Undersökningar i Helgeåns avrinningsområde år 2014-2016
Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån
På uppdrag av Kommittén för
samordnad kontroll av Helgeån utför ALcontrol AB recipientkontrollen i Helgeåns avrinningsområde
sedan år 1994. Föreliggande rapport är en kort sammanfattande
version av årsrapporten för 2016,
som innehöll en långtidsutvärdering (2014-2016).
Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån bildades år 1975,
för att på ett effektivare och mer
rationellt sätt än tidigare följa upp
tillståndet i vattendraget.
Helgeån är Skånes största vattendrag med ett avrinningsområde
på 4 725 km². Sina källflöden har
ån i det myrrika urbergsområdet
på sydsvenska höglandet, i trakten
av Rydaholm i Jönköpings län och
sjön Femlingen i Kronobergs län
(Figur 1).
Helgeåns avrinningsområde består
av 55 % skog, 15 % åker, 7 % betesmark, 5 % vattenyta och 19 %
övrig mark1.
19B

Skogsmarkerna är koncentrerade
till avrinningsområdets norra del
(norr om Broby/ Hässleholm). Inslaget av myr- och andra sankmarker är störst norr om Osby. I
sådan terräng domineras de diffusa utsläppen av humösa (kolhaltiga) ämnen som vid vattenanalys
ger höga färgtal och TOC-halter
(totalt organiskt kol).
Slättlandskapet i söder består huvudsakligen av jordbruksmark, där
den diffusa belastningen framförallt består av kväve och fosfor.

Figur 1. Helgeåns avrinningsområde med markanvändning, provtagningspunkter samt de större punktutsläppen
som utgörs av kommunala avloppsreningsverk (ARV).
© Lantmäteriet.

1 SCB 2008. Statistik för vattendistrikt och huvudavrinningsområden 2005.
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Kontrollprogrammet har förändrats ett flertal gånger
sedan recipientkontrollen startade i Helgeån. Kontrollen år 2016 utfördes i enlighet med kontrollprogram
fastställt den 12 september 2013.
Programmet omfattade under år 2016 fysikaliska och
kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i
vatten samt undersökningar av växtplankton, påväxt,
bottenfauna och fisk.
Provpunkten Nöbbelöv (17).
Foto: ALcontrol AB.

Föroreningsbelastande verksamheter
Helgeån är recipient för 34 kommunala avloppsreningsverk, 8 industrianläggningar samt ett
antal kommunala avfallstippar där miljöfarlig verksamhet bedrivs. Figur 1 visar deras placering i
förhållande till provtagningspunkterna. År 2016 beräknades de totala kända punktutsläppen av
kväve vara cirka 201 ton och av fosfor cirka 2,3 ton. Både kväve- och fosforutsläppen har
minskat under treårsperioden 2014-2016.
De största utsläppen av kväve och fosfor från reningsverk år 2016 var:
•
•
•

Kristianstad, 49 ton kväve, 0,57 ton fosfor
Hässleholm, 38 ton kväve, 0,5 ton fosfor
Älmhult, 37 ton kväve, 0,3 ton fosfor

När de kända punktkällornas totala bidrag av kväve och fosfor jämförs med den totala näringstransporten för Helgeån ut i havet (utan hänsyn till självrening och retention) framgår det att
punktkällornas bidrag utgjorde 10 % av kvävet och 6 % av fosforn år 2016. Trots att de samlade utsläppen från reningsverk/punktkällor var lägre år 2016 var andelarna något högre än år
2014 och 2015. Det beror på att den beräknade transporten från Helgeån ut i havet var lägre
år 2016 (främst till följd av lägre flöde).

Lufttemperatur och nederbörd
Vid SMHI:s meteorologiska station i Osby var 2016 års
medeltemperatur 8,0 °C, vilket var 1,5 grader varmare
än normalt (medel 1961-90). Endast januari, oktober
och november hade något lägre medeltemperaturer
jämfört med normalt (Figur 2).
Årsnederbörden var 658 mm, vilket var 8 % lägre än
normalt (Figur 3). Under maj respektive september föll
endast ca 35 respektive 20 % av normalmängd. I februari och april var dock nederbörden ca 75 respektive
90 % större än förväntat (medel 1961-90).
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Figur 3. Månadsnederbörden vid SMHI:s klimatstation i Osby år 2016 i jämförelse med
normalperioden 1961-90. De streckade linjerna
visar högsta respektive lägsta månadsmedelvärde sedan år 1901.

Figur 2. Månadsmedeltemperaturer år 2016 vid
SMHI:s klimatstation i Osby i jämförelse med
medeltemperaturen för åren 1961-90. De
streckade linjerna visar de högsta respektive
lägsta värdena sedan mätningarna började.

Vattenföring
Vattenföringen påverkas av nederbörd och temperatur som påverkar snösmältning, avdunstning
och växtupptag under olika delar av året. Under en period i februari/mars var det mer vatten i
Helgeån vid Hammarsjöns utlopp (31) än normalt (veckomedelvattenföringen för perioden
1980-1992; Figur 4) medan det var lägre övriga månader.
Vattenföringen i Helgeån år 2016, beräknad som summan av medelvattenföringen i Helgeån
3
nedströms Hammarsjön (31) och i Vramsån före utflödet i Helgeån (32L), var 37 m /s, vilket var
lägre än medelvattenföringen åren 2014 och 2015 (54 respektive 43 m3/s) och lägre än medel
för perioden 1982-2015 (48 m3/s).
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Figur 4. Veckomedelvattenföring år 2016 i Helgeån vid Hammarsjöns utlopp (31). Streckad linje visar
medelflöde för perioden 1980-1992.
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Alkalinitet och pH-värde
Generellt gäller att nederbörd är sur, på
grund av utsläpp av försurande ämnen. Vid
stor nederbörd och/eller snösmältning kan
pH-värdet i sjöar och vattendrag sjunka,
om buffertförmågan (alkaliniteten) är låg,
vilket kan påverka den biologiska sammansättningen.
Trots kalkningsinsatserna förekommer försurning i vissa mindre vattendrag inom
Helgeåns avrinningsområde. Under år 2016
uppmättes dock endast pH-värden som var
6,0 eller högre (Figur 6). De lägsta pHvärdena uppmättes generellt i januari och
februari som en följd av ökad vattenföring
vid snösmältning och/eller större nederbördsmängder (Figur 4). År 2015 uppmättes pH-värden som var lägre än 6,0 i Målenån (167) och år 2014 i Såganässjöns utlopp (107), Målenån (167), Drivån (158)
och Bivarödsån (21C).
Förmågan att motstå försurning (alkaliniteten) var mycket god i södra delen av avrinningsområdet, men sämre i de norra och
mellersta delarna (Figur 5).

9,0

Figur 5. Buffertkapacitet i Helgeåns avrinningsområde (alkalinitet, årslägsta värden) från länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning och recipientkontrollen
år 2016. Färgindelningarna följer Naturvårdsverkets
Rapport 4913 (1999). © Lantmäteriet.
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104 Femlingens utlopp
107 Sågasnässjöns utlopp
109b Norra Möckeln
109y Norra Möckeln
167 Målenån, väg…
202 Agunnarydsån,…
155 Agunnarydssjöns…
111 Möckelns utlopp
166 Prästebodaån,…
6G Verumsån, före utfl i…
158 Drivån, nedstr.…
9 Osbysjön, botten
9 Osbysjön, yta
11 Helgeåns utlopp ur…
17 Nöbbelöv, kvr-damm…
18B Olingeån, i Gryt
20B Tormestorpsån…
20C Tormestorpsån f inl.…
20Kb Finjasjön, botten
20Ky Finjasjön, ytan
20I Svartevads bäcken…
20L Almaån. utlopp ur…
20V Farstorpsån f. utl. i…
20Ä Almaån, nedstr.…
20AB Almaån. före utfl. i…
21C Bivarödsån,vid Hylta
21E Bivarödsån. före…
22 Helgeån. vid Torsebro
28Bb Råbelövssjön, botten
28By Råbelövssjön, ytan
24F Vinnöån. f inl. i…
Helgeån vid Långebro
30A Hammarsjön
31 Helgeån . nedstr.…
32A Vramsån, uppstr.…
32B Lindebäck vid Ullarp
32E Vramsån, nedstr.…
32L Vramsån. före utfl. i…
33C Mjöån, nedstr.…
34 Vittskövleån, uppstr.…

5,0

Figur 6. Årslägsta pH-värden (staplar) i samtliga stationer i recipientkontrollen i Helgeån år 2016. Årslägsta pH-värden jämförs med "normala" pH-värden den närmast föregående sexårsperioden (medelvärden av årslägsta pH-värden 2010-2015; horisiontella streck) samt högsta respektive lägsta årslägsta värde under perioden (topp och botten på vertikala streck).
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Organiskt material och syretillstånd
Höga halter organiskt material kan leda till dåliga
syreförhållanden om nedbrytningsaktiviteten är
hög och syresättningen av vattnet är låg. Sjöar
fungerar som renings- och klarningsbassänger
genom att humusämnen sjunker till botten.
Med undantag för jordbruksområdena i sydväst,
med relativt små avrinningsområden, förekom
höga till mycket höga halter av organiskt material
(mätt som TOC), vilket gjorde vattnet starkt färgat
i stora delar av Helgeåns avrinningsområde. Detta
beror på inverkan från skog- och myrmark kombinerat med förhållandevis hög vattenföring och
liten andel sjöar.
Vid provtagningstillfällena bedömdes vattnets syretillstånd som måttligt syrerikt till syrerik, undantaget bottenvattnet i Råbelövssjön (28B) där nästan syrefritt tillstånd förelåg i augusti (Figur 8).
Även åren 2015 och 2014 rådde måttligt syrerikt
till syrerikt tillstånd i avrinningsområdet, undantaget Råbelövssjön (28B) i augusti 2014 då det var
syrefattigt tillstånd i bottenvattnet.
Figur 7. Årsmedelhalter av totalfosfor år
2016. Färgbedömningarna följer Naturvårdsverkets Rapport 4913
(1999). © Lantmäteriet.

Figur 8. Årslägsta syrehalter under år 2016 i
Helgeåns avrinningsområde. Färgbedömningarna följer Naturvårdsverkets Rapport
4913 (1999). © Lantmäteriet.

Näringstillstånd
Årsmedelhalterna 2016 av totalfosfor bedömdes som mycket höga i Vinnöån före
inloppet i Aralövssjön (24F) och Tormestorpsån före inloppet i Finjasjön (20C).
Vid övriga punkter var halterna måttligt
höga till höga (Figur 7). Även åren 2014
och 2015 bedömdes halterna som mycket
höga i Vinnöån (24F) och år 2014 också i
Lindebäcken vid Ullarp (32B) och i
Vittskövleån uppströms avloppsreningsverket (34).
Årsmedelhalterna 2016 var vid flertalet
provpunkter lägre än närmast föregående
sexårsmedelvärde, speciellt i den södra delen. En lägre vattenföring än normalt under året kan förklara de lägre halterna i
området.
5

HELGEÅN 2016 – Populärversion

Statusen med avseende på näringsämnen/eutrofiering bedömt utifrån fosforhalter,
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift
(2013:19, uppdaterad 2015-05-01), för perioden 2014-2016 framgår av Tabell 1. De flesta
stationer bedömdes ha måttlig, god eller hög
status.

Tabell 1. Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (2013:19, uppdaterad 2015-05-01) i Helgeåns avrinningsområde
för perioden 2014-2016. Hänsyn har inte tagits
till andel jordbruksmark (Pjo). H=Hög, G=God,
M=Måttlig, O=Otillfredsställande och D=Dålig
Nr
104
107
109y
167
202
155
111
166
6G
158
9y
11
17
18B
20B
20C
20Ky
20I
20L
20V
20Ä
20AB
21C
21E
22
27
28By
24F
30A
31
32A
32B
32E
32L
33AA
33C
34

Provtagningspunkt
Femlingens utlopp
Sågasnässjöns utlopp
Norra Möckeln yta
Målenån, väg Liatorp-Ljungby
Agunnarydsån, nedstr. Stammaderna
Agunnarydssjöns utlopp
Möckelns utlopp
Prästebodaån, uppstr. Delary
Verumsån, före utfl i Helgeån
Drivån, nedstr. Älmhults ARV, väg 27
Osbysjön yta
Helgeåns utlopp ur Osbysjön
Nöbbelöv, kvr-damm s om Broby ARV
Olingeån, i Gryt
Tormestorpsån nedstr. Sösdala
Tormestorpsån f inl. i Finjasjön
Finjasjön, ytan
Svartevadsbäcken nedstr. Tyringe
Almaån. utlopp ur Finjasjön
Farstorpsån f. utl. i Almaån
Almaån, nedstr. Lillåns tillfl.
Almaån. före utfl. i Helgeån
Bivarödsån,vid Hylta
Bivarödsån. före utfl. i Helgeån
Helgeån. vid Torsebro
Helgeån vid Långebro
Råbelövssjön, ytan
Vinnöån. f inl. i Araslövssjön
Hammarsjön
Helgeån . nedstr. Hammarsjön
Vramsån, uppstr. Rickarum
Lindebäck vid Ullarp
Vramsån, nedstr. Tollarps ARV
Vramsån. före utfl. i Helgeån
Mjöån, vid Åbjär
Mjöån, nedstr. Everöds ARV
Vittskövleån, uppstr. ARV

Fosfor

I de skogsdominerade norra delarna var
kvävemedelhalterna övervägande höga under
året. Längre söderut i den mer jordbruksdominerande delen av avrinningsområdet var kvävehalterna generellt mycket höga (Figur 9).
Årsmedelhalten av kväve i Drivån nedströms
Älmhults avloppsreningsverk (18) bedömdes
som extremt hög, men halten var något lägre
än normalt (perioden 2010-2015). Även åren
2015 och 2014 fick punkten samma bedömning.
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Figur 9. Årsmedelhalter av totalkväve
år 2016 i Helgeåns
avrinningsområde.
Färgbedömningarna
följer Naturvårdsverkets Rapport 4913
(1999). © Lantmäteriet.

De högsta kvävehalterna år 2016 (extremt höga)
uppmättes i maj och augusti. I maj uppmättes
även kraftigt förhöjda ammoniumkvävehalter vilket indikerar bräddning från avloppsreningsverket
eller bristande kväverening. I augusti bidrog den
låga vattenföringen troligen till att koncentrera
kvävehalterna (koncentrationseffekt).
Extremt höga kvävehalter uppmättes i februari, oktober och november även i Vinnöån (24 F),
vilket också förekom åren 2015 och 2014. År 2015 förekom tidvis extremt höga halter i Vramsån (32E) och Vittskövleån (34). Vid flera stationer var dock årsmedelhalten 2016 av kväve den
lägsta som uppmäts under perioden 2010-2016.
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Transport och arealspecifik förlust
Eftersom transporter beräknas utgående från ämneshalter i vattnet och vattenflöde så spelar
vattenflödet en stor roll för ämnestransporten. Beräkningar av transporter och arealspecifika
förluster har gjorts för tio punkter i avrinningsområdet: fem i huvudfåran och fem i biflöden.
År 2016 var fosfor- och kvävetransporten från Helgeån till havet (Hanöbukten) 39 respektive
1968 ton (beräknad som summan av transporterna vid 31 och 32L). Under en längre tidsperiod
(1982-2016) finns en tydlig tendens till minskade flöden och transporter av fosfor och kväve
(Figur 10). Transporten av organiskt material (TOC) var 17 146 ton år 2016, vilket var mer än år
2012, men mindre än åren 2013-2015.
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Figur 10. Årstransport av totalfosfor (ton, vänster) och totalkväve (ton, höger) från Helgeån till Hanöbukten för perioden 1982-2016 (staplar) i relation till årsmedelvattenföring (heldragen linje). Den tunna
streckade linjen visar trenden för vattenföring och den tjocka streckade transporttrenden för fosfor respektive kväve.

Arealspecifik förlust (kg/ha, år) beskriver
näringstillförseln från avrinningsområden till sjöar och hav. Förlusten av kväve
och fosfor har erhållits utifrån 2016 års
beräknade ämnestransporter som dividerats med respektive provpunkts avrinningsområdesareal (Tabell 2).
Den arealspecifika förlusten för hela
Helgeåns avrinningsområde bedöms
som måttligt hög för fosfor och som
hög för kväve.

Tabell 2. Arealspecifik förlust (kg/ha, år) för fosfor och
kväve i Helgeåns avrinningsområde år 2016. Färgbedömningarna följer Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999)
PROVPUNKT

Nr

Fosfor
kg/ha,år

Kväve
kg/ha,år

måttligt hög
Osbysjöns utl.
11
låg
Möckelns utl.
111
låg
låg
Helgeån nedstr. Knislinge
19B
måttligt hög
låg
Almaån före utl. i Helgeån
20AB måttligt hög
hög
Almaån vid utl. Finjasjön
20L måttligt hög
hög
måttligt
hög
Bivarödsån
21E
låg
Helgeån vid Torsebro
22
måttligt hög
låg
Vinnöån
24F måttligt hög
hög
Helgeån nedstr. Hammarsjön
31 måttligt hög måttligt hög
Vramsån före utfl. i Helgeån
32L måttligt hög
hög
Mycket låga

7

Låga

Måttligt höga

Höga

Mycket höga

HELGEÅN 2016 – Populärversion

Metaller i vatten
Metaller är ett naturligt inslag i vatten, men när halterna blir för höga kan de bli skadliga för
vattenlevande organismer. Årsmedelhalter av metaller i vatten redovisas i Tabell 3. De färgade
cellerna visar de metaller som är upptagna i Naturvårdsverkets Rapport 4913 (1999). Halterna
har varit på en jämförbar nivå under flera år.
Tabell 3. Årsmedelhalter av analyserade metaller år 2016. Klassificering enligt Naturvårdsverkets
Rapport 4913 (1999). För kvicksilver saknas liknande klassindelning
Provpunkt

Nr

As
µg/l

Pb
µg/l

Cd
µg/l

Cr
µg/l

Ni
µg/l

Zn
µg/l

Hg
ng/l

Möckelns utlopp
Osbysjöns utlopp
Helgeån. vid Torsebro
Helgeån. nedstr. Hammarsjön

111
11
22
31

0,44
0,40
0,37
0,44

0,63
0,80
0,49
0,47

0,019
0,020
0,022
0,019

0,285
0,2833
0,30
0,35

0,69
0,61
0,78
0,87

3,0
3,9
3,7
4,1

3,0
2,5
3,5
3,0

Måttligt höga

Höga

Mycket låga

Låga

Mycket höga

I Helgeån mäts metallhalten i ofiltrerade vattenprov, vilket innebär att uppmätta metallhalter är
lika med eller högre än i vatten som filtrerats genom 0,45 µm-filter. Detta ger en ”hårdare” bedömning när halterna jämförs med gränsvärden och bedömningsgrunder som är angivna i
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19, uppdaterad 2015-05-01). Trots
detta överskreds inga av årets medelhalter gränsvärden eller bedömningsgrunder (gäller metallerna kadmium, bly, kvicksilver, nickel, arsenik och krom ).

Växtplankton
Växtplankton är mikroskopiskt små primärproducenter som
svävar fritt i vattnet. Artsammansättningen speglar vattnets fysikaliska och kemiska sammansättning.
Råbelövssjön (28B) och Finjasjön (20K) bedömdes vara mycket
näringsrika sjöar. De hade en mycket stor växtplanktonbio- Växtplankton Urosolenia longimassa och mer cyanobakterier än de andra sjöarna. Möckeln seta. Foto: Medins Havs- och Vat(109) och Osbysjön (9) hade mindre mängd plankton tenkonsulter AB.
men i dessa förekom arten
Gonyostomum semen, dock Tabell 4. Sammanvägd näringsstatus för året 2016 och treårsmedel
i mindre mängd än vad för åren 2014-2016 enligt Havs-och vattenmyndighetens föreskrift
som anses besvärsbildande. (HVMFS 2013:19) samt Medins expertbedömning
Nr
HVMFS
HVMFS
Expert
Hammarsjön (30B) hade Provpunkt
år
2016
åren
2014-2016
åren
2014-2016
minst mängd plankton och
inga besvärande alger.
Möckeln
109
God
God
God
För statusklassning enligt
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift och expertbedömning se Tabell 4.

Hammarsjön 30B
God
God
God
Finjasjön
20K Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande
Osbysjön
9
God
God
God
Råbelövssjön 28B
Måttlig
Otillfredsställande Otillfredsställande
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Påväxt-/kiselalger
Kiselalger är ofta den dominerande gruppen i påväxtalgsamhället. Begreppet påväxtalger innefattar de alger som sitter fast på eller lever i direkt anslutning till
olika substrat (till exempel stenar och vattenväxter) i
sjöar och vattendrag. Eftersom de flesta kiselalger har
specifika krav på levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Påväxt/kiselalger undersöktes på 14 lokaler inom Helgeåns avrinningsområde.
Kiselalger insamlas i första hand från

I samtliga lokaler blev statusklassningen, för peri- stenar. Foto: Medins Havs- och Vattenoden 2014-2016, med avseende på påverkan av konsulter AB.
näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening god eller hög, undantaget Vinnöån före Araslövssjön (24F), Vittskövleån nedstr. Vittskövle
reningsv. (34A) och Vramsån före utflödet i Helgeå (32L) som klassades som måttlig (Tabell 5).
Tabell 5. Statusklassning för kiselalger inom Helgeånåns avrinningsområde år 2016 samt treårsmedelvårde 2014-2016. Bedömning enligt Naturvårdsverket 2007 Handbok 2007:4. Utgåva 1, Bilaga A
Provpunkt
Femlingens utl.
Agunnarydsån nedstr. Rydaholm ARV
Möckelns utl.
Drivån nedstr. Älmhult ARV
Helgeån N Östanå vid Flackarp
Almaån utl. ur Finjasjön
Almaån före utl. i Helgeån
Bivarödsån före utl. i Helgeån
Helgeån vid Torsebro
Vinnöån före Araslövssjön
Helgeån Långebro
Helgeån nedstr. Hammarsjön
Vramsån före utfl. i Helgeån
Vittskövleån nedsr. Vittskövle ARV

Nr
104
201
111
158
11B
20L
20AB
21E
22
24F
27
31
32L
34A

Näringsämnen *
år 2016
åren 2014-2016
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
God
God
God
God
Måttlig
God
God
God
Måttlig

Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
God
God
God
God
Måttlig
God
God
Måttlig
Måttlig

Surhet
år 2016
Nära neutralt
Nära neutralt
Alkaliskt
Nära neutralt
Alkaliskt
Alkaliskt
Nära neutralt
Nära neutralt
Nära neutralt
Alkaliskt
Nära neutralt
Alkaliskt
Alkaliskt
Alkaliskt

* och organiska föroreningar

Bottenfauna
Bottenfauna avser ryggradslösa djur (insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar, snäckor, musslor och
kräftdjur) som lever på eller i bottnar i vattenmiljöer.
Bottenfaunans artsammansättning kan ge värdefull
information om eventuell påverkan av till exempel Bottenfaunalokal Mjöån, Lyngby (33C).
Foto: Medins Havs- och Vattenkonsulter
surt vatten eller näringsämnen.
AB.
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Undersökningen av bottenfauna åren 2015-2016 omfattade sammanlagt åtta lokaler i rinnande
vatten (generellt provtagning vartannat år) och fyra stationer i sjöar (provtagning årligen).
Statusklassning med avseende på eutrofiering utgående från djupbottenfaunan år 2016 blev,
enligt expertbedömningen, otillfredsställande i Södra Möckeln (109) och Råbelövssjön (28B)
samt måttlig i Norra Osbysjön (9) och Finjasjön (20K). Statusklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19, uppdaterad 2015-05-01). gav däremot Osbysjön (9)
dålig status och Finjasjön (20K) god status.
Utgående från bottenfaunan i rinnande vatten blev statusklassning med avseende på eutrofiering hög på samtliga undersökta lokaler (provtagning år 2015), både enligt expertbedömningen
och enligt HVMFS 2013:19.

Elfiske
Elfiskeundersökningar används i huvudsak för att inventera förekomst av fiskarter, kvantifiera de olika arternas
beståndstätheter och uppskatta produktionen av årsungar av laxfisk. Fiskfaunans sammansättning kan även
ge värdefull information kring eventuell påverkan av
exempelvis surt vatten, övergödning och reglering.
I kontrollprogrammet för Helgeåns recipientkontroll ingår elfisken vid sju platser. Vartannat år fiskas samtliga
sju stationer, övriga år fiskas endast tre av stationerna. I Elfiskelokal Almaån, Spånga (20AB) Foto:
Medins Havs- och Vattenkonsulter AB.
augusti 2016 utfördes elfisken vid tre stationer.
Den ekologiska statusen (med avseende på fiskfaunan) var god vid stationen i Vinne å (24F). I
Almaån (20AB) klassades statusen som måttlig. I Helgeån vid Torsebro (22) klassades den ekologiska statusen som otillfrdsställande. I huvudsak bedömdes denna klassning vara kopplad till
en negativ påverkan av vattenreglering.
Vid årets undersökningar noterades två rödlistade arter: ål (Anguilla anguilla) och lake (Lota
lota).

Uppdragsgivare: Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån
Kontaktperson: Malin Åberg, Kristianstad kommun
Tel: 044 - 13 21 55, E-post: malin.aberg@kristianstad.se

Utförare: ALcontrol AB
Projektansvarig och rapportskrivare: Caroline Svärd
Tel: 0765-27 40 27, E-post: caroline.svard@alcontrol.se
Tryckt: 2017-09-08
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