns i 

området.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Information om metallhalter, bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. 

Avsaknaden av industrier och jordbruksmark i området indikerar emellertid liten påverkan av 

förorenande ämnen. Antropogen tillförsel sker sannolikt endast via luftnedfall. 
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Stora Härsjön 
Stora Härsjön avvattnas via Tvärån till Mölndalsån och Göta Älv. Tillrinning sker från 

Kollsjöns, Vällsjöns, Lilla Härsjöns, och Stensjöns delavrinningsområden. Stora Härsjöns 

delavrinningsområde ligger i den södra delen av Lerums kommun och har en total areal av ca 

1177 ha. Delavrinningsområdet domineras av skog, vatten och sankmark. Området saknar 

jordbruksmark och har mycket sparsamt med bebyggelse. Den södra delen ligger utanför 

kommungränsen. Fiskfaunan domineras av abborre, gädda, mört och siklöja. Dessutom 

förekommer öring och ål. 
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Måttlig status 
Stora Härsjön bedöms ha måttlig status. Påverkan förekommer främst i form av reglering. En 

påverkan som bedöms vara av långsiktig karaktär. Det är därför tveksamt om god status kan 

uppnås till år 2015. 
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Liten påverkan av övergödning 
Stora Härsjön är näringsfattig med låga fosforhalter och måttligt höga kvävehalter. Sparsamt 

med bebyggelse och avsaknad av jordbruksmark i delavrinningsområdet medför liten 

påverkan av övergödning. Tillförseln av näringsämnen kommer i huvudsak från skogsmark 

och luftnedfall samt från 29 kända enskilda avlopp. 
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Ingen påverkan av försurning 
Mätningar i Stora Härsjöns utlopp visar på nära neutrala pH-värden och sjön bedöms vara i 

obetydlig utsträckning påverkad av försurning. Avrinningsområdet har svag motståndskraft 

mot nedfall av försurande ämnen. Under 1970- och 1980-talen var sjön försurad med låga pH-

värden. Vid provfisket 1987 var mörten i stort sett utslagen. Kalkningsåtgärder motverkar 

numera uppkomsten av låga pH-värden i sjön och mörtbeståndet har återhämtat sig. St 

Härsjön har kalkats regelbundet sedan 1989. Den första kalkningen utfördes dock 1977. Även 

de uppströms belägna Lilla Härsjön, Blomman, Stensjön, Vällsjön, Kollsjön, Kloddtjärn och 

Mörkatjärn kalkas regelbundet. Stora Härsjön är en IKEU-sjö vilket innebär att den 

regelbundet provtas i syfte att följa upp effekter av kalkningsåtgärderna. 

 

Måttlig mekanisk påverkan 
Den mekaniska påverkan bedöms som måttlig till följd av vattenreglering. I Stora Härsjöns 

utlopp finns en regleringsdamm som används för att reglera vattenföringen i den nedre delen 

av Mölndalsån. Dammen utgör inte vandringshinder för fisk eftersom det strax nedströms 

finns ett naturligt fall som utgör ett definitivt vandringshinder.  

 

Liten påverkan av förorenande ämnen 
Upprepade provtagningar visar på låga till mycket låga metallhalter i Stora Härsjöns vatten. 

Halter som knappast medför risk för negativa effekter på det akvatiska livet. Vid provtagning 

av gädda år 2001 uppmättes måttligt höga halter av kvicksilver i muskel. Information om 

bekämpningsmedel och organiska miljögifter saknas. Avsaknaden av industrier samt sparsam 

förekomst av jordbruksmark och enskilda avlopp i avrinningsområdet indikerar emellertid 

liten påverkan av förorenande ämnen.  
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Klassificering av tillstånd 

Fosfor 
Tillståndet med avseende på fosfor har bedömts enligt Naturvårdsverkets (1999) 

bedömningsgrunder enligt följande klassificering. 

 

Klass Benämning Totalfosfor µg/l

1 Låga halter 12,5

2 Måttligt höga halter  12,5 – 25

3 Höga halter  25 – 50

4 Mycket höga halter  50 – 100

5 Extremt höga halter  > 100  

Kväve 
Tillståndet med avseende på kväve har bedömts enligt Naturvårdsverkets (1999) 

bedömningsgrunder enligt följande klassificering.  

 

Klass Benämning Totalkväve µg/l

1 Låga halter < 300

2 Måttligt höga halter 300–625

3 Höga halter 625–1250

4 Mycket höga halter 1250–5000

5 Extremt höga halter > 5000  

Surhet 
Tillståndet med avseende på surhet har bedömts utifrån lägsta uppmätta värdet (under de 

senaste tre åren) enligt följande klassificering.  

 

Klass Benämning pH

1 Nära neutralt > 6,5

2 Tillfredsställande 6,0-6,5

3 Måttligt surt 5,5-6,0

4 Surt 5,0-5,5

5 Mycket surt < 5,0  

Metaller i vatten 
Tillståndet med avseende på metallhalter i vatten (µg/l) har bedömts enligt följande 

klassificering (Naturvårdsverket 1999).  

 

Metall Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Mycket låg halt Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt

Arsenik < 0,4 0,4 – 5 5 – 15 15 – 75 > 75

Bly < 0,2 0,2 – 1 1 – 3 3 – 15 > 15

Kadmium < 0,01 0,01 – 0,1 0,1 – 0,3 0,3 – 1,5 > 1,5

Koppar < 0,5 0,5 – 3 3 – 9 9 – 45 > 45

Krom < 0,3 0,3 – 5 5 – 15 15 – 75 > 75

Nickel < 0,7 0,7 – 15 15 – 45 45 – 225 > 225

Zink < 5 5 – 20 20 – 60 60 – 300 > 300  
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Metaller i sediment 
Tillståndet med avseende på metallhalter i sediment (mg/kg torrsubstans) har bedömts enligt 

följande klassificering (Naturvårdsverket 1999).  

 

Metall Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Mycket låg halt Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt

Arsenik < 5  5 - 10 10 – 30 30 - 150 > 150

Bly < 50 50 – 150 150 – 400 400 – 2000 > 2000

Kadmium < 0,8 0,8 – 2 2 – 7 7 – 35 > 35

Koppar < 15 15 – 25 25 – 100 100 – 500 > 500

Krom < 10 10 – 20 20 – 100 100 – 500 > 500

Kvicksilver < 0,15 0,15 – 0,3 0,3 – 1 1 – 5 > 5

Nickel < 5 5 – 15 15 – 50 50 – 250 > 250

Zink < 150 150 – 300 300 – 1000 1000 – 5000 > 5000  

Metaller i vattenmossa 
Tillståndet med avseende på metallhalter i vattenmossa (mg/kg torrsubstans) har bedömts 

enligt följande klassificering (Naturvårdsverket 1999). 

 

Metall Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Mycket låg halt Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt

Arsenik < 0,5 0,5 - 3 3 – 8 8 - 40 > 40

Bly < 3 3 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150

Kadmium < 0,3 0,3 – 1 1 – 2,5 2,5 – 15 > 15

Kobolt < 2 2 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150

Koppar < 7 7 – 15 15 – 50 50 – 250 > 250

Krom < 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 10 10 – 50 > 50

Kvicksilver < 0,04 0,04 – 0,1 0,1 – 0,3 0,3 – 1,5 > 51

Nickel < 4 4 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150

Zink < 60 60 – 160 160 – 500 500 – 2500 > 2500  

Kvicksilver i gädda 
Tillståndet med avseende på kvicksilverhalter i muskel från gädda (mg/kg våtvikt) har 

bedömts enligt följande klassificering (Naturvårdsverket 1999). 

 

Klass Benämning Hg mg/kg vs

1 Mycket låg halt, naturligt förekommande 0,2

2

Låg halt, oftast förhöjd jämfört med bakgrundsmiljö (kan dock 

vara naturligt i vissa näringsfattiga skogssjöar  0,2 – 0,5

3 Måttligt hög halt, förhöjd jämfört med bakgrundsmiljö 0,5 – 0,75

4 Hög halt  0,75 – 1,0

5 Mycket hög halt  > 1,0  


