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BESLUT

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken (MB) att
de samlade åtgärdema för uppförande av Alvesta sjöstad inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Detta innebär att utökat samråd inte behövs.

Detta beslut kan inte överklagas.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Alvesta kommun avser att ansöka om tillstånd för att utföra ett antal åtgärder i
vattenområdet för att uppföra Alvesta Sjöstad. Dessa åtgärder är huvudsakligen
följande:

markutfyllnad ca 2 700 m3,

höjning av markytan i snitt ca 0,45 m,
muddring 400 m3 på yta av 1020 m,
uppförande av b1ygga på stolpar,
uppförande av småbåtshamn med sex flytbt-yggor samt en kaj,
vasslåtter,
pålning med upp till 50 pålar för stöd av byggnader,
schaktning 3 kubikmeter sediment,
byggnation av bostadsbyggnader samt förråd,
anläggande och bibehållande av två fördröjningsmagasin för dagvatten,
anläggande av vattentorg, samt trappa ned mot vattnet, samt cykel- och
gångväg. Hårdgörande av dessa ytor.

Ni har hållit samråd med länsstyrelsen den 4 november 2014, samt hållit
ytterligare ett samrådsmote den 10 februari 2015 med enskilda särskilt berörda
och med Naturskyddsföreningen i Alvesta.

Redogörelse för samråden har redovisats.
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Beslut
Datum
2015-06-15

Ärendenummer
531-277-14

MOTIVERING

Enligt 6 kap 4 § MB ska alla som avser att bedriva eller vidta någon åtgärd som
kräver tillstånd enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
balken samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och med
Länsstyrelsen. Efter samråden ska Länsstyrelsen enligt 6 kap 5 § MB besluta om
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kriterier för bedömning av betydande miljöpåverkan är uppräknade i 3 §, samt
bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Av det material som redovisats framgår att området inte uppvisat några högre
naturvärden. Då de planerade åtgärderna är av relativt begränsad art är
länsstyrelsens uppfattning att de inte kommer att innebära betydande
miljöpåverkan.

UPPLYSNING

Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till verksamhetens tillåtlighet
eller befriar er från skyldigheter enligt annan lagstiftning.

Den miljökonsekvensbeskrivning som enligt 6 kap. 1 och 3 §§ MB, ska ingå i en
ansökan till Mark- och miljödomstolen, bör behandla de frågor som tagits upp
vid samråden. Ansökan ska tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen
sändas till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detta beslut går inte att överklaga.

-.~

Anna Johansson
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Icke-teknisk sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår som en del i Alvesta kommuns 

ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken 

för markuppfyllnad, rensning och muddring i projektområdet Sjöparken, 

Alvesta kommun. Sjöparken är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om 

Södra stambanan. Tillstånd för vattenverksamhet krävs för att genomföra den 

detaljplan som kommunen år 2014 fastställt för området. 

 

Sjöparkens attraktiva läge, nära centrum och kommunikationer med fin 

parkmiljö vid sjön Salen, avses att utvecklas med bebyggelse för bostäder, 

hantverk, handel och kontor. Anslutningen till sjön blir en tillgång för orten 

genom ett promenadstråk med torg och bryggor m.m. vid vattnet.  

 

Byggande i vatten är vattenverksamhet och kräver normalt tillstånd eller anmä-

lan. I detta fall söker Alvesta kommun tillstånd hos mark- och miljödomstolen i 

Växjö för de åtgärder som ska genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen 

beskrivs den sökta vattenverksamheten, vilka effekter och konsekvenser som 

kan uppkomma samt vilka skyddsåtgärder som avses att vidtas. Närmare 

teknisk beskrivning finns som bilaga till ansökan. 

 

De konsekvenser som främst beskrivs är påverkan på naturvärden och på sjön 

Salen samt konsekvenser i samband med byggskedet. Det är en mycket liten 

del av sjön Salen som berörs av verksamheten och genom de anpassningar och 

skyddsåtgärder som vidtas kommer små eller obetydliga konsekvenser att 

uppkomma. Sammantaget innebär vattenverksamheten inte några stora 

konflikter med områdets vatten-, natur-, kultur- och friluftslivsintressen. Vissa 

störningar för närboende, främst buller, bedöms uppkomma under byggtiden 

men med lämpliga anpassningar och skyddsåtgärder bedöms dessa kunna 

hållas på en acceptabel nivå. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Sjöparken är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om spårområdet 

(södra stambanan). I söder och väster gränsar området till sjön Salen samt i 

norr till mark planlagd för parkering, se översiktskarta figur 1 och detaljkarta 

figur 2.  

 

Planområdet i gällande detaljplan omfattar 2,8 hektar varav 0,8 hektar är 

vattenområde. Se planområde figur 3 nedan. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta med projektområdet markerat. 

 

Projektområdet är idag i hög grad påverkat av mänsklig aktivitet. Sjöparken har 

karaktär av stadspark med mer naturlik karaktär på den södra, utstickande 

udden (se karta figur 2). Inom parken finns det flera mindre gångvägar som 

kopplar an till omgivande vägnät. Gångstråken kopplar även an till 

strandpromenaden som finns i Sjöparken längs med Salen och som fortsätter 

uppströms, norrut, längs med Lekarydsån.  



RAPPORT 2016-03-10                            6 (33) 

 

Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Sjöparken 

Vid den östra viken finns en befintlig sjösättningsramp och uppläggningsyta för 

båtar. Ytan är av kommunen utpekad som hundbadplats. Båtuppläggnings-

ytan är en gräsyta som nu avses omvandlas till del av en småbåtshamn med kaj 

och bryggor. 

 

Sjön Salen är en eutrof (näringsrik) sjö med en yta på 1786 hektar. Sjön har 

övergödningsproblem med höga halter av såväl fosfor som kväve. Sjöns 

ekologiska status är enligt VISS (Vattenmyndigheternas databas över yt- och 

grundvattenförekomster) bedömd som måttlig med avseende på fisk, 

växtplankton och näringsämnen. Sjön avvattnas söderut och ingår i 

Mörrumsåns vattensystem. 

 

Projektområdet är beläget vid sjön Salens norra spets, ca 200 meter väster om 

Lekarydsåns utlopp. I den västra viken som omfattas av samrådet är sjön 

kraftigt igenväxt och mycket grund. Sjön har ett siktdjup på ca 1 meter och ett 

starkt färgat vatten med mycket hög halt totalt organiskt kol, till största delen 

löst, svårnedbrytbart humus. Förekomsten av algen Gonyostomum visar också 

på humösa förhållanden (ALcontrol, 2011). Typiska egenskaper för näringsrika 

 

 
Figur 2. Detaljkarta området kring Sjöparken.  
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Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Sjöparken 

sjöar är en stor produktion av organismer som domineras av planktonalger, 

cyanobakterier och vass. Näringsrika sjöar är ofta fattiga på olika livsmiljöer och 

därmed också fattiga på arter. 

 

Området berör Salens sjösänkningsföretag av år 1930. Företagets syfte är att 

genom sänkning av vattennivån i sjön främst skapa och bibehålla brukningsbar 

odlingsmark. 

 

1.2 Syfte  

Byggande i vatten är vattenverksamhet och kräver normalt tillstånd eller 

anmälan enligt 11 kap i miljöbalken. I detta fall söker Alvesta kommun tillstånd 

hos mark- och miljödomstolen i Växjö för de åtgärder som ska genomföras.  

 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad av ÅF-Infrastructure på 

uppdrag av Alvesta kommun och ingår som bilaga till tillståndet för vatten-

verksamhet. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 kap 

1, 3 och 7 §§ miljöbalken. Avsikten är att miljökonsekvensbeskrivningen ska 

redovisa miljöpåverkan på allmänna och enskilda intressen samt de 

skyddsåtgärder som föreslås.  

 

1.3 Avgränsning 

Geografiskt avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till direkt berörda delar av 

sjön Salen upp till högsta högvattenyta samt till omgivande delar av sjön Salen 

som kan komma att påverkas, särskilt under byggtiden. Därtill ingår omgivande 

landområden med bostäder som kan komma att påverkas av störningar under 

byggtiden. 

 

Högsta högvattenyta för Salen (vid hundraårsflöde) redovisas på karta figur 3. 

 

Baserat på tidigare utredningar och genomfört samråd bedöms de viktigaste 

miljöaspekter att behandla vara; 

 Påverkan på närliggande yt- och grundvatten 

 Påverkan på växt- och djurlivet i området  
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Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Sjöparken 

 
Figur 3. Karta 100-årsflöde sjön Salen (MSB digitalt planeringsunderlag 2014). 

1.4 Samråd 

Inför upprättandet av ansökan har föreskrivet samråd genomförts. Följande har 

ingått i samrådet: 

 

 Tidigt samråd för vattenverksamhet genomfördes med länsstyrelsen 

och Alvesta kommun, 2014-11-04. Se minnesanteckningar från mötet, 

se bilaga 1. 

 

 Samråd under perioden 2015-02-03 till 2015-03-06. Samrådet 

annonserades i Smålandsposten 2015-02-03. Samrådshandlingarna 

hölls tillgängligt i kommunhuset, Alvesta och fanns även tillgängligt på 

kommunens webbplats. Samtliga angränsande fastighetsägare och 

länsstyrelsen erhöll fullständiga handlingar. Samrådsmöte med enskilda 

särskilt berörda och Naturskyddsföreningen i Alvesta 2015-02-10. Se 

minnesanteckningar bilaga 2. 
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Under samrådstiden inkom yttranden med synpunkter från Naturskydds-

föreningen, nämnden för myndighetsutövning i Alvesta kommun samt Jan-Åke 

Johansson och Anna Johansson-Palm. Utöver synpunkter gällande lokalisering 

av åtgärder gällde de framförda synpunkterna teknik vid utförande, 

vattenkvalitet, föroreningssituation, provtagning av dagvattendamm, 

översvämningsrisk för befintliga hus, spolplatta för båtar samt utförande av 

rekreationsområde. 

 

Samrådet finns närmare redovisat i samrådsredogörelsen (bilaga 3). 

1.5 Beslut angående betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har 2015-06-15 meddelat beslut att verksamheten inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Se bilaga 4. 
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2 Förutsättningar 

Omgivande bebyggelse 

Ett bostadsområde med småhusbebyggelse finns direkt nordost om Sjöparken. 

I väster ligger stationsområdet med resecentrum. 

 

2.1 Bestämmelser och planer 

I kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat som 

omvandlingsområde med anslutning till resecentrum samt med en korridor 

mot vattnet för rekreation. 

 

För området gäller detaljplan A211 Sjöparken, som vann laga kraft 2014-06-18. 

Planen reglerar markens användning för bostäder, handel, kontor, park och 

vattenområde. Se utdrag plankarta figur 4. Planens genomförande kräver 

tillstånd för vattenverksamhet. 

 

2.2 Geotekniska förhållanden 

I samband med provtagningar för att undersöka utbredningen av föroreningar 

i området har det konstaterats att marken i huvudsak utgörs av fyllnadsmassor, 

främst sand och grus. I östra delen förekommer sand och i västra delen silt 

samt ställvis organiska jordskikt. Vid platsen söder om den f.d. ytbehandlings-

industrin norr om planområdet utgörs underlagrande naturliga jordlager av 

siltig lera. Vid borrning för provtagning med grundvattenrör har det visat sig 

att djupet till berg där är ca 10 meter. Strax väster om projektområdet har det i 

samband med bygget av gångbron visat sig vara 14-15 meter ned till berg. 

 

Mark med hög andel lera som sluttar eller gränsar till vatten, är känsliga för 

skred. Ras- och skredrisken bedöms dock som liten eftersom det är små 

höjdskillnader inom projektområdet.  

 

2.3 Riksintressen och skyddade områden 

Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden eller objekt av nationell betydelse som är 

viktiga att skydda av olika skäl. Riksintressen är skyddade enligt 3 och 4 kap 

miljöbalken.  

 

Sjön Salen ingår i Mörrumsåns vattenområde. Skydd mot vattenkraftutbyggnad 

och annan vattenreglering gäller enligt 4 kap 6 § miljöbalken. Järnvägsområdet 

i väster är av riksintresse för kommunikationer. Inget av dessa riksintressen 

påverkas negativt av vattenverksamheten. 
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Figur 4 Utdrag detaljplanen plankarta. 

 

 

Skyddade områden 

För sjön Salen gäller utvidgat strandskydd om 200 meter. Strandskyddets syfte 

är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 

strandområden samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.  

Strandskyddet är upphävt inom planområdet med undantag för landområdet 

närmast stranden och vattenområdet. Se blå begränsningslinje (-+-+-) på karta 

figur 4. 

 

De åtgärder som berör strandskyddsområdet redovisas i denna handling under 

kapitel 3 Projektbeskrivning. 

 

Inga andra skyddade områden berörs av vattenverksamheten. 
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2.5 Alternativ lokalisering 

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken ska för en åtgärd eller verksamhet väljas den plats 

som med hänsyn till ändamålet ger minst intrång och olägenheter för 

människors hälsa och miljön. I detta fall är lokaliseringen helt beroende av 

närheten till Alvesta centrum och till sjön Salen varför alternativa lokaliseringar 

saknas. 

 

2.6 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att området bevaras som i nuläget och att ingen 

exploatering genomförs. Detaljplanen kan inte genomföras. Inga ytterligare 

ingrepp sker i mark, ingen påverkan uppkommer på yt- och grundvatten, 

strandzonen, bottnen samt på djur- och växtlivet. Nollalternativet beskrivs inte 

vidare i detta dokument. 
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3 Projektbeskrivning 

3.1 Verksamhetens omfattning och utformning 

 

Alvesta kommun avser att utveckla Sjöparken med bebyggelse för bostäder, 

hantverk, handel och kontor i ett attraktivt läge nära centrum, 

kommunikationer och fin parkmiljö med promenadstråk och bryggor vid sjön 

Salen. De åtgärder som ingår i vattenverksamheten kan sammanfattas enligt 

nedan: 

 markutfyllnad cirka 2 700 kvadratmeter inom kvartersmark och 

parkmark 

 

 höjning av markytan i snitt ca 0,45 meter, 

 

 muddring cirka 400 kubikmeter på en yta av cirka 1 000 kvadratmeter, 

 

 uppförande av brygga på stolpar, 

 

 uppförande av småbåtshamn med sex flytbryggor samt en kaj, 

 

 vasslåtter, 

 

 schaktning tre kubikmeter och muddring tre kubikmeter för montering 

av sjösättningsramp. Utöver denna mycket begränsade åtgärd avses 

ingen muddring utföras för småbåtshamnen eller för stråk för båtliv, 

 

 pålning med upp till 50 pålar för grundläggning av byggnader, 

 

 uppförande av byggnader för bostäder, handel och kontor, 

 

 anläggande och bibehållande av fördröjningsmagasin för dagvatten, 

 

 anläggande av vattentorg, samt trappa ned mot vattnet, samt cykel- 

och gångvägar. Hårdgörande av dessa ytor. 

 

Se illustrationer från detaljplanen figur 5 och 6 samt flygbild figur 7 som visar 

de vikar av sjön Salen som berörs av åtgärderna. 

 

Närmare beskrivning av de åtgärder som ingår finns i den tekniska 

beskrivningen som är en bilaga till ansökan. 
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Figur 5 och 6. Illustrationerna tillhör detaljplan A211 Sjöparken och visar planerade åtgärder. 
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Figur 7. De två vikar i norra delen av sjön Salen som är berörs av åtgärderna. Bild Alvesta 

kommun. 
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4 Miljökonsekvenser 

4.1 Bedömningen av konsekvenser 

Konsekvenserna av projektet beskrivs i termer av påverkan, effekt och 

konsekvens. Påverkan är den rent fysiska effekten på en miljöaspekt. Effekt är 

förändrad miljökvalitet i något avseende och uttrycks neutralt. Följden av den 

förändrade miljökvaliteten för något intresse kallas konsekvens och uttrycks 

som en värdering.  

 

Exempel på påverkan, miljöeffekt och konsekvens: 

 

Påverkan  En brygga anläggs 

Effekt Grumling av vattendraget/sjön 

Konsekvens  Tillfälligt försämrade levnadsförhållanden för 

vattenlevande organismer.  

 

Utifrån nollalternativet beskrivs de förbättringar och försämringar, som 

projektet kan antas innebära. Där det är möjligt och motiverat redovisas 

särskilda åtgärder som ska förebygga, begränsa och/eller kompensera för 

negativa miljökonsekvenser. De åtgärder som är beslutade att bli genomförda i 

projektet är ”medräknade” vid bedömning av effekter och konsekvenser. Vid 

bedömning av påverkan och konsekvenser har såväl ingreppets omfattning 

som det berörda objektets värde vägts in. Ett stort ingrepp i ett område med 

lågt skyddsvärde kan sålunda bedömas som liten påverkan. Ett litet ingrepp i 

ett värdefullt objekt/område kan med samma resonemang innebära stor 

påverkan. 

4.2 Naturvärden och friluftsliv 

Förutsättningar  

Sjön Salen är ca 13 km lång och 3 km bred, se karta figur 8 nedan. Det berörda 

verksamhetsområdet i sjöns norra del omfattar en mycket liten del av sjöns 

totala yta, ca 0,1 promille. 

 

Enligt en utredning av västra viken och dess vattenmiljö utförd av ÅF, 2015 

(bilaga 5) är de vanligaste fiskarterna i Salen abborre, gers och mört. Andra 

fiskarter som påträffats är braxen, björkna, gös, löja, gädda, karp, och ål. Enligt 

provfiske 1996 även nors, sandkrypare, sarv och sutare. Provfiskena i sjön visar 

på näringsrika förhållanden och hård konkurrens.  

 

Sjön Salen är eutrof. Typiskt för näringsrika sjöar är att det är en stor 

produktion av organismer som domineras av planktonalger, cyanobakterier och 

vass. Näringsrika sjöar saknar ofta stor variation av olika livsmiljöer och är 

därmed artfattiga. Fiskfaunan domineras oftast av småvuxna bestånd av 

zooplanktonätande karpfiskar.   
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I området finns förutsättningar för lekområden främst för abborre. Inget tyder 

på att området i någon större omfattning används av fisk som lek-, uppväxt 

eller födomiljö. Ovanligare eller rikare förekomst av bottenfauna eller 

stormusslor bör inte förekomma i området. Inte heller bör ovanligare fåglar 

använda området.   

  

Området är rikt på växtlighet och då främst flytbladsvegetation vilket 

tillsammans med den höga näringshalten och det lilla siktdjupet gör att 

undervattensvegetationen bör vara sparsam och trivial. Inget i undersökningen 

tyder på förekomster av ovanligare eller växter med högt skyddsvärde i 

området.   

  

Det planerade området består av en mycket liten del av sjöns area och utgör 

därmed en mycket liten del av möjligt livsutrymme för de olika arter av till 

exempel fisk som förekommer i sjön.  

  

En mer varierad sammansättning av öppet vatten och flytbladsvegetation 

kommer sannolikt att gynna heterogeniteten, undervattensvegetationen och 

den biologiska mångfalden i närområdet till stranden. Det är dock viktigt att 

åtgärder i området görs på sådant sätt att variationen ökar, att grumlingen inte 

ökar och att åtgärderna utförs så att det blir en långsiktig effekt. Det kan 

behövas återkommande åtgärder för att hålla delar av vattenytan öppen.  

 

Sammantaget är det sannolikt att området inte hyser några större naturvärden 

och att naturvärden potentiellt skulle kunna öka om det skapas en större 

variation i området genom att en mindre andel av vikens inre delar omvandlas 

från flytbladsvegetation till öppen vattenyta. 

 

Enligt en biologisk utvärdering av de berörda delarna av Salen har utförts 

(Hydropsyche 2015), se bilaga 6. Inga sällsynta eller rödlistade arter hittades. 

Det undersökta området innefattade inga speciellt värdefulla miljöer eller arter 

förutom områdena med mycket svampdjur och många stormusslor. 

Vattenvegetationen var artfattig. Den bestod av en mer eller mindre bred bård 

av främst bladvass, jättegröe och bredkaveldun. I det fria vattnet fanns 

områden med främst gul näckros samt helt vegetationsfria partier. Endast i den 

allra nordvästligaste viken var växtligheten frodigare med främst trubbnate och 

syd-/vattenbläddra. Fiskfaunan utgjordes enbart av vanliga arter som abborre, 

mört, gers, benlöja och sarv. Speciellt abborrarna var små, vilket tyder på att 

viken är en uppväxtplats. Ett par större sutare fångades. Bottenfaunan längs 

stränderna var högst ordinär och dominerades av fjädermyggor, småmaskar, 

snäckor, vattengråsugga, några iglar och nattsländor samt två arter dagsländor. 

I de vegetationsfria områdena dominerade svampdjur mycket kraftigt och där 

var stor dammussla och allmän målarmussla mycket vanliga. Denna 

bottenfaunatyp är inte så vanlig, varför den bör aktas. Eftersom musslor och 
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svampdjur är filtrerar (suger in stora mängder vatten för att tillgodogöra sig 

plankton) får vattnet inte grumlas. Den smala udden i öster hade en vegetation 

av allehanda träd och buskar och innehöll tämligen mycket död ved. Detta 

område bör i görligaste mån lämnas helt orörd för att främja ett rikt insektsliv. 

 

 
Figur 8. Sjön Salen. 

 

För att kunna göra norra delen av Salen mer tillgänglig för allmänheten krävs 

en reducering av vassbälten. En inventering av vassområdena i norra delen av 

sjön Salen har utförts (Ecocom 2014 – bilaga 7) med förslag på skötsel-

områden. I inventeringen lades bland annat fokus på vasslevande arter som 

ingår i fågeldirektivet och arter som är nationellt rödlistade. Bland dessa är det 

brun kärrhök, blå kärrhök, småfläckig sumphöna, svarttärna och vassångare 
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som är starkt vassberoende då de både häckar och födosöker i vassmiljö. 

Flertalet arter förekommer längre söderut i områden som inte berörs av vatten-

verksamheten och det är där som de mest värdefulla områdena finns. De 

vassområden som berörs av vattenverksamheten är små, isolerade och kraftigt 

påverkade av tätorten. Utredningens slutsats är att vassreducering inte kommer 

att innebära någon skada av betydelse för sjön Salens flora och fauna. 

 

Inarbetade åtgärder 

 Röjning av vass och strandområden genomförs med hänsyn till floran 

och faunan. 

 För att inte störa häckande fågel eller lekande fisk sker ingen röjning av 

vass och strandvegetation eller annat arbete i strandzonen under 

perioden 1 april till 15 juli.  

 Enstaka öar med vass lämnas där det är möjligt.  

 Klippt vass transporteras bort från vattnet och strandområdet.  

 Mindre bestånd av videbuskage lämnas kvar vid röjning i strandkanten.  

 Död ved får ligga kvar i området.  

 Inga åtgärder vidtas som kan orsaka markavattnande effekter. 

 

Effekter och konsekvenser 

Vattenverksamheten innebär att mark tas i anspråk inom sjön Salens 

strandområde. Främst kommer grusytor, klippta gräsytor och delvis 

vassbevuxen vattenyta att tas i anspråk. En del träd kan komma att behöva tas 

ner.  

 

Sjön Salen med omgivande stränder har påtagliga naturvärden vilket påvisats i 

de utredningar som genomförts. De områden som berörs av vatten-

verksamheten är emellertid av mindre betydelse. Inte heller berörs några 

skyddade eller rödlistade arter av den planerade vattenverksamheten. 

 

Sammantaget bedöms mycket små konsekvenser uppkomma för naturvården 

och den biologiska mångfalden, dels genom att de områden som berörs är av 

mindre betydelse och dels genom att det är en mycket liten andel av sjön Salen 

och dess stränder som berörs av vattenverksamheten (uppskattningsvis ca 0,1 

promille av sjöns yta). 

 

Strandskyddets syfte bedöms gynnas genom att sjöns stränder görs mer 

tillgängliga för allmänhetens friluftsliv och rekreation samtidigt som goda 

livsvillkor för växt- och djurlivet bara påverkas marginellt och på små arealer.  
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4.3 Föroreningar i mark och sediment 

Förutsättningar  

Strax norr om projektområdet finns två åtgärdade förorenade områden: 

 Objekt F0764-4044, spegelindustri. Verksamheten har bedrivits av 

Alvesta spegelfabrik & Glassliperi AB. 

 Objekt F0764-4053, metallytbehandling. Verksamheten har bedrivits av 

MEGA (Alvesta metall och Galvanos). 

 

 
Figur 9. Markklassning efter genomförd sanering. Illustration, detaljplan.  

 

Miljöteknisk markundersökning genomfördes 2009-2010 (Kemakta 2009 och 

2010) och sanering genomfördes 2011. Undersökningsområdet omfattade 
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både det blivande området för bostäder m.m. i söder och den del i norr där 

parkering nyligen har anlagts. Marken som omfattar byggrätten har sanerats 

fram till befintlig stig vid strandkanten till nivån känslig markanvändning och i 

övrigt till nivå mindre känslig markanvändning, se figur 9 ovan.  

 

Sedimentprovtagning i sjön Salen (Miljö & Processteknik 2014) visar att det 

förekommer förhöjda halter av metaller, främst nickel och kobolt. Ingen 

påverkan har påvisats i sjöns vatten. Inga saneringsinsatser bedöms 

nödvändiga men arbeten i sedimenten ska ske med försiktighet. 

 

Inarbetade åtgärder 

Under anläggningsarbetet beaktas risk för markföroreningar. Om misstänkta 

markföroreningar påträffas stoppas berört arbete och sedvanligt anmälan görs 

till tillsynsmyndigheten. Arbeten som berör sediment i sjön Salen sker med 

försiktighet. 

 

Effekter och konsekvenser 

Förutsatt försiktighet i anläggningsarbetet bedöms inga negativa konsekvenser 

avseende föroreningar i mark och sediment uppkomma.  

 

4.4 Grundvatten  

Förutsättningar 

Det finns inga grundvattenförekomster i närheten av berört område enligt data 

från SGU. Enligt SGU:s brunnsregister finns en vattenbrunn norr om området. 

Mark inom området består främst av silt och sand.  

 

Effekter och konsekvenser 

Vid schaktning för grundläggning och ledningsdragning kan smärre 

grundvattensänkningar ske tillfälligt och mycket lokalt inom området vilket inte 

bedöms ha någon betydelse. Inga konsekvenser bedöms heller i övrigt 

uppkomma för grundvattnet i och kring vattenverksamheten. 

 

4.5 Ytvatten 

Förutsättningar 

Projektet berör ytvattenförekomsten Salen (SE629786-142525). Sjön har år 

2009 bedömts ha otillfredställande ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). De ekologiska bristerna beror på 

övergödning på grund av överbelastning av näringsämnen från bland annat 

jordbruk. Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Salen är - god 

ekologisk status år 2015 - god kemisk ytvattenstatus år 2015 (exklusive 

kvicksilver). Nya normer har ännu inte fastställts. Det finns dock förslag till 

klassning i VISS som arbetsmaterial. Dessa presenteras i stycke 5.3. 
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Området är beläget vid sjön Salens norra spets, ca 200 meter väster om 

Lekarydsåns utlopp. I den västra viken som omfattas av samrådet är sjön 

kraftigt igenväxt och sjön är mycket grund (mindre än två meter). Enligt den 

sedimentprovtagning som gjordes i samband med framtagande av den nu 

gällande detaljplanen uppskattas sedimentens tjocklek till mindre än 0,25 

meter. Inga saneringsinsatser har bedömts vara nödvändiga. Arbeten i 

sedimenten ska ske med försiktighet, men inga specifika större skyddsåtgärder 

har bedömts krävas. Salens medelvattennivå är +142,0 i höjdsystemet RH2000. 

DHI:s översvämningskartering, 2009, visar hur området översvämmades 2004. 

Karteringen visar också att en stor del av byggrätten närmast Salen riskerar att 

översvämmas vid 100-årsflöde. Denna vattennivå ligger på +143,49 RH2000.  

Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades 1973 genom sammanslagning av 

Övre och Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund. Årliga recipientunder-

sökningar i sjöar och vattendrag har sedan dess utförts i Mörrumsåns 

avrinningsområde i enlighet med kontrollprogram fastställt av berörda 

länsstyrelser. Sedan 1995 har undersökningarna utförts av ALcontrol AB. I 

rapporten “Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2008” beskrivs 

vattenförhållandena. Denna rapport är en kortfattad redovisning av sjön Salens 

ekologiska och hydrologiska status och förändringar under åren 1978-2008. 

 

Såväl flora och fauna som kemiska analyser i sjön Salen påvisar näringsrika 

förhållanden och övergödning med höga halter av såväl fosfor som kväve. 

Proportionerna mellan dessa näringsämnen är sådan att fosfor är den 

begränsande faktorn för den s.k. primärproduktionen, dvs. den begränsande 

faktorn för den biologiska tillväxten i sjön. Den höga produktionen i sjön av 

framförallt planktonalger kan tidvis ge upphov till syrebrist vid bottnen. De 

främsta orsakerna till att sjön Salen i likhet med vissa andra vattenområden 

inom Mörrumsåns avrinningsområde inte uppnår god näringsstatus är 

påverkan från jordbruks- och skogsbruksverksamhet, tidigare och nuvarande 

utsläpp från reningsverk samt utsläpp från enskilda avlopp. I vissa fall kan också 

en ökad belastning av organiskt material i kombination med ett varmare klimat 

bidra till ökade eutrofieringseffekter. Tack vare restaureringsåtgärder och andra 

åtgärder kring sjöarna i Växjöområdet, Trummen, Växjösjön och Södra 

Bergundasjön, har näringsförhållandena avsevärt förbättrats och i samband 

med detta har också halterna i Mörrumsån mellan Helgasjön och Salen tydligt 

minskat. I åtgärdsprogrammet till Alvesta kommuns Vattenplan (2005) har 

kommunen redovisat det pågående arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i 

sjön Salen. Bland annat består arbetet av inventering och åtgärdsförslag för 

enskilda avlopp samt begränsning av utsläpp till vattendrag med Salen som 

recipient. 

 

Vid muddring är den mest påtagliga förändringen att delar av botten förändras 

eller avlägsnas och att bottenlevande organismer kan påverkas. Den biologiska 

produktionen inom området kan minska tillfälligt. På grunda områden med 
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lösa bottensediment kan en återkolonisering ta lång tid om vegetationen tas 

bort. Om djupet efter muddring blir för stort finns en liten risk att en del arter 

inte kommer tillbaka. Rörliga djur klarar sig bättre eftersom de kan flytta på sig. 

Bottenfasta växter och djur klarar sig sämre. Grumling är den vanligaste 

negativa miljöeffekten av muddring, dumpning och utfyllnad i vattenområden. 

Merparten av sedimentet som slammas upp sjunker till botten inom ett dygn, 

men för finare material tar det längre tid, upp till en dryg vecka. Är ström- och 

vindförhållanden ogynnsamma kan det ta betydligt längre tid. När slammet 

sedimenterar igen kan vegetation, fiskägg och andra bottenlevande 

organismer slås ut. I de nu aktuella vikarna är det låg vattengenomströmning 

vilket gör att förutsättningarna för att kunna begränsa grumlingseffekten lokalt 

bedöms som goda. 

 

Inarbetade åtgärder 

Vatten som tillförs sjön Salen från hårdgjorda ytor fördröjs innan utsläpp bland 

annat genom de dagvattendammar som anläggs inom området. Därför 

minskar även variationerna av volymen tillfört dagvatten, med målet att de 

även efter genomfört projekt skall vara så lika nuläget som möjligt.  

 

Muddring ska bedrivas i så begränsad omfattning som möjligt. Muddrings- 

och rensningsarbetena kommer att ske inom en 10 meter bred zon ut i vattnet 

räknat från strandlinjen vid medelvattenstånd. Berörd yta omfattar ca 0,1 

hektar. Vattendjupet inom området är 0-0,9 m. För att undvika risken för 

spridning av föroreningar och grumling läggs muddermassorna direkt efter 

upptagningen i vattentäta containrar för kontroll och bortforsling. Massorna 

transporteras till förändamålet godkänt omhändertagande. Närmast är Äskya, 

Älmhult.  

 

Muddring och rensningsarbeten i vattenområdet kommer att bedrivas på 

sådant sätt att grumling i känsliga områden så långt möjligt undviks. Muddring 

avses inte utföras under perioden 1 april till 31 oktober av hänsyn till 

vattenlevande organismer. 

 

Muddring eller andra grumlande arbeten söder om kvartersmarken kommer att 

ske innanför läns med vidhängande geotextilskärm eller liknande enligt princip 

i figuren nedan, figur 10. Skärmen går ända ner till botten för att minimera 

spridning av grumlighet och tas bort först sedan suspenderande material 

sedimenterat. 

 

För småbåtshamnen anpassas de inre bryggdelarna för grundgående båtar. 

Båtar som fordrar större djup placeras vid de yttre bryggorna där vattnet redan 

har ett större djup. Detta för att undvika behov av muddring. Viss muddring 

sker endast vid sjösättningsrampen. 
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Figur 10.  Bilden visar exempel på grumlingseffekten av muddring i vattenmiljön. Notera 

skillnaden i grumlingsnivå mellan den inre och den yttre skyddsskärmen samt det 

opåverkade vattnet utanför den yttre avskärmningen. Fotografi: från faktablad 2010:01-

anlägga brygga eller muddra. 

 

Effekter och konsekvenser 

De planerade åtgärderna kommer inte att negativt påverka sjön Salen och 

möjligheten att uppnå den fastställda miljökvalitetsnormen. Genom de 

anpassningar och skyddsåtgärder som vidtas – se ovan – minimeras risken för 

påverkan på sjön. 

 

De planerade åtgärderna berör en helt obetydlig del av sjön Salen och kommer 

därmed inte att påverka det berörda sjösänkningsföretaget. Markutfyllnad 

kommer att medföra att liten, naturlig översvämningsyta vid extremt 

vattenstånd kommer att försvinna. Sjöns översvämningsyta påverkas endast i 

mycket marginell omfattning. Sjön Salens yta är ca 1800 hektar vid 

medelvattenstånd. Vid 100-årsflöde tillkommer ca 290 ha översvämningsyta. 

Markutfyllnaden (ca 0,6 hektar) motsvarar omkring 0,2 % av sjöns totala 

översvämningsyta (ca 293 hektar), vilket får betraktas som en ytterst begränsad 

och marginell påverkan. 

 

De områden som berörs av muddring är mycket små och har små naturvärden 

enligt de undersökningar som utförts och som redovisas i avsnitt 4.2 ovan. 

 

Sammantaget kommer helt obetydliga konsekvenser att uppkomma avseende 

berörd ytvattenförekomst. 

 

4.6 Landskap och kulturvärden 

Förutsättningar 

Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns inga kända fornläm-

ningar inom området och inga arkeologiska undersökningar bedöms i nuläget 

vara nödvändiga. Se karta figur 11 nedan.  
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Figur 11. Karta med närliggande fornlämningar (gul markering). 

 

 

Inarbetade åtgärder 

Om fornlämningar påträffas under anläggningsarbetet ska arbetet avbrytas och 

länsstyrelsen kontaktas. 

 

Effekter och konsekvenser 

Landskapsbilden förändras kring Sjöparken genom nya byggnationer men 

detta bedöms inte finnas några sådana värden i området att detta kan 

bedömas som negativt. Inga konsekvenser uppkommer avseende 

fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. 

 

4.7 Övrig påverkan, anpassningar och skyddsåtgärder under byggtiden 

 

Förutsättningar  

Sjöparken gränsar i nordost till ett bostadsområde med småhusbebyggelse. 

Buller, vibrationer mm kan orsaka olägenheter för närboende under byggtiden. 
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Inarbetade skyddsåtgärder 

För byggbuller ska Naturvårdsverkets riktvärden gälla. Arbetet ska 

huvudsakligen bedrivas under dagtid. Vid behov har entreprenören att vidta 

anpassningar och skyddsåtgärder för att minska störningarna. Det samma 

gäller vid störning av vibrationer eller om damningsproblem uppkommer. 

 

Kommunen avser att inför byggnationen upprätta ett dokument med de 

miljökrav som entreprenören har att följa. I detta kommer bland annat att ingå 

att entreprenören ska upprätta en miljöplan som beskriver den hänsyn och de 

skyddsåtgärder som ingår i arbetet. I planen ska också beskrivas de kontroller 

som ska göras för att tillse att gällande villkor följs och att miljöpåverkan 

minimeras. Entreprenören skall också föreslå arbetsordning och metoder för att 

utföra arbetet så att en minimerad påverkan på sjön uppnås. Byggnation i 

vattenområdet måste utföras på sådant sätt att störningar i sjön Salen genom 

grumling eller på annat sätt minimeras. Denna påverkan kan minskas genom 

anpassningar och skyddsåtgärder bland annat genom att skärmar av geotextil 

används vid muddring. Det är särskilt viktigt att dessa skyddsåtgärder fungerar 

bra under lekperioden för fisk. Anläggningsarbeten bör så långt möjligt 

undvikas under lekperioder. 

 

Effekter och konsekvenser 

Med skyddsåtgärder som vidtas bedöms konsekvenserna under byggtiden bli 

små. Viss ökad grumling av vattnet i sjön torde inte gå att undvika och vissa 

störningar torde också drabba de närboende t ex buller vid pålning och 

transporter till och från området.
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5 Samlad bedömning 

5.1 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser 

De konsekvenser som främst beskrivs är påverkan på naturvärden, mark och 

vatten. De konsekvenser som uppkommer bedöms vara av liten påverkan på 

naturvärden i området och då främst under byggtiden och vid driftskede.  

 

Under byggtiden finns risk för grumling av vattnet och störningar för djurlivet i 

form av buller, vibrationer och ändringar i ström- och sedimentations-

förhållande etc. vilket i första hand bedöms påverka fisklivet. I mesta möjliga 

mån bör arbeten under perioder för reproduktion, häckning etc. undvikas. 

Våren är den känsligaste perioden för de flesta växt- och djurarter. I de mest 

störningskänsliga delarna av häckningsområdena för fågel bör störningar 

undvikas under fåglarnas häckningssäsong, från 1 april till 30 juni. För att 

minimera påverkan på arterna har förslag på områden där vassen kan tas bort 

och var den ska vara kvar samt rekommenderade åtgärder i form av 

skötselområden tagits fram (bilaga 4). För att inte störa häckande fågel eller 

lekande fisk ska inte vassröjning ske mellan 1 april-15 juli.  

 

Exploateringen förväntas påverka Alvesta tätort på ett övervägande positivt sätt 

eftersom ett område som tidigare varit extensivt nyttjat nu blir en framsida i 

tätorten. Förslaget ger flera positiva konsekvenser för ökad social hållbarhet; 

bl.a. ny social mötesplats, ökad trygghet under hela dygnet genom bättre 

belysning och ökad informell bevakning. 

 

Sammantaget innebär vattenverksamheten inte några stora konflikter med 

områdets vatten-, natur-, kultur- och friluftslivsintressen. De konsekvenser som 

uppkommer bedöms vara obetydliga eller små och då främst gälla konse-

kvenser under byggtiden. Det är likaså under byggtiden som vissa störningar 

kan drabba närliggande bostadsbebyggelse men med de anpassningar och 

skyddsåtgärder som vidtas bedöms dessa kunna bli på en acceptabel nivå. 

5.2 Måluppfyllelse relevanta miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål som ska fungera 

vägledande för miljöarbetet i Sverige. Nedan redovisas hur relevanta 

miljökvalitetsmål påverkas av projektet.  

 

Begränsad klimatpåverkan:  

Projektet innebär utsläpp av växthusgaser från fordon och arbetsmaskiner 

under byggtid och för tillverkning av byggnadsmaterial som till exempel stål 

och betong, utsläpp av växthusgaser från båtar och övriga transporter under 

driftfas. Projektets byggfas och driftsfas motverkar i mycket liten omfattning 

målet.  
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Levande sjöar och vattendrag:  

Ingen påverkan uppkommer med undantag för viss påverkan av grumling 

under byggtiden. Projektet påverkar huvudsakligen inte måluppfyllelse. 

 

God bebyggd miljö:  

Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att intrång i 

stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller 

säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Naturresurser ska användas 

på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. Verksamheten skapar 

ett centrumnära område med goda förutsättningar för avkoppling och 

rekreation. Målet gynnas. 

 

Grundvatten av god kvalitet:  

Ingen påverkan uppkommer med undantag för vissa risker under byggtiden. 

Projektet påverkar huvudsakligen inte måluppfyllelse. 

 

Ett rikt växt och djurliv:  

Grumling kan skada djurlivet i sjön och fågellivet riskeras att störas under 

byggtiden. En ökad båttrafik i området kan även störa växt och djurliv. Genom 

de skyddsåtgärder som vidtas bedöms konsekvenserna bli små och av tillfällig 

karaktär. Projektet motverkar målet men i mycket liten grad. 

 

Giftfri miljö:  

I samband med olycka eller spill kan produkter och avfall spridas till omgivande 

miljöer. Genom de skyddsåtgärder som vidtas bedöms olyckorna förhindras 

och konsekvenserna bli små. 

 

5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

För aktuellt projekt är endast miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpliga. 

Åtgärderna ger inte upphov till utsläpp till luft mer än under byggtiden, vilket i 

jämförelse med omgivande utsläpp från trafik är försumbart. Det pågår en 

revidering av miljökvalitetsnormerna för vatten. Istället för som i stycke 4.5 där 

beslutade normen återgavs presenteras här, tabell 1, förslag till normer enligt 

det arbetsmaterial som finns i VISS (2016-01-15) anledningen därtill är att detta 

bygger på ny data och således är mer representativt för förekomsten. Dagens 

bedömningar av verksamheter bör utgå utifrån det senaste 

kunskapsunderlaget därav presentationen nedan. 
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Tabell 1. Bedömning av aktuell åtgärds påverkan på föreslagna miljökvalitetsnormer för 

ytvatten. 

Miljökvalitetsnorm 

och aktuell status 

Styrande 

parameter 

Påverkan 

av aktuella 

åtgärder 

Kommentar 

Ekologisk status    

Måttlig Växtplankton, 

näringsämnen, 

fisk 

 Näringspåverkan växtplankton är 

baseras på en sammanvägd 

bedömning där inte alla parametrar 

återges här. Även parametern 

Hydromorfologi anges som måttlig. 

Kvalitetskrav    

God ekologisk status 

2027 

 Ingen 

påverkan 

Aktiviteten i vattnet kan mycket 

kortvarigt och lokalt inverka på 

planktonsamhällets 

sammansättning. Det bedöms dock 

inte motverka att God ekologiska 

status uppnås 2027. Åtgärderna 

kommer inte att inverka på 

näringsförhållandena då dagvatten 

och spillvatten kommer att tas om 

hand. Inte heller fisk påverkas 

negativt då dessa kan förflytta sig 

under byggnationen. Parametern 

hydromorfologi styrs av 

sjösänkningen, vilken aktuell åtgärd 

inte påverkar. Den yta som fylls ut 

utgör endast en marginell del av 

sjöns totala översvämningsyta.  

Kemisk status    

Uppnår ej god PBDE, 

kvicksilver 

 Båda parametrarna är 

extrapolerade. 

Kvalitetskrav    

God  Ingen 

påverkan 

Åtgärderna kommer inte att 

motverka målet God kemisk status. 

PBDE och kvicksilver härstammar 

från atmosfärisk deposition, främst 

från industri. Den muddring som 

sker och de planerade 

byggnationerna bedöms inte ge 

upphov till totalt sett ökad 

tillförsel.* 

* Muddringen kommer bidra till lokal upprörning av sediment, dessa kommer 

dock att återsedimentera inom samma område till följd av siltgardiner.  
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5.4 Projektet i förhållande till miljöbalkens hänsynsregler 

Miljöbalkens andra kapitel beskriver krav på hänsyn som ska tas när ett projekt 

påverkar omgivningen. Hänsynsreglerna ska alltid tillämpas och det ska framgå 

av miljökonsekvensbeskrivningen hur reglerna har tillämpats. De allmänna 

hänsynsreglerna bedöms vara uppfyllda i projektet. De huvudsakliga konsek-

venserna bedöms vara identifierade och anpassningar och skyddsåtgärder 

vidtas där det är motiverat. Nedan redovisas en kort bedömning av hur 

hänsynsreglerna tillämpas i projektet: 

 

Bevisbörderegeln (2 kap 1 §) 

Genom att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som visar att verksamheten 

kan bedrivas enligt hänsynsreglerna har kravet tillgodosetts.  

 

Kunskapskravet (2 kap 2 §) 

Utöver den befintliga kunskap som inhämtats från länsstyrelsen, kommuner 

med flera har ny kunskap framkommit vid fältbesök och samråd. Därtill gäller 

att de projekterande konsulterna i uppdraget har god kunskap om de miljö-

aspekter som berörs och om de anpassningar och skyddsåtgärder som är 

möjliga och lämpliga. 

 

Försiktighetsprincipen (2 kap 3 §) 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas de åtgärder som föreslås ingå för att 

förhindra eller minska de negativa miljökonsekvenserna av projektet.  

 

Produktvalsprincipen och hushållningsprincipen (2 kap 4 och 5 §§) 

Krav avseende produkt- och materialval kommer att ställas vid byggnationen.  

 

Lokaliseringsprincipen (2 kap 6 §) 

Befintligt läge är den lösning som tillgodoser kommunens behov på bästa sätt 

med minsta påverkan på natur, kultur och andra motstående intressen. 

 

Skälighetsavvägning (2 kap 7 §)  

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar den påverkan som uppkommer med 

anledning av projektet och föreslår de skyddsåtgärder och anpassningar som 

är miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga att 

genomföra.  

 

Avhjälpandeskyldighet (2 kap 8 §)  

Om skador eller olägenheter för miljön skulle uppkomma trots de skydds-

åtgärder och anpassningar som vidtas ansvarar kommunen för att lämpliga 

avhjälpandeåtgärder vidtas. 
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6 Fortsatt arbete 

För att förhindra negativa miljökonsekvenser föreslås ett antal skydds- och 

försiktighetsåtgärder vidtas både under anläggningsskedet och driftskedet. Ett 

kontrollprogram ska upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten som kommer 

att omfatta såväl anläggningsarbetena som den kommande driften av 

verksamheten. 
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1   Inledning 
Denna tekniska beskrivning avser beskriva föreslagna verksamheter 
och anläggningar inom projektområdet Sjöparken i Alvesta tätort som 
kan beröra vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. 

Beskrivningen syftar till att utgöra ett kunskapsunderlag för att kunna 
bedöma föreslagna verksamheters och åtgärders art och omfattning. 

ÅF har i samarbete med Alvesta kommun utarbetat beskrivningen av 
föreslagen verksamhet inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. 

1.1   Avgränsning av vattenområdet 
Det vattenområde som berörs av åtgärder i denna ansökan om 
vattenverksamhet är den yta som avgränsas av den röda och blå  
polygonen i figuren nedan. 

Definitionen av vattenområde enligt miljöbalken är ett område som 
täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd. I aktuellt område 
bedöms beräknat 100-årsflöde utgöra högsta förutsebara vattenstånd.  

Figur 1. Vattenområdet, d.v.s. högsta förutsebara vattenstånd = 100 årsflöde i detta 
fall är det gulmarkerade området i figuren ovan. De ytor som avses ingå i ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, framgår av röd och blå 
begränsningslinje i ortofotot ovan. 
Kvartersmark = röd begränsningslinje Allmän platsmark = blå begränsningslinje 
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Alvesta kommun tillämpar Rikets Höjdsystem, RH 2000. Enligt DHI:s1 
översvämningskartering från 2009 är sjön Salens vattenyta vid 100-
årsflöde +143,5 (RH 2000). Medelvattenståndet i sjön Salen är år 
2014 +141,9 (RH2000). Ovanstående illustration visar det 
vattenområde som berörs av exploateringsprojektet. 

Avgränsningen av de ytor som avses ingå i ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken är markerade med röd och 
blå begränsningslinje i ortofotot ovan. 

 

2   Beskrivning av planerade verksamheter och 
anläggningar 
Alvesta kommun avser att utveckla Sjöparken med bebyggelse för 
bostäder, hantverk, handel och kontor i ett attraktivt läge nära 
centrum, kommunikationer och fin parkmiljö vid sjön Salen. Syftet 
med nu gällande detaljplan är också att göra närheten till sjön till en 
tillgång för orten och besökare av resecentrum genom att skapa ett 
promenadstråk med torg, bryggor m.m. vid vattnet. 

1 DHI, 2009-01-09, DHI. MIKE 11 modellering av Lekarydsån och Salen. 
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2.1   Planerade åtgärder inom vattenområdet 
  

 
Figur 2. Illustration som tillhör den gällande 
detaljplanen A211 Sjöparken - byggrätt och 
Strandkant, laga kraft 2014-06-18, visar 
planerade åtgärder. 
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Figur 3. Utdrag ur plankartan till gällande detaljplan A211 Sjöparken - byggrätt och 
strandkant, laga kraft 2014-06-18. 

2.1.1   Kvartersmark 
Inom kvartersmarken finns byggrätt i gällande detaljplan som ger 
möjlighet att uppföra en eller flera byggnader på upp till sju våningar 
för bostadsändamål, handel och kontor. I den västra delen av 
byggrätten tillåts inte bostäder med hänsyn till bullerpåverkan och 
risker från verksamhet knuten till järnvägen. 

Byggnation kräver viss markuppfyllnad. Nuvarande marknivåer inom 
kvartersmarken är belägna ca 1,5 m över sjön Salens medelnivå och 
en byggnation kräver enligt planbestämmelse grundläggning vid 1,9 m 
över medelvattennivån i sjön Salen, vilket ger en lägsta 
grundläggningsnivå på +143,8 m, RH2000. 

Föreslagen grundläggningstyp för nya huvudbyggnader är pålning, 
totalt upp till 50 pålar. Pålarna placeras i grupper om fyra.  

Kvartersmark 
(gula ytor) 

Allmän plats Park 
(gröna ytor) 

Allmän plats 
Vattenområde (blå ytor) 

Bilaga 1 Teknisk Beskrivning Sjöparken Alvesta kommun 2015-11-02  sida 6 (23) 



 
 Bilaga 1. Teknisk beskrivning  
    2015-11-02 

Enligt översiktliga beräkningar bedöms tio grupper pålar behövas. 
Varje grupp omfattar fyra pålar om 700 kN med en längd av  
upp till 15 m. 

Markutfyllnaden motsvarar inom kvartersmarken en yta av cirka 4200 
m2 med en höjning av befintliga marknivåer med i genomsnitt ca 0,5 
meter, d.v.s. totalt cirka 2100 m3 fyllnadsmassor. 

2.1.2   Allmän plats Park 
Inom parkområdet mellan byggrättsdelen och sjön planeras en allmänt 
tillgänglig plats, vattentorget, med möjlighet till café / servering i östra 
delen av torget. För att öka kontakten mellan park och vatten är 
ambitionen att anlägga en trappa eller brygga längs med delar av 
strandlinjen. Längs med övriga delar av strandlinjen bör en gallring av 
vegetationen genomföras. 

Markutfyllnaden för vattentorget och trappan motsvarar en yta av upp 
till 400 m2 med en höjning av befintliga marknivåer med i genomsnitt 
ca 0,4 meter, d.v.s. totalt cirka 160 m3 fyllnadsmassor.  

Markutfyllnad för anslutande gång- cykelvägar motsvarar en yta av 
upp till 400 m2 med en höjning av befintliga marknivåer med i 
genomsnitt ca 0,4 meter, d.v.s. totalt cirka 160 m3 fyllnadsmassor. 

Markutfyllnad för övriga ytor motsvarar en yta av upp till 1000 m2 
med en höjning av befintliga marknivåer med i genomsnitt ca 0,3 
meter, d.v.s. totalt cirka 300 m3 fyllnadsmassor.  

För parkdelen öster om kvartersmarken är ambitionen att anlägga en 
båtiläggningsplats, en småbåtshamn (flytt alternativt utökning av 
befintlig) samt anläggande av gångstråk längs med vattnet.  
Se gestaltningsprinciper tillhörande detaljplan A211. 
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2.1.3   Allmän plats Vattenområde (sjön Salen) 

 

Figur 4. De två vikar i sjön Salen som är aktuella för åtgärder inom ramen för denna 
tillståndsansökan är mycket grunda med ett medeldjup på omkring 1 meter. Vikarna är 
kraftigt igenväxta, främst av vass och har en låg vattenomsättning.  

Inom vattenområdet avser kommunen vidta följande åtgärder 

inom kvartersmarken 
- fylla upp markytan i anslutning till huvudbyggnaderna till nivån 
+143,8 (RH 2000) med avtagande markhöjd närmare sjön. 
 
- uppföra byggnader för bostäder och verksamheter om upp till sju 
våningar med grundläggningstypen pålning med upp till 50 pålar med 
en längd av upp till 15 meter. Dränering runt byggnaderna. 
 
- uppföra och bibehålla förrådsbyggnader om sammanlagt upp till 300 
kvm med grundläggningstypen platta på mark inklusive dränering runt 
byggnaderna. 
 
- anlägga och bibehålla hårdgjorda ytor för parkering om upp till 600 
kvm 
 
- anlägga och bibehålla upp till två fördröjningsmagasin för dagvatten 
om sammanlagt upp till 10 kubikmeter volym. 
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- anlägga och bibehålla hårdgjorda ytor om sammanlagt upp till 600 
kvm. 
 
- anlägga och bibehålla hårdgjorda gångvägar om sammanlagt upp till 
150 meter. 

- anlägga och bibehålla övriga bostadskomplement såsom skärmtak, 
sittplatser, cykelparkering, tomtavgränsning etc inom ramen för 
gällande detaljplan 
 
inom allmän plats söder om kvartersmarken 
- fylla upp markytan söder om byggrätten till nivån +143,5 (RH 2000) 
med avtagande markhöjd närmare sjön. 

- anlägga en upphöjd torgyta (vattentorget) med en area på upp till 
300 kvm. 
 
- uppföra och bibehålla en brygga med en bredd på upp till 3 meter 
upp till 40 meter ut i vattnet söder om kvartersmarken. Grundläggning 
med stolpar enligt princip redovisad i figur nedan. 
 
- uppföra och bibehålla en kaj i trä eller betong med en längd av 50 
meter med trappa ned mot vattnet och en tillgänglighetsanpassad 
ramp för anslutning till bryggan enligt princip redovisad i figur nedan. 
 
- anlägga hårdgjord gångväg om upp till 130 meter parallellt med 
strandlinjen för anslutning mellan befintliga gångvägar 
 
- utföra erforderliga grävnings-, muddrings- och rensningsarbeten 
inom en 10 meter bred zon ut i vattnet räknat från strandlinjen vid 
medelvattenstånd. Berörd yta omfattar ca 0,1 hektar. Vattendjupet 
inom området är 0-0,9 m. 
 
- vasslåtter 
 
inom allmän plats vid småbåtshamnen 
- uppföra och bibehålla kaj i trä eller betong med en längd av 50 meter 
i läget för småbåtshamnen 
 
- uppföra och bibehålla två (2) bryggor om upp till 20 meters längd 
och 3 meters bredd till småbåtshamn längs stranden ut i vattnet i den 
östra viken 
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- uppföra och bibehålla hårdgjord anslutningsväg med vändzon för 
personbilar med släpvagn i anslutning till småbåtshamnen 
 
- vasslåtter 

- schaktning (ca 3 m3) och muddring (ca 3 m3) för montering av 
sjösättningsramp. Utöver denna mycket begränsade åtgärd avses 
ingen  muddring utföras för småbåtshamnen eller för stråk för båtliv. 

2.1.4   Nya byggnader inom byggrätten 
Grundläggningssätt 

Tre huvudsakliga grundläggningssätt är tänkbara för, den i 
detaljplanen utpekade, byggrätten. 

• Pålning 
• Kompensationsgrundläggning 
• Platta på mark 

Av ovanstående tre grundläggningssätt bedöms pålning medföra minst 
risk för permanent påverkan på befintliga grundvattennivåer. Viss 
begränsad grundvattensänkning blir sannolikt nödvändig oavsett vilket 
grundläggningssätt som väljs. Även när va- & dräneringsledningar 
grävs in till huset kan tillfällig lokal grundvattensänkning krävas. 

Pålning används oftast som stöd vid grundläggning på mark med dålig 
bärighet. 

Vid kompensationsgrundläggning, t.ex. om man önskar bygga hus med 
källare, strävar man efter att schakta bort så mycket massor som 
huset och återfyllnadsmassorna väger tillsammans (jmfr Archimedes 
princip). Denna typ av grundläggning lämpar sig vid mark som är lite 
fastare, t.ex. fast lera eller lerig morän. Husgrunden görs styv för att 
man ska undvika att eventuella sättningar i marken sker på ett jämnt 
fördelat sätt över grunden. 

Vid kompensationsgrundläggning under grundvattennivån krävs 
vanligtvis spontning under byggtiden för att undvika grundvatten-
inträngning. Vid kompensationsgrundläggning krävs sannolikt att 
vattentät betong används och pumpning av dräneringsvatten runt 
byggnaden till rätt höjd så att självfall kan åstadkommas. 
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2.2   Vattentorget.  
 

 

Figur 5 Exempel på upphöjd torgyta med trappa ned mot vattnet. 

 

Figur 6. Vattentorg och träbryggor vid Växjösjön. Källa: Fria Växjöbilder. 

- Vattentorg - Hårdgjorda ytor med stensättning och trä vissa 
delar. Troligt är att stora delar av strandpromenaden anläggs på land,  
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Figur 7. Exempel på principuppbyggnad av vattentorget 
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2.3   Kaj/strandpromenad 

2.3.1   Strandskoning 

 

 

Figur 8. Exempel på Strandpromenad med strandskoning (Hornsbergs strandpark, 
Stockholm). Attraktivt möte mellan staden och vattnet. Arkitekt: Bengt Isling Arkitekt 
LAR/MSA. Byggherre: Stockholms stad, exploateringskontoret. 

Begreppet strandskoning är ett samlingsbegrepp för olika typer av 
konstruktioner som uppförs på stränder som är utsatta för erosion av  
vågor, strömmar tidvatten etc2. Strandskoningens primära funktion är 
att begränsa vågors och strömmars möjligheter att erodera stränder 
och dynbildningar. Strandskoningar skyddar även mot jordskred och 
ras. Strandskoningen kan antingen placeras direkt på slänten ned mot 
vattnet eller utföras vertikalt i form av stödmurar eller kajer. 
Den vanligaste typen av strandskoning utgörs av block eller 
sprängsten som placeras ut längs stranden. Konstruktionen utförs 
oftast som ett så kallat omvänt filter. I vissa fall används 
betongplattor, betongmattor, gabioner, betongmurselement eller i en 
enklare form sandfyllda säckar.  

2 Källa: Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60) 
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2.4   Trappa ned mot vattnet 

 

Figur 9. Exempel på kaj med trappa ned mot vattnet och en tillgänglighetsanpassad 
ramp för anslutning till bryggan 

 

Figur 10 Exempel på strandpromenad med gångbrygga 

 

Figur 11 Typsektion (principiell utformning) trappa ned till vattnet av pålade delar med 
trappor av sten eller trä samt erosionsskydd. 
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2.5   Brygga / pir söder om kvartersmarken 

 

Figur 12. Skiss som visar en möjlig utformning av en pir i området. Piren syftar till att 
skapa en känsla av ökad vattenkontakt för de boende och förbipasserande 
kommuninvånarna. 

Tre huvudsakliga grundläggningssätt har studerats för, den i 
detaljplanen illustrerade bryggan / piren söder om byggrätten.  

• Pålar (fast konstruktion) 
• Flytbrygga med pålar 
• Utfyllnad med sten (stenbrygga) 

Alternativ 1. Pålar (fast konstruktion) bedöms ha minst negativ 
påverkan på naturmiljön. 

Alternativ 2. Flytbrygga med pålar bedöms påverka den akvatiska 
miljön på ungefär likvärdigt sätt men ger mer skuggning av sjöbotten 
än förordat alternativ. 

Alternativ 3. Utfyllnad med sten bedöms i större utsträckning påverka 
vattenströmmar i området och förändra vattenmiljön i större 
utsträckning än förordat alternativ. 
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Valt utformningsalternativ 

 

Figur 13. Förordat grundläggningssätt för piren vid byggrätten – pålar fast 
konstruktion. Exempel från Båstads kallbadhus. 

 

Figur 14. Typsektion (principiell utformning) brygga ut i vattnet inkl pålning. 

Valt utformningsalternativ (Alternativ 1. Pålar, fast konstruktion) utgör 
ett mindre intrång i sjöns biotoper och medför mindre påverkan på 
vattenlevande organismer än övriga alternativ. Konstruktionen upplevs 
också mer stabil än flytbryggor vilket ökar sannolikheten för att den 
kommer att användas av allmänheten. En fast bryggkonstruktion 
utformas ofta något upphöjd från normalvattenståndet vilket medför 
att mer ljus når vattenytan jämfört med övriga alternativ. Påverkan på 
bottenflora och faunan bedöms som liten.  
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2.6   Småbåtshamn 

 
Figur 15. Planerad brygganläggning, båtisättningsramp och angöring 

 

Figur 16 Exempel på angöringsyta, båtuppläggningsplats, kaj, bryggor och 
båtiläggningsramp till småbåtshamn 

 

 

Brygganläggning 

Sjösättningsramp 

Angöringsyta 
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2.6.1   Angöringsyta 

 

Figur 17. Exempel på typutformning av angöringsyta till sjösättningsramp 

2.6.2   Sjösättningsramp 

 

Figur 18. Exempel på typutformning av sjösättningsramp. 
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Figur 19.Utvecklingen av småbåtshamnen omfattar även en sjösättningsramp för 
sjösättning och upptagning av båtar. Detta innebär begränsade schaktnings- och 
muddringsarbeten för rampens montering. 
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2.6.3   Brygganläggning 

 

Figur 20. Exempel på enkel båtbrygga (flytbrygga) 

Alvesta kommuns avsikt är att utöka befintlig småbåtshamn  
från ca 10 till ca 20 båtar. Utökningen av antalet båtplatser innebär att 
en kaj om ca 50 meter och upp till två (2) bryggor behöver anläggas.  

Bryggornas längd är upp till 20 meter med en bredd på upp till 3 
meter. Kajen utformas i betong eller trä och bryggorna som 
flytbryggor. Bryggorna kommer att bestå av flytelement i plast 
förbundna med däck av trä, betong eller kompositmaterial och 
ramverk av metall, betong eller trä. Bryggorna kommer att förankras 
med kätting och vikter på sjöbotten enligt figur nedan 

Avsikten är att bryggorna ska anslutas med landgång i kajen. 

Fyra huvudsakliga grundläggningssätt har studerats för de bryggor / 
pirar som behövs anläggas för småbåtshamnen i områdets östra del. 

1. Pålar (fast konstruktion) 
2. Flytbrygga med pålar 
3. Flytbrygga med korsad kätting och fjädrar (se figur nedan) 
4. Utfyllnad med sten (stenbrygga) 

 

Bilaga 1 Teknisk Beskrivning Sjöparken Alvesta kommun 2015-11-02  sida 20 (23) 



 
 Bilaga 1. Teknisk beskrivning  
    2015-11-02 

Valt utformningsalternativ 

Alternativ 3 Flytbrygga med korsad kätting och fjädrar har valts 
eftersom den bedöms ha minst negativ påverkan på naturmiljön. 

 

Figur 21. Typutformning av småbåtshamn med flytbryggor. 

 

Figur 22. Korsad kätting för förankring i skyddat läge. Ett exempel på 
förankringssystem är Seaflex  - ett förankringssystem där förankringen görs med 
förspänd polyestertamp och specialfjädrar. 

 

Figur 23. Exempel på illustrativ sektion för flytbrygga. 

Bilaga 1 Teknisk Beskrivning Sjöparken Alvesta kommun 2015-11-02  sida 21 (23) 



 
 Bilaga 1. Teknisk beskrivning  
    2015-11-02 

 

 

Figur 24. Exempel på utformning av landgångsfästen för flytbryggor. 

Landgångsfästen kan göras i trä eller betong och bör vara så höga att 
landgången vid MHW (medelhögvatten) ligger horisontellt. 
Infästningen bör vara ledad / hängande för att undvika brytkrafter. 

 

Figur 25 Typritning enkelsidig båtbrygga inkl förtöjning med bom. 
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2.6.4   Parkeringsplatser 
Med den nyligen anordnade parkeringsytan nordväst om den 
föreslagna småbåtshamnen bedöms parkeringsbehovet vara väl 
tillgodosett även för småbåtshamnens behov. 

2.6.5   Uppläggningsplatser för båtar 
Uppläggningsplats för båtar föreslås anordnas i anslutning till 
småbåtshamnen där båtuppläggning sker idag. 
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Alvesta kommun  Magnus Wigren, enhetschef plan 

Patrik Karlsson, planarkitekt 

 

ÅF Infrastructure AB  Karl Magnus Adielsson, uppdragsledare 

Peter Ragnarsson, projektledare bygg 

Bilaga 1 Teknisk Beskrivning Sjöparken Alvesta kommun 2015-11-02  sida 23 (23) 



 2014-06-26 

 

 

 

 

  

ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se 

 

Utredning av vassens utbredning och funktioner i 
norra Salen, Alvesta kommun 

Uppdrag 

Bakgrund 

mailto:info@ecocom.se
file:///C:/Users/Alex/Desktop/www.ecocom.se


 

  

Utredning av vassbälte. Salen. Ecocom AB. Sida 2 av 12 

Hänsynskrävande arter i vassmiljö 

Analys av artdata från Artdatabanken 



 

  

Utredning av vassbälte. Salen. Ecocom AB. Sida 3 av 12 

Organismgrupp Antal rödlistade arter Antal arter direkt 

interaktion 

Antal arter indirekt 

interaktion 

Blötdjur 1 (7) 0 1 

Däggdjur 3 (21) 0 3 

Fjärilar 4 (209) 0 0 

Fåglar 67 (263) 10 9 

Fiskar 0 (1)   

Grod- och kräldjur 0 (1)   

Halvvingar 0 (74)   

Hopprätvingar 0 (9)   

Kräftdjur 0 (2)   

Kärlväxter 19 (205) 0 0 

Mångfotingar  0 (3)   

Skalbaggar 11 (326) 0 0 

Sländor 0 (35)   

Spindeldjur 0 (14)   

Steklar 8 (109) 0 0 

Totalt 126 (1316) 10 13 

Fåglar 
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Art Hotkategori Antal observationer Ekologisk interaktion 

Blå kärrhök* NT  295 starkt vassberoende 

Blåhake*   26 delvis vassberoende 

Brun kärrhök*   1084 starkt vassberoende 

Brunand NT  105 delvis vassberoende 

Dubbelbeckasin NT  11 svagt vassberoende 

Gräshoppsångare NT°  45 svagt vassberoende 

Havsörn NT  636 delvis vassberoende 

Jorduggla NT°  19 svagt vassberoende 

Rödspov CR  16 svagt vassberoende 

Rördrom* NT  153 starkt vassberoende 

Småfläckig 

sumphöna* 

VU  74 starkt vassberoende 

Stjärtand NT  257 svagt vassberoende 

Svarthakedopping* NT  18 delvis vassberoende 

Svarthalsad dopping EN  10 delvis vassberoende 

Svarttärna VU  152 starkt vassberoende 

Sydlig gulärla VU  3 svagt vassberoende 

Sångsvan*   1181 svagt vassberoende 

Sädgås NT  671 svagt vassberoende 

Vassångare NT°  2 starkt vassberoende 

Vit stork RE  11 svagt vassberoende 

Årta VU  372 delvis vassberoende 

Ängshök* EN  2 svagt vassberoende 

Däggdjur 
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Blötdjur 

Leddjur  

Kärlväxter 

Fiskar 
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Vattenkvaliteten i Salen  

Påverkanskällor 

Inventering av vassbältets utbredning 

Flygbildsanalys 
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Fältinventering 

Förslag till vassåtgärder 

Skötselområde A 

Skötselområde B 
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Skötselområde C 
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Skötselområde D 
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Förslag till metoder för vassreducering 

Regelverk 

Förslag till generell hänsyn 
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Biologisk utvärdering av vik av Norra 

Salen vid Sjöparken, Alvesta 

2015-12-28 
 

 

Av 

 

Anders Göthberg 

 

Hydropsyche-AG 

Bjälbovägen 63 

592 41 VADSTENA 

 

SAMMANFATTNING 

 

Inga sällsynta eller rödlistade arter hittades. Det undersökta området innefattade inga speciellt 

värdefulla arter eller miljöer förutom de vegetationsfria områdena med mycket svampdjur och 

många stormusslor. 

 

Vattenvegetationen var artfattig. Den bestod av en mer eller mindre bred bård av bladvass, 

jättegröe och bredkaveldun. Utanför denna bård fanns områden med främst gul näckros samt 

helt vegetationsfria partier. Endast i den allra nordvästligaste viken var växtligheten frodigare 

med främst trubbnate och syd/vattenbläddra. 

 

Fiskfaunan utgjordes enbart av vanliga arter som abborre, mört, gers, benlöja och sarv. Abbor-

rarna var små, vilket tyder på att viken är en uppväxtplats för abborre. Ett par större sutare 

fångades. 

 

Bottenfaunan längs stränderna var högst ordinär och dominerades av fjädermyggor, småmas-

kar, snäckor, vattengråsugga, några iglar och nattsländor samt två arter dagsländor. I de vege-

tationsfria områdena dominerade svampdjur mycket kraftigt och där var damm- och målar-

musslor mycket vanliga. Denna bottenfaunatyp är inte så vanlig, varför den bör aktas. Efter-

som musslor och svampdjur är filtrerare (= suger in stora mängder vatten för att tillgodogöra 

sig plankton) får vattnet inte grumlas. I svampdjuren hittades larver av svampnätvingar och 

tomma larvhus av nattsländan Ceraclea. 

 

Den smala udden i öster hade en vegetation av allehanda träd och buskar med tämligen 

mycket död ved. Detta område bör i görligaste mån lämnas helt orört för att främja ett rikt 

insektsliv. 
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UPPDRAGET 

 

Alvesta kommun uppdrog åt Hydropsyche-AG att bedöma biologisk status i den vik av Norra 

Salen som når fram till Sjöparken i Alvesta. I uppdraget ingick att kartlägga om vattenvege-

tation, bottenfauna och fisk innefattar några sällsynta och/eller rödlistade arter samt att utvär-

dera om de biologiska förhållandena är sådana att de bör föranleda speciella försiktighetsåt-

gärder vid byggnation i Sjöparken. 

 

METODIK 

 

Undersökningarna skulle inte göras kvantitativa (ange antal individer per ytenhet) utan enbart 

kvalitativa metoder var tillfyllest. 

 

Fält- och labbarbete utfördes av Anders Göthberg, Vadstena och Jan Karlsson, Borensberg. 

Bottenfaunan bestämdes av Anders Göthberg som också skrev rapporten. Roland Bengtsson, 

Torpsbruk har kontrollbestämt några växter. 

 

Vattenvegetation 

 

Vi rodde runt i hela viken 27-28 aug 2015 och beskrev vegetationen längs stränderna samt 

flytbladsvegetationen i viken. På några ställen (se karta) undersökte vi växtligheten mer nog-

grant. 

 

För att hitta submers (undervattens-) vegetation på djupare vatten krattade vi stora delar av vi-

ken. 

 

Fisk 

 

I samband med vegetationskarteringen den 27-28 aug 2015 lades 5 provfiskenät (Kinnerbäck 

2001). ”Nordiska provfiskenät” har 12 maskstorlekar som utprovats för att så korrekt som 

möjligt återge lokalens artsammansättning och arternas storleksfördelning. Nätens placering 

framgår av kartan. Alla fiskar längdmättes och den totala vikten för varje art i varje nät note-

rades. 

 

Bottenfauna 

 

I 8 områden (se karta) undersöktes bottenfaunan med vattenhåv (c 1 mm maskvidd) den 5 ok-

tober 2015. I varje område håvade vi upprepade gånger och allt material samlades i en hink.  

 

På labb sållades proverna genom en sållsats med 3 och 0,5 mm maskvidd. Storleksuppdel-

ningen underlättar/effektiviserar kraftigt utsorteringen av djuren. Även om håven hade en 

större maskvidd kommer merparten av även de minsta djuren (>0,5 mm) med. Djuren plock-

ades ut ur bottenmaterialet genom att små portioner av detta hälldes upp i vita vannor. Djuren 

plockades när de fortfarande levde. Urplockningen var så noggrann att proverna kan betraktas 

som kvantitativa, dvs den funna artsammansättningen i ett prov avspeglar den faktiska sam-

mansättningen (gäller dock ej hinn/hoppkräftor, stormusslor och svampdjur). Eftersom pro-
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verna är olika stora, kan de dock inte jämföras sinsemellan.  

 

De små (ofta mer eller mindre mikroskopiska) kräftdjuren hinnkräftor (Cladocera) och hopp-

kräftor (Copepoda) brukar inte tas tillvara vid bottenfaunaundersökningar eftersom vattenhåv-

ning inte ger ett bra resultat för dessa grupper. Här har endast ett litet urval av de största indi-

viderna plockats - enbart för att belägga förekomsten av dem. 

 

Inte heller rester av djur (tomma skal/hus, äggkapslar etc) brukar tas tillvara vid bottenfauna-

undersökningar. Vi gjorde detta för att få en mer komplett bild av faunan och fann därmed 

några arter vi annars inte skulle ha hittat. Några av dessa arter lever inte i vattnet vid denna 

årstid utan har bara lämnat spår i form av t ex tomma larvhus.  

 

I de vegetationsfria områdena var håvning inte en bra metod att fånga musslor med, eftersom 

de sitter alltför djupt nergrävda i leran. De flesta musslorna erhölls därför vid krattning efter 

bottenvegetation. Inte heller svampdjuren kunde räknas individuellt i dessa områden. 

RESULTAT 

 

Resultaten redovisas i text, 4 tabeller och 1 karta. 

Vattenvegetation 

 

På kartan redovisas de vegetationstyper som urskiljdes och i Tabell 1 alla arter vattenväxter 

som noterades. Artantalet var lågt. 

 

Längs stränderna växte en smalare eller bredare zon av främst bladvass och jättegröe, här och 

var med inslag av bredkaveldun. I gränsen mot torrare mark fanns sly av klibbal och björk. 

Främst i väster och nordväst växte även större träd av dessa arter. På några ställen fanns större 

grönpilar. I kanten av vegetationsbältena växte enstaka andra arter, t ex gäddnate, sprängört, 

strandlysing och kärrsilja. En lösdrivande krusnate hittades. 

 

I själva viken fanns större områden med främst gul näckros (här och var även med några vita 

näckrosor). Några enstaka vita näckrosor bestämdes till nordnäckros. Mellan dessa näckros-

ytor fanns helt vegetationsfria områden. 

 

Tätare submers vegetation växte endast i den lilla viken i NV (område A). Dominerande vat-

tenväxter här var syd/vattenbläddra och trubbnate med enstaka kråkklöver, sjöfräken och 

nordnäckros. 

 

På den smala udden i öster växte en varierad träd- och buskvegetation med bl a hägg, fläder, 

alm, rönn, hagtorn och måbär. Området innehöll mycket död ved, både stående och liggande. 

En smal stig slingrade sig fram ända till uddens sydspets. 

 

Fisk 

 

Fångade fiskarter, antal individer samt deras längd och vikt i varje nät framgår av Tabell 2. 

Abborre och mört dominerade kraftigt antalsmässigt. I övrigt hittades gers, sarv och benlöja 

samt 2 individer av vardera braxen, sutare och björkna. Abborrarna var genomgående mycket 

små. Deras medellängd var mindre än för mört, gers och benlöja. Speciellt gers är som art 
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klart mindre än abborre. De två sutarna togs i samma nät. 

 

Bottenfauna 

 

Hela bottenfaunamaterialet redovisas i systematisk ordning i Tabell 3 och efter antal individer 

i Tabell 4. 

 

Mer än 4900 djur bearbetades och ca 110 taxa (= arter eller högre taxonomisk rang) noterades. 

Fjädermygglarver (Chironomidae) och småmaskar (Tubificidae och Naididae) dominerade 

kraftigt (de har ej artbestämts utan endast grupperats till högre taxonomisk rang). Vanliga ar-

ter i övrigt var vattengråsugga (Asellus aquaticus), några snäckor (den lilla linsskivsnäckan, 

Hippeutis complanatus, den större ljus skivsnäcka, Gyraulus albus samt dammhättesnäcka, 

Acroloxus lacustris), de två små dagsländorna slamslända (Caenis horaria) och dammslända 

(Cloeon inscriptum), vattenkvalster (Hydracarina), ärtmusslor (Pisidium sp), nattsländan Cyr-

nus flavidus, svidknott (Ceratopogoninae), sötvattenssvamp (Spongilla sp), några iglar (liten 

broskigel, Glossosiphonia heteroclita och hundigel, Erpobdella octoculata) samt de två hinn-

kräftorna Simocephalus vetulus och Eurycercus lamellaris. 

 

I den nordvästra viken hittades flest individer och arter. I nordost var bottenfaunan också art-

rik trots betydligt färre insamlade djur. 

 

De vegetationsfria områdena dominerades kraftigt av sötvattenssvamp (Spongilla sp) som fö-

rekom närmast som en skog av smala horisontella och vertikala kolonier samt stormusslorna 

stor dammussla (Anodonta cygnea) och allmän målarmussla (Unio pictorum). Dessa två grup-

per kunde ej kvantifieras på ett bra sätt med den metodik vi använde, men varje håv- eller 

krattdrag innehöll många skalrester. Svampdjur utgör den enda födan för svampnätvingarnas 

(Sisyra sp) larver och de husbyggande larverna till några nattsländearter (Ceraclea spp). Des-

sa hittas alltså enbart där svampdjur förekommer och vi fann några Sisyra- och Ceraclea-lar-

ver samt många tomma hus av den senare (de har normalt inte larver vid denna årstid). 

 

OMDÖME 

 

Vattenvegetation 

 

Vattenvegetationen var artfattig och bestod enbart av triviala arter. Det var enbart i viken i 

nordväst som det fanns tätare undervattensvegetation. 

 

Vattenvegetationen bedöms inte ta nämnvärd skada av eventuell måttlig vattengrumling. 

 

På den långsmala udden i öster fanns en tät och någorlunda orörd vegetation av träd och bus-

kar med tämligen mycket död ved. Detta område bör på intet sätt påverkas, utan dess nuvaran-

de status bör bibehållas intakt. Områdets karaktär gynnar främst diverse vedlevande insekter, 

men även andra småkryp har en fristad här.  

 

Med fler människor i området kommer udden att utsättas för större slitage, men förhoppnings-

vis inte i alltför stor utsträckning om området inte görs mer tillgängligt. 
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Fisk 

 

Den funna fiskfaunan är högst ordinär för denna sjötyp. 

 

Norra Salen provfiskades senast 2014 (Calluna 2015), men då enbart i den centrala delen. Ti-

digare provfisken gjordes 1996, 2002 och 2008. Att jämföra fiskfaunan i enbart den aktuella 

viken med den i hela sjön fyller ingen funktion, eftersom provfisket i hela sjön omfattar mer-

parten av de olika miljöerna i sjön och viken utgör bara en delmiljö. I sjöprovfisket domine-

rade abborre kraftigt och gers och mört var vanliga, medan sarv och sutare saknades.  

 

Abborrpopulationen i viken var påfallande småvuxen, vilket visar att viken är ett uppväxtom-

råde för abborre. 

 

Bottenfauna 

 

Eftersom bottenfaunaproverna plockades så noggrant avspeglar artsammansättning i varje 

prov ganska väl den verkliga fördelningen mellan arterna i provet (gäller ej hinn/hoppkräftor, 

stormusslor och svampdjur). Dock finns det ingen jämförelsegrund mellan proverna, eftersom 

vi samlade in mycket olika mängd material på varje lokal. 

 

Ingen av de mest frekventa arterna är ovanlig och sjöar brukar ofta domineras av de funna 

grupperna. Några grupper som brukar vara vanliga, men som saknades eller var ovanliga här 

är t ex skinnbaggar (buksimmare, Corixidae och ryggsimmare, Notonecta), skalbaggar (vat-

tentrampare, Haliplidae och dykare, Dytiscidae) och småharkrankar (Limoniidae). 

 

Som framgår av Tabell 3 skiljer sig bottenfaunan på de 8 lokalerna starkt, varför det inte går 

att enkelt karaktärisera vikens fauna som helhet. Därför kommer olika delar av viken att på-

verkas på olika sätt av eventuell grumling eller utsläpp från byggprojektet. Alla funna arter är 

dock vanliga eller ganska vanliga, varför en liten påverkan inte bör åstadkomma någon påtag-

lig skada på de flesta djursamhällena.  

 

De vegetationsfria områdena med sötvattenssvamp och stormusslor utgör dock en speciell 

fauna som bör skyddas på bästa sätt. Båda grupperna (speciellt de stora dammusslorna) filtre-

rar stora mängder vatten för att extrahera plankton som är deras föda. De missgynnas därför 

kraftigt av alltför stark vattengrumling. Dammusslorna kräver att det finns vissa fiskar, främst 

karpfiskar, i vattnet för att kunna fortplanta sig (de nykläckta mussellarverna lever som parasi-

ter på fiskarnas gälar). Därför får inte heller dessa fiskar påverkas.  

 

Eftersom svampdjur är den enda födan för larver till svampnätvingar (Sisyra) och nattsländor-

na Ceraclea drabbas flera arter om svampdjuren minskar/försvinner. 

LITTERATUR 

 

Calluna AB 2015: Mörrumsån 2014: Recipientkontroll i Mörrumsåns avrinningsområde. Bila-

ga 10. 

Kinnerbäck Anders 2001: Standardiserad metodik för provfiske i sjöar. - Fiskeriverket infor-

merar 2001:2. 

Mossberg Bo & Stenberg Lennart 2003: Den nya nordiska floran. – Wahlström & Widstrand. 
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Tabell 1 
Växter noterade i vik av Norra Salen, Sjöparken, Alvesta, 27-28 augusti 2015. 
 
Områdesbeteckning enligt karta A B C D E1+E2 Udden 

    Vik i NV Vid plank Nära "brygga" Mellan B och C I NO   

Kärrfräken Equisetum palustre       Equi pal     

Sjöfräken Equisetum fluviatile Equi flu 

   

Equi flu   

Majbräken Athyrium filix-femina   

    

Athy fil 

Vide Salix sp   Salix z 

 

Salix z 

 

Salix z 

Grönpil Salix x rubens Sali x rub 

    

Sali x rub 

Asp Populus tremula   

    

Popu tre 

Vårtbjörk Betula pendula   

    

Betu pen 

Klibbal Alnus glutinosa   

    

Alnu glu 

Skogsalm Ulmus glabra    

    

Ulmu gla 

Vit näckros Nymphaea alba  Nymp alb 

   

Nymp alb   

Nordnäckros N alba ssp candida Ny al/ca 

    

  

Gul näckros Nuphar lutea Nuph lut 

    

  

Kabbleka Caltha palustris    Calt pal Calt pal 

  

  

Revsmörblomma Ranunculus repens   

 

Ranu rns 

  

  

Fräne Rorippa sp   

 

Rorippaz 

  

  

Ängsbräsma Cardamine pratensis   

 

Card pra 

  

  

Svarta vinbär Ribes nigrum   

    

Ribe nig 

Måbär Ribes alpinum   

    

Ribe alp 

Hallon Rubus idaeus   

    

Rubu ida 

Kråkklöver Comarum palustris Coma pal Coma pal 

   

Coma pal 

Rönn Sorbus aucuparia    

    

Sorb auc 

Oxel Sorbus intermedia   

    

Sorb int 

Hagtorn Crataegus sp   

    

Crataegz 

Hägg Prunus padus   

    

Prun pad 

Lönn Acer platanoides   

    

Acer pla 

Fackelblomster Lythrum salicaria   

    

Lyth sal 

Sprängört Cicuta virosa   Cicu vir Cicu vir 

  

  

Kärrsilja Peucedanum palustre   Peuc pal Peuc pal 

  

  

Strandlysing Lysimachia vulgaris   Lysi vul Lysi vul Lysi vul 

 

Lysi vul 

Topplösa Lysimachia thyrsiflora   

 

Lysi thy Lysi thy 

 

Lysi thy 

Vattenmåra Galium palustre    Gali pal 

   

  

Frossört Scutellaria galericulata   Scut gal Scut gal 

  

  

Strandklo Lycopus europaeus   Lyco eur Lyco eur 

  

  

Åkermynta Menta arvensis   Ment arv Ment arv 

  

  

Vatten/sydbläddra Utricularia vulgaris/australis Utri vu/au 

    

  

Fläder Sambucus sp    

    

Sambucuz 

Gullris Solidago virgaurea    

    

Soli vir 

Svalting Alisma plantago-aquatica   

 

Alis pla 

 

Alis pla   

Gäddnate Potamogeton natans   

 

Pota nat Pota nat Pota nat   

Trubbnate Potamogeton obtusifolius Pota obt 

    

  

Krusnate Potamogeton crispus   Pota cri 

   

  

Bredkaveldun Typha latifolia Typh lat 

 

Typh lat Typh lat 

 

  

Igelknopp Sparganium sp   

   

Sparganz   

Veketåg Juncus effusus   

    

Junc eff 

Starr Carex sp   Carex z 

   

  

Bunkestarr C. elata    

    

C elata  

Vasstarr C. acuta   C acuta 

   

  

Hundäxing Dactylis glomerata    

    

Dact glo 

Jättegröe Glyceria maxima Glyc max Glyc max Glyc max 

 

Glyc max Glyc max 

Vass Phragmites australis Phra aus Phra aus Phra aus Phra aus Phra aus Phra aus 
 

       

     
         

 

 

   

 

 

 

       



 

7 

 

Tabell 2 

Nätprovfiske i vik av Norra Salen, Sjöparken, Alvesta, 27-28 augusti 2015. 
    

            Nät F Nät G Nät H Nät I Nät J Summa 

Abborre Antal 35 23 66 11 2 137 

  Längd : medellängd mm 63-126 70-180 57-156 66-130 65-90 57-180  :  92,53 

  Vikt gr 284 335 551 129 12 1311 

Mört Antal 40 28 25 9 5 107 

  Längd : medellängd mm 110-217 100-210 98-184 150-247 109-207 98-247  :  145,92 

  Vikt gr 1450 1071 614 633 242 4010 

Gers Antal 5 3 4 3   15 

  Längd : medellängd mm 82-118 85-114 80-85 107-116   80-118  :  98,73 

  Vikt gr 64 30 28 45   167 

Sarv Antal   3 

 

9 1 13 

  Längd : medellängd mm   140-182 

 

133-231 192 133-231  :  171,31 

  Vikt gr   161 

 

650 85 896 

Benlöja Antal 11   2     13 

  Längd : medellängd mm 55-142 

 

54-116 

 

  54-142  :  97,69 

  Vikt gr 82   12     94 

Braxen Antal   

 

1 

 

1 2 

  Längd : medellängd mm   

 

297 

 

339 297-339 

  Vikt gr   

 

267 

 

422 689 

Sutare Antal     2     2 

  Längd : medellängd mm   

 

512-515 

 

  512-515  :  513,5 

  Vikt gr     3943     3943 

Björkna Antal 1 

   

1 2 

  Längd : medellängd mm 199 

   

203 199-203  :  201,00 

  Vikt gr 74       95 169 
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Tabell 3a. Bottenfaunan i Norra Salen, Alvesta, 5 oktober 2015. Arter ordnade i systematisk ordning. 
( ) = någon form av rest, t ex tomt hus, skal, exuvium etc 

            K L M N A O B Q Q       Summa Summa 

                  ytan    (rester) 

PORIFERA - SVAMPDJUR   

        

    

  Spongillidae - sötvattenssvampar   

        

    

     Spongilla sp ++ ++ +++++ +++ 

 

1 3 

  

+++++   

CNIDARIA - NÄSSELDJUR   
        

    

Hydrozoa - hydroider   

        

    

  Hydridae - sötvattenshydror   1 

    

1 

  

2   

ARTHROPODA - LEDDJUR   

        

    

CHELICERATA - PALPKÄKAR   
        

    

Arachnida - spindeldjur   

        

    

Acari - kvalster   

        

    

  Hydracarina - vattenkvalster (minst 5 taxa) 24 9 

 

5 27 1 12 38 1 117   

Araneae - spindlar   
        

    

  Argyronetidae - vattenspindlar   

        

    

     Argyroneta aquatica (Clerck 1757) - vattenspindel   

   

1 

    

1   

CRUSTACEA - KRÄFTDJUR   

        

    

Phyllopoda - bladfotingar   
        

    

Cladocera - hinnkräftor   

        

    

  Sididae   

        

    

     Sida crystallina (OF Müller 1776) 1 11 

   

1 

 

3 2 18   

  Chydoridae   
        

    

     Eurycercus lamellatus (OF Müller 1785) - linsvattenloppa 2 6 

 

2 17 

 

4 9 

 

40   

     Chydorus sp   

   

1 

  

1 

 

2   

  Daphniidae   

        

    

     Simocephalus vetulus (OF Müller) 2 1 1 3 15 
 

1 18 
 

41   

     Moina rectirostris Leydig   

      

8 

 

8   

Maxillopoda   

        

    

Copepoda - hoppkräftor   

        

    

 Cyclopoida 2 2 
 

1 8 
 

1 3 
 

17   

Malacostraca   

        

    

Isopoda - gråsuggor   

        

    

  Asellidae - sötvattensgråsuggor   

        

    

     Asellus aquaticus (Linnaeus 1758) - sötvattensgråsugga 52 8 1 
 

55 96 266 16 1 495   

     Asellus aquaticus (Linnaeus 1758) - sötvattensgråsugga, parasiterad   

    

1 1 

  

2   

HEXAPODA - INSEKTER   

        

    

Ephemeroptera - dagsländor   

        

    

  Baëtidae   
        

    

     Cloëon inscriptum Bengtsson 1914 - dammslända 2 1 1 2 84 1 3 33 1 128 (6) 

  Leptophlebiidae - vassländor   

        

    

     Leptophlebia marginata (Linnaeus 1767) - stor vasslända 1 

        

1   

     Leptophlebia vespertina (Linnaeus 1758) - liten vasslända   
 

1 
      

1   

  Caenidae - slamsländor   

        

    

     Caenis sp - slamsländor   

        

  (1) 

     Caenis horaria (Linnaeus 1758) - slamslända 49 9 1 5 5 4 3 83 

 

159 (1) 

Odonata - trollsländor   
        

    

Zygoptera - flick- och jungfrusländor   

        

    

  Coenagrionidae - smalflicksländor   

        

    

     Erythromma najas (Hansemann 1823) - rödögonflickslända 9 2 

 

4 6 1 1 

 

1 24   

     Coenagrion hastulatum (Charpentier 1825) - t-tecknad flickslända   
   

5 
    

5   

     Ischnura elegans (van der Linden 1823) - allmän kustflickslända 7 

     

1 

  

8   

Anisoptera - egentliga trollsländor   

        

    

  Corduliidae - skimmertrollsländor   

        

    

     Cordulia aenea (Linnaeus 1758) - guldtrollslända 2 1 
  

5 
  

1 
 

9   

     Somatochlora metallica (van der Linden 1825) - metalltrollslända   

     

1 

  

1   

     Somatochlora flavomaculata (van der Linden 1825) - glanstrollslända 2 

        

2   

Hemiptera - halvvingar   

        

    

Heteroptera - skinnbaggar   
        

    

Gerromorpha - vattenytelevande skinnbaggar   

        

    

  Mesoveliidae - vattenspringare   

        

    

     Mesovelia furcata Mulsant & Rey 1852 - vattenspringare   

       

12 12   

  Gerridae - skräddare   
        

    

     Aquarius paludum (Fabricius 1794) - skräddare   

       

1 1   

Coleoptera - skalbaggar   

        

  (1) 

  Gyrinidae - virvelbaggar   

        

    

     Gyrinus minutus Fabricius 1798 - virvelbagge   
     

1 
  

1   

  Noteridae - grävdykare   

        

    

     Noterus crassicornis (OF Müller 1776) - grävdykare 1 2   1 8   2     14 (1) 

forts 
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Tabell 3b. Bottenfaunan i Norra Salen, Alvesta, 5 oktober 2015. Arter ordnade i systematisk ordning.  
 

  K L M N A O B Q    Q  Summa Summa 

                  ytan    (rester) 

  Dytiscidae - dykare   

        

    

   Colymbetinae   
        

    

     Ilybius sp 1 1 
  

4 
    

6 (1) 

  Scirtidae - mjukbaggar   

        

    

     Elodes sp   

        

  (2) 

  Chrysomelidae - bladbaggar   
        

    

   Donaciinae - sävbockar, kokonger   
   

2 
    

2 (5) 

     Donacia sp - rörbockar, larver   

  

4 

     

4   

Megaloptera - vattennätvingar   

        

    

  Sialidae - sävsländor   
        

    

     Sialis lutaria (Linnaeus 1758) - sävslända 6 
    

1 1 
  

8   

Neuroptera - nätvingar   

        

    

  Sisyridae - svampsländor   

        

    

     Sisyra sp - svampsländor 2 
 

7 1 1 
 

1 1 
 

13 (2) 

Trichoptera - nattsländor, tomma hus   
        

  (15) 

  Ecnomidae - trattnattsländor   

        

    

     Ecnomus tenellus (Rambur 1842) 1 

 

11 2 

     

14   

  Polycentropodidae - fångstnätnattsländor   
        

    

     Cyrnus sp   1 
       

1   

     Cyrnus flavidus McLachlan 1864 7 2 7 19 11 4 

 

1 4 55 (1) 

     Holocentropus dubius (Rambur 1842)   

   

19 

    

19   

  Psychomyiidae - tunnelnattsländor   
        

    

     Lype phaeopa (Stephens 1836) 1 
        

1   

  Hydroptilidae - smånattsländor   

        

    

     Agraylea sp   

        

  (2) 

     Hydroptila sp - kuvertbyggarnattsländor   
        

  (5) 

     Oxyethira sp - flaskbyggare 3 
  

6 1 
 

7 1 
 

18 (29) 

  Limnephilidae - husmasknattsländor   

        

    

     Limnephilus sp 7 1 

   

1 10 

 

1 20 (19) 

     Nemotaulius punctatolineatus (Retzius 1783)   

     

1 

  

1   

  Phryganeidae - broknattsländor   
        

    

     Agrypnia varia (Fabricius 1793)   

  

1 

     

1   

     Phryganea bipunctata Retzius 1783   

  

2 

     

2   

  Leptoceridae - långhornssländor   
        

    

     Ceraclea sp   
     

1 
  

1 (124) 

     Triaenodes bicolor (Curtis 1834) 1 

        

1   

  Molannidae - skivrörnattsländor   

        

    

     Molanna angustata Curtis 1834 1 
  

2 
     

3 (5) 

Diptera - tvåvingar   
        

    

Nematocera - myggor   

        

    

  Chaoboridae - tofsmyggor   

        

    

     Chaoborus flavicans (Meigen 1830)   
  

1 19 
  

1 
 

21   

     Chaoborus pallidus (Fabricius 1781)   
  

1 2 
    

3   

  Ceratopogonidae - svidknott   

        

    

   Ceratopogoninae 2 2 19 5 9 

 

2 12 

 

51   

  Chironomidae - fjädermyggor   

      

1 

 

1 (7) 

   Tanypodinae (minst 5 taxa) 4 1 1 7 21 
 

1 4 
 

39   

   Orthocladiinae (minst 4 taxa)   

 

9 2 4 

 

1 13 8 37 (1) 

     Corynoneura sp   

       

1 1   

   Chironominae    
        

    

     Chironomini (minst 10 taxa) 50 14 37 289 618 11 8 27 2 1056   

     Tanytarsini 1 1 3 

      

5   

Cyclorrhapha - högre flugor   

   

2 

    

2   

  Syrphidae - blomflugor     1             1   

forts 
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Tabell 3c. Bottenfaunan i Norra Salen, Alvesta, 5 oktober 2015. Arter ordnade i systematisk ordning. 
 

  K L M N A O B Q   Q  Summa Summa 

                  ytan    (rester) 

PLATHELMINTHES - PLATTMASKAR    

        

    

Turbellaria - virvelmaskar    
        

    

Tricladida   
        

    

  Planariidae   

        

    

     Planaria torva O F Müller 1773 - virvelmask   

      

1 

 

1   

  Dendrocoelidae   
        

    

     Dendrocoelum lacteum (OF Müller 1774) - mjölkvit virvelmask   1 
   

1 
    

2   

MOLLUSCA - BLÖTDJUR   

        

    

Gastropoda - snäckor   

        

    

Prosobranchia - framgälade snäckor   
        

    

  Valvatidae - kamgälsnäckor   

        

    

     Valvata piscinalis (OF Müller 1774) - stor kamgälsnäcka 1 

 

3 7 2 

  

2 

 

15 (3) 

Pulmonata - lungsnäckor   

        

    

  Acroloxidae - dammhättesnäckor   
        

    

     Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) - dammhättesnäcka 1 1 

 

2 39 7 6 24 1 81 (31) 

  Lymnaeidae - dammsnäckor   

        

    

     Radix sp - dammsnäckor   

  
7 28 1 1 4 

 
41 (5) 

     Radix auricularia (Linnaeus 1758) - örondammsnäcka 6 2 
 

2 6 2 2 3 
 

23 (1) 

     Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) - stor dammsnäcka 1 

  

3 3 

 

1 2 5 15 (1) 

  Physidae - blåssnäckor   

        

    

     Physa fontinalis (Linnaeus 1758) - allmän blåssnäcka 3 
   

8 
    

11 (3) 

  Planorbidae - skivsnäckor   
        

    

     Planorbis carinatus OF Müller 1774 - kölad skivsnäcka 2 

   

1 1 1 1 

 

6 (2) 

     Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) - remskivsnäcka   

   

1 

    

1 (2) 

     Gyraulus albus (OF Müller 1774) - ljus skivsnäcka 10 2 
 

50 37 1 28 43 2 173 (3) 

     Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) - linsskivsnäcka 19 
  

2 234 
  

175 
 

430 (12) 

Bivalvia - musslor   

        

    

  Unionidae - målarmusslor   

        

    

     Unio pictorum (Linnaeus 1758) - allmän målarmussla   
 

1 
      

1 (22) 

     Anodonta anatina (Linnaeus 1758) - allmän dammussla   
        

  (6) 

     Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) - stor dammussla 2 

 

3 2 1 

    

8 (40) 

  Sphaeriidae - klotmusslor   

        

    

     Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) - allmän klotmussla 10 
  

3 
 

2 
 

2 1 18 (1) 

     Pisidium sp - ärtmusslor 34 7 1 9 6 
 

8 1 
 

66 (1) 

ANNELIDA - RINGMASKAR   

        

    

Oligochaeta - fåbostmaskar, glattmaskar   

        

    

  Naididae - småmaskar   
  

1 3 2 
 

5 
 

11   

     Stylaria lacustris (Linnaeus 1767) - snabelmask 6 1 1 
 

125 13 1 10 2 159   

  Naididae/Tubificidae - småmaskar 9 

 

28 140 431 19 33 107 

 

767   

  Lumbricidae - daggmaskar   

        

    

     Eiseniella tetraedra (Savigny 1826) - sumpdaggmask   
        

  (1) 

Hirudinea - iglar   
        

    

  Glossiphoniidae - broskiglar   

        

    

     Theromyzon tessulatum (OF Müller 1774) - andigel 1 

        

1   

     Hemiclepsis marginata (OF Müller 1774) - fyrögd broskigel   
 

1 
    

1 1 3   

     Glossosiphonia heteroclita (Linnaeus 1761) - liten broskigel 4 

   

28 5 2 3 

 

42   

     Helobdella stagnalis (Linnaeus 1758) - 2-ögd igel   

  

11 2 1 

   

14   

  Erpobdellidae - hundiglar   

        

    

     Erpobdella octoculata (Linnaeus 1758) - hundigel 5 
  

3 2 2 14 4 1 31 (98) 

     Erpobdella testacea (Savigny 1820) - svalgigel   
        

  (39) 

BRYOZOA (= ECTOPROCTA) - MOSSDJUR   

        

    

  Cristatellidae   

        

    

     Plumatella sp - mossdjur, statoblast   
        

  (1) 

     Cristatella mucedo Cuvier - mossdjur, statoblast                     (3) 

Summa individer 358 89 138 607 1908 179 431 662 48 >4420 (502) 

Summa taxa >59 >30 >38 >50 >63 >28 >54 >50 >21 >99 >10 
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Tabell 4a. Bottenfaunan i Norra Salen, Alvesta, 5 oktober 2015. Arter ordnade efter antal individer. 
( ) = någon form av rest, t ex tomt hus, skal, exuvium etc 

          
              K L M N A O B Q  Q Summa Summa 

                  ytan   (rester) 

Chironomini - fjädermyggor (minst 10 taxa) 50 14 37 289 618 11 8 27 2 1056   

Naididae/Tubificidae - småmaskar 9 

 

28 140 431 19 33 107   767   

Asellus aquaticus (Linnaeus 1758) - sötvattensgråsugga 52 8 1 
 

55 96 266 16 1 495   

Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) - linsskivsnäcka 19 

  

2 234 

  

175   430 (12) 

Gyraulus albus (OF Müller 1774) - ljus skivsnäcka 10 2 

 

50 37 1 28 43 2 173 (3) 

Caenis horaria (Linnaeus 1758) - slamslända 49 9 1 5 5 4 3 83   159 (2) 

Stylaria lacustris (Linnaeus 1767) - snabelmask 6 1 1 
 

125 13 1 10 2 159   

Cloëon inscriptum Bengtsson 1914 - dammslända 2 1 1 2 84 1 3 33 1 128 (6) 

Hydracarina - vattenkvalster (minst 5 taxa) 24 9 

 

5 27 1 12 38 1 117   

Spongilla sp - sötvattenssvampar ++ ++ +++++ +++ 

 

1 3 

 

  +++++   

Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) - dammhättesnäcka 1 1 
 

2 39 7 6 24 1 81 (31) 

Pisidium sp - ärtmusslor 34 7 1 9 6 

 

8 1   66 (1) 

Cyrnus flavidus McLachlan 1864 - fångstnätnattslända 7 2 7 19 11 4 

 

1 4 55 (1) 

Ceratopogoninae - svidknott 2 2 19 5 9 

 

2 12   51   

Glossosiphonia heteroclita (Linnaeus 1761) - liten broskigel 4 
   

28 5 2 3   42   

Radix sp - dammsnäckor   

  

7 28 1 1 4   41 (5) 

Simocephalus vetulus (OF Müller) - hinnkräfta 2 1 1 3 15 

 

1 18   41   

Eurycercus lamellatus (OF Müller 1785) - linsvattenloppa 2 6 

 

2 17 

 

4 9   40   

Tanypodinae - fjädermyggor (minst 5 taxa) 4 1 1 7 21 
 

1 4   39   

Orthocladiinae - fjädermyggor (minst 4 taxa)   

 

9 2 4 

 

1 13 8 37 (1) 

Erpobdella octoculata (Linnaeus 1758) - hundigel 5 

  

3 2 2 14 4 1 31 (98) 

Erythromma najas (Hansemann 1823) - rödögonflickslända 9 2 

 

4 6 1 1 

 

1 24   

Radix auricularia (Linnaeus 1758) - örondammsnäcka 6 2 
 

2 6 2 2 3   23 (1) 

Chaoborus flavicans (Meigen 1830) - tofsmygga   

  

1 19 

  

1   21   

Limnephilus sp - husmasknattsländor 7 1 

   

1 10 

 

1 20 (19) 

Holocentropus dubius (Rambur 1842) - fångstnätnattslända   

   

19 

   

  19   

Oxyethira sp - flaskbyggare 3 
  

6 1 
 

7 1   18 (29) 

Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) - allmän klotmussla 10 

  

3 

 

2 

 

2 1 18 (1) 

Sida crystallina (OF Müller 1776) - hinnkräfta 1 11 

   

1 

 

3 2 18   

Cyclopoida - hoppkräftor 2 2 

 

1 8 

 

1 3   17   

Valvata piscinalis (OF Müller 1774) - stor kamgälsnäcka 1 
 

3 7 2 
  

2   15 (3) 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) - stor dammsnäcka 1 

  

3 3 

 

1 2 5 15 (1) 

Noterus crassicornis (OF Müller 1776) - grävdykare 1 2 

 

1 8 

 

2 

 

  14 (1) 

Ecnomus tenellus (Rambur 1842) - trattnattslända 1 

 

11 2 

    

  14   

Helobdella stagnalis (Linnaeus 1758) - 2-ögd igel   
  

11 2 1 
  

  14   

Sisyra sp - svampsländor 2 

 

7 1 1 

 

1 1   13 (2) 

Mesovelia furcata Mulsant & Rey 1852 - vattenspringare   

       

12 12   

Physa fontinalis (Linnaeus 1758) - allmän blåssnäcka 3 

   

8 

   

  11 (3) 

Naididae - småmaskar   
  

1 3 2 
 

5   11   

Cordulia aenea (Linnaeus 1758) - guldtrollslända 2 1 

  

5 

  

1   9   

Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) - stor dammussla 2 

 

3 2 1 

   

  8 (40) 

Moina rectirostris Leydig - hinnkräfta   

      

8   8   

Ischnura elegans (van der Linden 1823) - allmän kustflickslända 7 
     

1 
 

  8   

Sialis lutaria (Linnaeus 1758) - sävslända 6 

    

1 1 

 

  8   

Donacia sp - rörbockar, kokonger + larver   

  

4 2 

   

  6 (5) 

Planorbis carinatus OF Müller 1774 - kölad skivsnäcka 2 

   

1 1 1 1   6 (2) 

Ilybius sp - dykare 1 1 
  

4 
   

  6 (1) 

Coenagrion hastulatum (Charpentier 1825) - t-tecknad flickslända   

   

5 

   

  5   

Tanytarsini - fjädermyggor 1 1 3 

     

  5   

Molanna angustata Curtis 1834 - skivrörnattslända 1 

  

2 

    

  3 (5) 

Chaoborus pallidus (Fabricius 1781) - tofsmygga   
  

1 2 
   

  3   

Hemiclepsis marginata (OF Müller 1774) - fyrögd broskigel   

 

1 

    

1 1 3   

Hydridae - sötvattenshydror   1 

    

1 

 

  2   

Chydorus sp - hinnkräftor   

   

1 

  

1   2   

Parasit på Acellus aquaticus   
    

1 1 
 

  2   

Somatochlora flavomaculata (van der Linden 1825) - glanstrollslända 2 

       

  2   

Phryganea bipunctata Retzius 1783 - broknattslända   

  

2 

    

  2   

Cyclorrhapha - högre flugor   

   

2 

   

  2   

Dendrocoelum lacteum (OF Müller 1774) - mjölkvit virvelmask   1       1         2   

forts 
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Tabell 4b. Bottenfaunan i Norra Salen, Alvesta, 5 oktober 2015. Arter ordnade efter antal individer. 

 

     K L M N A O B Q    Q Summa Summa 

                  ytan   (rester) 

Ceraclea sp - långhornsnattsländor   

     

1 

 

  1 (124) 

Unio pictorum (Linnaeus 1758) - allmän målarmussla   
 

1 
     

  1 (22) 

Chironomidae - fjädermyggor   

      

1   1 (7) 

Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) - remskivsnäcka   

   

1 

   

  1 (2) 

Argyroneta aquatica (Clerck 1757) - vattenspindel   

   

1 

   

  1   

Leptophlebia marginata (Linnaeus 1767) - stor vasslända 1 
       

  1   

Leptophlebia vespertina (Linnaeus 1758) - liten vasslända   

 

1 

     

  1   

Somatochlora metallica (van der Linden 1825) - metalltrollslända   

     

1 

 

  1   

Aquarius paludum (Fabricius 1794) - skräddare   

       

1 1   

Gyrinus minutus Fabricius 1798 - virvelbagge   
     

1 
 

  1   

Cyrnus sp - fångstnätnattslndor   1 

      

  1   

Lype phaeopa (Stephens 1836) - tunnelnattslända 1 

       

  1   

Nemotaulius punctatolineatus (Retzius 1783) - husmasknattslända   

     

1 

 

  1   

Agrypnia varia (Fabricius 1793) - broknattslända   
  

1 
    

  1   

Triaenodes bicolor (Curtis 1834) - långhornsnattslända 1 

       

  1   

Corynoneura sp - fjädermyggor   

       

1 1   

Syrphidae - blomflugor   

 

1 

     

  1   

Planaria torva O F Müller 1773 - virvelmask   
      

1   1   

Theromyzon tessulatum (OF Müller 1774) - andigel 1 

       

  1   

Erpobdella testacea (Savigny 1820) - svalgigel   

       

    (39) 

Trichoptera - nattsländor, tomma hus   

       

    (15) 

Anodonta anatina (Linnaeus 1758) - allmän dammussla   
       

    (6) 

Hydroptila sp - kuvertbyggarnattsländor   

       

    (5) 

Cristatella mucedo Cuvier - mossdjur, statoblast   

       

    (3) 

Elodes sp - mjukbaggar   

       

    (2) 

Agraylea sp - smånattsländor   
       

    (2) 

Coleoptera - skalbaggar   

       

    (1) 

Eiseniella tetraedra (Savigny 1826) - sumpdaggmask   

       

    (1) 

Plumatella sp - mossdjur, statoblast                     (1) 
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1.1 Bakgrund och syfte 

Denna utredning har utförts på uppdrag av Alvesta kommun. Utredningen ska 

ligga som bilaga till redan inlämnad samrådshandling tillhörande ny detaljplan 

för Sjöparken i Alvesta tätort. 

 

Syftet med utredningen är att bedöma naturvärden i vattnet 10 m ut från 

stranden söder om byggrätten i Sjöparken, Alvesta.  

1.2 Metod 

Litteraturstudier enligt referenslista.  

 

Flygbilder i infrarött (IR) och färg har tillsammans med vanliga fotografier 

använts som underlag i utredningen (Figur 2). 

 

Muntlig kontakt med Anders Koskull, Salens fiskevårdsförening och Olof 

Lessmark, länsstyrelsen i Kronobergs län. 

1.3 Utredning 

Beskrivning av området: Området kallas för Sjöparken i den föreslagna 

detaljplanen och består av en grund vik med mjukbotten i sjön Salen. Det 

område som är planerat att påverkas genom att gräva i är på knappt 0,2 ha. 

Vattendjup i det undersökta området är 0,9-1,1 m. Viken är kraftigt igenväxt av 

vass och näckrosor. 

 

Salen är en sjö på 1786 ha som har eutrofa (näringsrika) förhållanden och är 

övergödd med höga halter av såväl fosfor som kväve. Sjön är bedömd ha en 

måttlig ekologisk status med avseende på fisk, växtplankton och näringsämnen. 

Sjön har ett siktdjup på 0,9 m och ett starkt färgat vatten med mycket hög halt 

totalt organiskt kol mest som löst svårnedbrytbart humus. Även förekomsten av 

algen Gonyostomum visar på humösa förhållanden (ALcontrol, 2011). 

 

Bottensubstrat: Bottnen består av dy (består av humus som fällts ur vattnet på 

kemisk väg) med inblandning av silt, sand och grus och därunder av silt med 

inblandning av gyttja (sedimentär jordart bestående av döda växt- och 

djurdelar) och lera med en total mäktighet på ca 0,1 -1 m och under det grov 

sand (M&P, 2012 och Figur 1). Den dyiga/gyttjiga bottnen visar på organisk 

aktivitet och är troligen en fas i vikens igenväxning och uppgrundning. Närmast 

stranden finns svallat material av grus och sten. Torrsubstans i sedimentet är 

mellan 30 och 64 %, medel ca 50 %. Det vill säga ungefär hälften av sedimentet 

består av vatten och hälften av torrt material (mineraler och organiskt material). 
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Figur 1. Uppmätning av slammängd ca 80-85 m ut från nuvarande strandlinje 

(Alvesta kommun, 1973). 

1.3.1 Fauna 

De vanligaste fiskarterna i Salen är abborre, gers och mört (provfiske 2014) 

med ungefärligt förhållande 4:2:1. Andra fiskarter som påträffats är braxen, 

björkna, gös, löja, gädda, karp, och ål. Enligt provfiske 1996 även nors, 

sandkrypare (har strikt krav på grus- och sandbottnar för lek), sarv och sutare. 

Provfiskena i sjön visar på näringsrika förhållanden och hård konkurrens.  

 

Grunda vikar med vass utgör barnkammare för gädda, men även för braxen, 

abborre och mört. Den troliga bristen på undervattensvegetation missgynnar 

mört och sarv (Vattenväxter och miljön, 1995). Gädda finns sparsamt i sjön 

enligt provfisken. Provfisken brukar dock underskatta mängden gädda på 

grund av deras jaktbeteende. De lurpassar på sitt byte och gör endast korta 

utfall. Troligen är också ål svår att få representativa fångster av i nät. 

 

Lekbottnar: Följande fiskarter kan möjligen använda området för lek: Gädda 

kan leka i långgrunda vikar men normalt på översvämmade marker. Den lever 

ofta lite djupare men kan förekomma i område utanför vassen inne bland 

näckrosorna. Abborren kan leka i grunda områden gärna översvämmade med 

rik vegetation. Gös kan leka på dyiga bottnar med växtlighet på 1-3 m djup 

men oftast på hårda bottnar. Mört kan leka på bevuxna bottenpartier på 15-40 

cm djup. Braxen kan leka 3-5 m utanför stranden, ovan gräsbevuxen botten på 

djup av 0,5-1,5 m. Löja kan leka på stenbottnen precis intill strandkanten. 

 

Lekbottnar kräver i regel en viss syresättning. Denna vik kan ha dåliga 

förutsättningar då viken är eutrof och troligen har en dålig omsättning av 

vattnet. Dålig omsättning genom främst omrörning av vinden gör också att 

flytbladsvegetation har haft lättare att etableras. 

 

Sikten i viken är liten vilket gör att det inte är några ideala förhållanden för 

fisken att jaga i området. 
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Enligt stämman för Salens fiskevårdsförening var det ingen som hade 

erfarenhet av viken. De är mycket tveksamma till att där finns ett rikt fiskliv eller 

lekområden. Orsaken är bland annat att området är dyigt. Inte heller Olof 

Lessmark på länsstyrelsen har någon kunskap om området. 

 

Musslor: Larver av tjockskalig målarmussla lever parasitiskt på gälarna av 

främst löja, mört och lake. Musslan har hittats i vattendrag som rinner till sjön 

men kan inte förekomma på platsen p.g.a. deras ekologiska krav. Möjliga arter i 

området är allmän dammussla, större dammussla, äkta målarmussla och 

spetsig målarmussla samt eventuellt men troligen inte flat dammussla 

(rödlistad i kategorin missgynnad, NT). 

 

Bottenfauna, kräftor och andra smådjur i sötvatten: Sjöars bottenfauna i 

övergödda vegetationsrika sjöar är ofta triviala men individrika, se bland annat 

Nitzelius 1996.  Finkorniga bottnar som t.ex. dy håller ofta dagsländesläktet 

Caenis (Limnodata, 2009). Dammar med mest flytbladsvegetation hade en 

fauna som ofta var dominerad av fjädermygglarver (Ekologgruppen, 2002). 

Dessa myggor lever i sedimenten och klarar låga syrehalter. Troligen kan viken 

under delar av året ha en låg syrenivå i sedimentet som missgynnar övrig 

bottenfaunan men gynnar mygglarver.  

 

Fåglar som har nytta av vassen och som finns i området är brun kärrhök, blå 

kärrhök, rördrom och vassångare. I området finns också drillsnäppa, rörhöna 

och gråtrut. 

1.3.2 Vattenväxter 

 

Förekomsten av vattenväxter påverkas av djup, bottensubstrat, sikt och 

näringsämnen. Grunda delar av sjöar kan ha vegetation över hela botten. En sjö 

med mjuka näringsrika sediment kan ha mycket vattenvegetation. Näringsrika 

sjöar med mycket flytbladsvegetation kan ha en utbredd 

undervattensvegetation men inte precis under flytbladsvegetationen 

(Ekologgruppen 2007). Sjöar med dybotten utmärks av ringa vegetation där 

vass- och övervattensvegetation samt flytbladsvegetation dominerar medan 

undervattensvegetation mer eller mindre saknas (Nordiska ministerrådet, 1994).  

 

Näckrosor kan vara positiv för vissa typer av ryggradslösa djur men täta 

bestånd konkurrerar ut andra arter av vattenväxter genom att bland annat 

minska infallande ljusmängd i vattnet. En minskad utbredning av 

flytbladsvegetationen gynnar ofta undervattensvegetationen tillväxt och en 

mer varierad sammansättning av vattenväxter gynnar mångfalden. En rik och 

välutvecklad undervattensvegetation är en viktig förutsättning för övrigt 

biologiskt liv i vattnet och dess omgivning (Kyrkander, Örnborg, 2015). 
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Både undervattens- och flytbladsvegetation kan vara trivial och artfattig i 

miljöer med litet siktdjup, hög näringsnivå och omfattande båttrafik (Calluna 

2010). 

 

Vass – och övervattensvegetation: Bladvass i form av högvassar finns längs 

stora delar av strandkanten och den täcker cirka 30 % av vattenytan ut till 10 m 

från stranden. Närmast strandlinjen finns även kaveldun (troligen 

bredkaveldun), topplösa och inne mot udden trolig jättegröe. En större del av 

det vassområde som ligger mitt i viken består av död vegetation. Längre ut i 

viken förekommer några enstaka sävruggar.  

 

Flytbladsvegetation: Gula och vita näckrosor täcker ca 60 % av vattenytan. 

Troligen finns här också gäddnate (Potamogeton natans) som är vanlig på 

dybottnar. Ungefär 10 % är öppet vatten. Längre ut i viken finns mindre 

flytbladsvegetation och mycket mer öppet vatten. 

 

Undervattensvegetation: Inga uppgifter har hittats för Salen. Det som skulle 

kunna växa här är långskottsvegetation som lever i näringsrika sjöar. Det kan 

vara den ganska vanliga rostnaten (Potamogeton alpinus) eller den ganska 

vanliga smålånken (Callitriche palustris) (Mossberg, 2003). På grund av den täta 

flytbladsvegetationen är det sannolikt att undervattensvegetationen i området 

är missgynnad. Undervattensvegetationen styrs mycket av ljustillgången och till 

exempel kransalger, som är en värdefull grupp, är mycket känsliga för 

övergödning och kräver bra siktdjup och klart vatten (TerraLimno Gruppen AB, 

2007).  

1.4 Sammanvägd bedömning av naturvärdena i viken 

Sjön Salen är eutrof. Typiskt för näringsrika sjöar är att det är en stor 

produktion av organismer som domineras av planktonalger, cyanobakterier och 

vass. Näringsrika sjöar är ofta fattiga på olika livsmiljöer och därmed artfattig. 

Fiskfaunan domineras oftast av småvuxna bestånd av zooplanktonätande 

karpfiskar.  

 

I området finns förutsättningar för lekområden främst för abborre. Inget tyder 

på att området i någon större omfattning används av fisk som lek-, uppväxt 

eller födomiljö. Ovanligare eller rikare förekomst av bottenfauna eller 

stormusslor bör inte förekomma i området. Inte heller bör ovanligare fåglar 

använda området.  

 

Området är rikt på växtlighet och då främst flytbladsvegetation vilket 

tillsammans med den höga näringshalten och det lilla siktdjupet gör att 
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undervattensvegetationen bör vara sparsam och trivial. Inget i undersökningen 

tyder på förekomster av ovanligare växter i området.  

 

Det planerade området består av en mycket liten del av sjöns area och därmed 

en mycket liten del av möjligt livsutrymme för de olika arter av till exempel fisk 

som finns i sjön. 

 

En mer varierad sammansättning av öppet vatten och flytbladsvegetation 

kommer sannolikt att gynna heterogeniteten, undervattensvegetationen och 

den biologiska mångfalden i närområdet till stranden. Det är viktigt att 

åtgärder i området görs på sådant sätt att variationen ökar, att grumlingen inte 

ökar och att åtgärderna utförs så att det blir en långsiktig effekt. Det kan 

behövas återkommande åtgärder för att hålla delar av vattenytan öppen. 

 

Sammantaget är det sannolikt att området inte hyser några större naturvärden 

och att naturvärden potentiellt skulle kunna öka om det skapas en större 

variation i området genom att en mindre andel av vikens inre delar omvandlas 

från flytbladsvegetation till öppen vattenyta. 
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Figur 2. Tolkade vegetationsgränser i västra viken söder om Sjöparken. 1: 

vassvegetation (främst bladvass och kaveldun), 2: död vass, 3: flytbladsvegetation 

(främst näckrosor). 
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Informationsmöte Vattenverksamhet Sjöparken, Länsstyrelsen 

Lst, Kristina | 2014-11-04 

MW, PK, Elin Wallquist (EW), Jan Grosen (JG) 

Underlag och förfarande 

 Inför samrådet behöver underlagsmaterial tas fram; inklusive innehållande en 

”miljökonsekvensbedömning” där det kommunen beskriver sin bedömning av 

miljökonsekvenser exploateringarna riskerar medföra. 

o Miljökonsekvensbedömningen behöver inte föregås av stora utredningar, men 

påståenden ska kunna beläggas med fakta. Frågorna hur exploatering påverkar lokalt 

och totalt sett behöver besvaras. 

 Muddring ingår i ansökan, då samprövning eftersträvas. Däremot kan hanteringen av massor 

anmälas separat (ofta på domstolens egen inrådan). 

 Lämplig hantering är etappindelning (ex. A, B, C). Beskriva åtgärder inom etapper A-C, 

beskriva miljökonsekvenser av åtgärderna samt bedöma vilka etapper som ska ingå i ansökan 

(för att hitta rimlig nivå). 

Exploatering 

 Byggnation enligt DP. Uppfyllnad kan krävas för att tillskapa lämplig tomtmark, men samtidigt 

inte nödvändigt att fylla upp hela fastigheten över beräknat 100-årsflöde. 4000 m2 (= 2000 

m3) är värsta scenario. 

 Vattentorg och strandkant kräver rensning och eventuellt eroderingsskydd. Strandkaj i trä är 

tänkbar exploatering i strandkanten. 

 Nuvarande båtiläggningsramp flyttas norrut och plats för småbåtar utökas till rimlig nivå (ca 

10-20 båtplatser). 

 Nordöstra viken samt området utanför småbåtshamnen behöver muddras. 

Miljöpåverkan 

 Norra Salen i allmänhet, och nordvästra viken i synnerhet, innefattar stora vassområden 

värdefulla för fisklivet. ”Gädda och Braxen leker i området” (JG) och gäddan är viktig för att 

hålla nere vitfiskbestånd. Gädda även viktig för sportfisket. De grunda vikarna utgör särskilt 

värdefullt klimat för småfisk. 

o Finns belägg för norra Salens betydelse för fisklivet? Olof Lessmark kanske har (EW). 

 Har vassinventeringen hanterat fiskbestånd? 

 Finns regleringar i sjösänkningsföretaget som kan komma att utövas annorlunda i framtiden? 

Övrigt 

 Vision norra Salen/Vision Alvesta hanterar förbättringsåtgärder för vattenmiljön. Fosfor, 

kväve och övergödning är faktorer som ingår i utredningar och förbättringsåtgärder. 

 Om någon part missas i samrådsförfarandet kan domstolen avvisa ärendet; därför bättre att 

gå vidare med utökad krets från början (JG). 

 

Vid tangentbordet 

Patrik Karlsson 
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Anteckningar från samrådsmöten angående: 

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 

 

Mötet hölls 

- tisdagen den 10 februari 2015, kl. 18.00 i lokal Salen, kommunhuset, Alvesta 

 

Missiv om samråd inklusive inbjudan till samrådsmöte har skickats enligt sändlista. Inbjudan 

har också annonserats i Smålandsposten tisdagen den 3 februari. 

 

Närvarande: 
- 4 st fastighetsägare samt 2 föreningsrepresentanter 

 

Närvarande tjänstemän och politiker: Magnus Wigren, Patrik Karlsson, Elinor Bjärnborg 

från FSP, Hagart Valtersson och Anita Lindstedt från NFS samt Tomas Hedenvik från KS. 

 

Mötens öppnande Magnus Wigren hälsar välkommen 

Bakgrund och innehåll Patrik Karlsson redogör för vattenverksamhet, bakgrund till arbetet 

i Sjöparken samt innehåll i samrådshandlingarna. 

  

Synpunker/diskussioner  

Varför genomförs inte 

planer som kommunen 

har? 

Behövs en tidsaxel för allmänhet att förstå när saker ska ske. 

Byggrätten har diskuterats länge och nu återigen en idé på samråd. 

Det parkeras hej vilt i området med risk för oljeläckage, dammar 

sköts inte och växer igen och grönytor med gräs börjar inte växa. 

Döda buskar förfular området och folk genar över planteringar. 

Snygga till parkeringsytan som blomsteräng så länge. Det eldas 

även skräp vid parkens grillplatser. 

 Kommentar: Det tar tid från idé till färdig byggnad. Nu är vi i 

inledningen av en exploateringsfas och tillståndet är ett måste för 

att få bebygga platsen enligt plan. Parkeringsfrågan ska lösas när 

parkeringsavgifter hanterats i KF; om det införs på 

långtidspakeringen stängs även kvartersmarkens tillfartsväg. 

Skötselfrågor noteras och tas med och förmedlas till ansvariga 

inom förvaltningen. Kostnader för anläggande av en äng måste 

vägas mot att den blir tillfällig. 

Hitta annan plats för 

båtiläggningsplats och 

småbåtshamn? 

Det är mycket grunt på platsen vilket kräver muddring och 

liknande åtgärder. Dessutom måste trafiken för småbåtshamnen 

passera genom parkens gångstråk för att komma till 

iläggningsplatsen, vilket utgör en trafikfara framför allt för barn. 

Dessutom måste man se till så att man inte bygger anläggningar 

som omöjliggör en framtida större muddringsåtgärd i Salens norra 

bassäng. Sammantaget behöver man titta på en annan lokalisering. 

 Kommentar: Åtgärder för att göra viken farbar ingår i samrådet. I 

visionen om Sjöparken ingår att möjliggöra för en livfull stadspark 
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med aktiviteter och mer vattenkontakt för allmänheten. I det 

arbetet kan en småbåtshamn ge förutsättning för mer människor i 

rörelse och större tillgänglighet. Dock är det ingen kommunal 

angelägenhet att bygga en småbåtshamn – det krävs en exploatör 

eller gemensamhetsanläggning. Vi tar med oss synpunkterna och 

tittar på hur stor en hamn/iläggningsplats bör vara, hur den kan 

utformas mer trafiksäker samt även lokaliseringsfrågan. 

Varför placera en 

byggnad så nära vattnet 

och inom område hotat 

av översvämning? 

Kvartersmarken är helt inom nuvarande dimensionerade 100-

årsflöde. Dessutom inom bullerpåverkat område. Är platsen 

verkligen lämplig? Vill någon bo så nära järnvägen? 

 Kommentar: Byggrätten har hanterats i och med framtagandet av 

detaljplan. Det finns förutsättningar att bebygga marken, bland 

annat genom lägsta nivå för golv och med viss markuppfyllnad vid 

hussockel Hur detta ska göras på miljömässigt bästa sätt hanteras 

i tillståndsprocessen. Exploateringsintresse finns. 

Åtgärder i parken Kan man anlägga en badplats och lekplats i parken och börja med 

att ta bort vassen. Sandstränder är bra för fåglar. Ni behöver dock 

tänka på blågrönalger om det finns en utpekad badplats. Städa upp 

udden (Grundet). 

 Kommentar: Det är inte aktuellt med anläggande av en större 

badplats just nu, eftersom sjön har problem med dy och att vi bör 

genomföra muddring först. På sikt kan en badplats i Sjöparken 

diskuteras. Vassåtgärder ingår i samrådshandlingarna. Större 

åtgärder på udden är inte aktuellt, mer än möjligen 

naturvårdsinsatser. Vi skulle kunna snygga upp stigen och sätta 

upp informationsskyltar om naturvärdena på platsen. Idéerna tas 

med om olika former av aktiviteter för framtida parkutveckling. 

Fosforläckage och 

muddring 

Varför inte göra en rejäl muddring av Salens norra bassäng? 

 Kommentar: Arbetet har initierats, genom att kommunen aktivt 

arbetar för att minska fosfortillförsel uppströms (exempelvis tillsyn 

av avlopp) och samarbete om projekt inom Mörrumsåns vattenråd. 

Det är ett långsiktigt arbete som krävs. Fördröjningsytor 

uppströms Lekarydsån (norr om Alvesta) kan bli aktuellt på sikt; 

detta har pekats ut i Översiktsplan 2008. 

Risk för vibrationer i 

byggskedet 

Oro finns för att vibrationer i byggskedet ska påverka befintliga 

byggnader. Sådana skador hävdas ha uppstått vid arbete i 

Sjöparken. 

 Kommentar: Pågående ärende om eventuellt uppkomna 

vibrationsskador i samband med anläggningsarbete finns och de 

ärendena får ha sin gång. Inför eventuell pålning och arbete enligt 

tillstånd för vattenverksamhet ska dessa frågor belysas och risker 

minimeras samt situationen för befintliga byggnader bevakas. 

Detta ämnas ingå i ansökningshandlingarna. 

Finansiering Hur ska bygget finansieras? 
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 Kommentar: Kommunen är fastighetsägare men inte tänkt att vara 

exploatör. En markanvisning är tänkbar och viss gemensam 

finansiering av allmänna platser kan tänkas.  

  

  

Mötens avslutande Patrik Karlsson och Magnus Wigren redogör för fortsättningen av 

processen. Samrådet pågår till den 6 mars, då skriftligt inkomna 

synpunkter sammanställs och skickas till Länsstyrelsens inför 

beslut om betydande miljöpåverkan. 

 

 

Eventuella synpunkter ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 342 80 Alvesta eller mailadress 

samhallsplanering@alvesta.se senast 6 mars. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

 

 

 

Anteckningar 

 

Patrik Karlsson (sammanställning) och Elinor Bjärnborg 

FSP/plan 

 

 

mailto:samhallsplanering@alvesta.se
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Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverk-
samhet, Sjöparken, Alvesta 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Rubricerat ärende har varit föremål för samråd under tiden 2015-02-03 – 2015-
03-06. Under samrådstiden har 3 yttranden med synpunkter inkommit samt 1 
yttrande utan erinran.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

 

SYFTET 

Samrådets syfte är att ge sakägare, föreningar, allmänhet och myndigheter möj-
lighet att lämna synpunkter och underlag i ett tidigt skede av tillståndsprocessen, 
för att minska risken för negativ miljöpåverkan. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-02-03 – 2015-03-06. Under 
samrådstiden har planhandlingarna samt miljökonsekvensbeskrivning funnits 
tillgängliga på: 

Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 

Samrådet annonserades i Smålandsposten (2015-02-02). Samtliga angränsande 
fastighetsägare och Länsstyrelsen har fått fullständiga handlingar. Samrådshand-
lingarna har även funnits tillgängliga på kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Ett samrådsmöte hölls 2015-02-10; se separata anteckningar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

Trafikverket 

Yttranden med synpunkter: 

Naturskyddsföreningen 

Nämnden för myndighetsutövning, Alvesta kommun (NMY) 

Jan-Åke Johansson och Anna Johansson-Palm 

 

http://www.alvesta.se/


  

 2015-03-16 

 

 

 

2 

             

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

Naturskyddsföreningen 

Lokalisering av huset är olämpligt, eftersom det är inom risk för 100-årsflöde. 
Alternativ är att hela området blir park. 

Vid pålning är det viktigt att inga omgivande hus skadas. 

Vattenkvaliteten i Salen måste bli bättre om det ska bli badvänligt. 

Östra viken är troligen bättre än den västra ur badsynpunkt. En bred sandstrand 
skulle kunna tillskapas, vilket gynnar flera fågelarter. 

 

Kommentar: 

Genom processen att ta fram detaljplan för området har områdets lämplighet att 
bebyggas prövats mot allmänna och enskilda intressen i enlighet med PBL. 

Övriga synpunkter noteras. 

 

NMY 

Föroreningssituationen i östra viken bör utredas. Provtagning i dagvattendam-
men (befintlig) bör ske kontinuerlig inför, under och efter byggnation. Ett resone-
mang kring människors nyttjande av dammen bör göras för att kartlägga risker 
kring exponering av eventuellt kontaminerat vatten liksom risk för uppträngning 
av kontaminerat grundvatten. 

Vidare utredning kring översvämningsrisk för befintliga bostadshus bör göras 
inför ansökan. 

Ansvar för kontroll och drift av eventuell spolplatta för båtar bör klargöras. 

Kommentar:  

Befintlig dagvattendamm hanteras inte i föreliggande tillståndsprocess. 

Översvämningsrisken har bedöms som mycket marginell; i enlighet med presen-
tation i samrådshandlingarna 

Spolplatta är inte längre aktuellt att anlägga i området. 

 

Johansson, Johansson-Palm 

Båtiläggningsplatsen bör inte finnas mitt i parken. Mycket trafik och det förstör 
hela konceptet med parken. Inga parkeringsmöjligheter för bilar eller båtsläp 
kommer att skapa stora problem. Båtiläggningsplatsen bör flyttas till Växjövägen 
(Salens östra strand). 

Om man bygger en kaj bör man försöka förlänga denna runt hela viken, från 
Kloster till Växjövägen; ungefär som i Växjö runt Växjösjön. 

Parken bör bestå som rekreationsområde och man bör inte bygga  med asfalts-
djungel och höga stängsel. Det är en framsida mot tågresenärer. 

Kommentar:  
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Genom processen att ta fram detaljplan för området har områdets lämplighet att 
bebyggas prövats mot allmänna och enskilda intressen i enlighet med PBL. 
Båtiläggningsplatsen finns och infrastrukturen till platsen är utbyggd. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Patrik Karlsson 

planarkitekt 
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