Sammanställning för åtgärdsområde
22. Mölndalsån
Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse
har tagit fram samt information som fanns i VISS i september 2014. Det kan finnas ytterligare
förbättringsbehov och krävas ytterligare åtgärder för att nå god status i åtgärdsområdets
vattenförekomster än de som anges här. I det fortsatta vattenförvaltningsarbetet är en
prioritering av angivna åtgärdsförslag viktig.
Länsstyrelserna kommer fortsätta arbeta i VISS även under samrådsperioden, och kommer där
det behövs komplettera med exempelvis mer data eller fler åtgärder. Det kommer då att synas i
VISS och kan skilja sig från informationen i detta dokument.

Inledning
Mölndalsån har sina källflöden ca 5 mil öster om Göteborg och där ligger också två stora
näringsfattiga källsjöar, Östra och Västra Nedsjöarna. Ån börjar i Bollebygds kommun och
mynnar i Göta älv i Göteborg. Avrinningsområdets övre delar hyser höga naturvärden med fina
sjöar och bland annat flodpärlmussla, värdefulla öringstammar och artrik bottenfauna. I
Mölndalsån leker havsvandrande lax och öring. Flera stora samhällen passeras på vägen mot
mynningen och framför allt Mölndal och Göteborg sätter sin prägel på de nedre delarna både då
det gäller vattenkvaliteten och den fysiska påverkan. Sista delen av Mölndalsån är betydligt
påverkad av bland annat muddringar och kulvertar men också av föroreningar från tätorterna. I
Mölndalsåns åtgärdsområde bedöms 21 ytvattenförekomster ha sämre än god ekologisk status
medan alla grundvatten-förekomster uppnår god kvalitativ- och kemisk status, tabell 1.
Flera sjöar används som vattentäkter till Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner. Här finns
flera isälvsavlagringar med värdefulla grundvattentillgångar. Alla grundvattenförekomsterna har
god status. Hela avrinningsområdet är mycket viktigt som rekreationsområde för ca en halv
miljon människor som bor i och omkring Göteborg.
Tabell 1. Fördelningen av ekologisk status per vattenkategori i Mölndalsåns åtgärdsområde. Siffran anger
antal vattenförekomster som klassats till hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status.
För grundvatten god kvantitativ- och kemisk status samt otillfredsställande kvantitativ- och kemisk status.
Även totala antalet ytvattenförekomster (VF) som har sämre än god ekologisk status (GES) eller för
grundvattenförekomster (GVF) god kvalitativ status (GKvS) och god kemisk status (GKeS) visas.
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Fysiska förändringar
Det finns problem med fysisk påverkan genom att stora delar av ån är reglerad. Två sjöar och
flera vattendrag har problem med att vattenståndet och flödet regleras så att växt- och djurlivet
försämras. I ungefär hälften av det totala antalet vattenförekomsterna inom Mölndalsåns
åtgärdsområde är kontinuiteten försämrad och i en tredjedel är flödet försämrat. Även morfologin
är försämrad i en vattenförekomst.
Betydande påverkan
Det är framförallt utbyggnaden av vattenkraft och andra skapade barriärer som orsakar bristande
kontinuitet och förändrade flöden. I Mölndalsån finns flera kraftverk och dammar vilka är
definitiva vandringshinder för fisk och andra djur.
Förbättringsbehov
Inom Mölndalsåns åtgärdsområde är fyra sjöar och 12 vattendrag påverkade av fysiska
förändringar i sådan utsträckning att det medfört att den ekologiska statusen är sämre än god. De
flesta av dessa behöver förbättras avseende bristande kontinuitet och hälften behöver förbättras
gällande flödesförändringar. Endast en behöver förbättras med avseende på morfologiska
förändringar.
Åtgärder
Under förvaltningscykeln 2009-2015 har ännu inga åtgärder vidtagits för att minska problemet
med fysiska förändringar i Mölndalsåns åtgärdsområde.
I tabell 2 presenteras de fysiska åtgärder som har förslagits mot fysiska förändringar i området.
Denna sammanlagda kostnaden för dessa förslag uppskattas till omkring 16 miljoner kronor per
år.
Tabell 2. Förslag på fysiska åtgärder för fysiska förändringar i Mölndalsåns åtgärdsområde (VISS
20140915). Omfattningen visar hur många ha, st, eller annan enhet som omfattas av åtgärden. Kostnad är
den sammanräknade kostnaden per åtgärdskategori. För mer information om åtgärdskategorier, se
åtgärdsbiblioteket i VISS eller åtgärsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt.
Åtgärdskategori
Antal
Omfattning
Kostnad *
åtgärder
tusen kr/år
Ekologiskt funktionella
13
109 ha
227
kantzoner
Fiskväg eller utrivning av
9
18 m
509
vandringshinder
Summa
736
- ingen beräknad effekt
* kostnad beräknad utifrån schablon eller inlagda värden i VISS av Länsstyrelsen. Kostnaden är utslagen på
respektive åtgärds livslängd.

Miljögifter
Längs Mölndalsåns nedre delar har det sedan mitten av 1800-talet bedrivits industriell
verksamhet, med stora vattenutsläpp. Mölndalsåns vatten och sediment har varit kraftigt
påverkade av olika kemiska ämnen, men genom omfattande industrinedläggningar, förbättringar
inom industrin och muddringar av sediment är situationen mycket bättre idag. Olika industrier
som pappersindustrier, färgerier, kemiindustrier med flera har genom åren gjort stora
förbättringar av sina utsläpp till ån. Tillsammans har detta lett till att lax numera går upp i ån
och leker inne på det gamla pappersbrukets område nedanför Mölndals kvarnby. I
avrinningsområdet finns en risk för att miljögifter kommer till vattnet från framför allt äldre

förorenade områden men också från pågående verksamheter. Nedre Mölndalsån har muddrats
flera gånger och då har man ofta fört bort förorenade bottensediment. De senaste muddringarna i
Mölndalsån utfördes 2007-2008. Alla vattenförekomster inom Mölndalsåns åtgärdsområde har
sämre än god status för miljögifter ifall kvicksilver tas med i bedömningen. Utan kvicksilver
uppnår alla vattenförekomster god kemisk status, men ett antal ligger i risk att inte uppnå god
status till följd av att miljögifter kan komma ut i vattenmiljöerna.
Betydande påverkan
Idag finns i Mölndalsåns avrinningsområde bland annat ett kraftvärmeverk och
läkemedelsindustri med användning eller utsläpp av prioriterade eller särskilt förorenande ämnen.
Det finns ett stort antal förorenade områden inom avrinningsområdet. Av förorenade områden i
MIFO klass 1 finns en deponi, ett tvätteri och en kemisk industri med lager. Till Mölndalsån sker
utsläpp av tungmetallerna kadmium, bly, nickel, krom, zink och koppar. De industriella
föroreningarna diklormetan, tetrakloretylen, aromatiska kolväten, exempelvis bensen, och
naftalen används eller har använts inom avrinningsområdet. Det finns även risk för att pesticider
förekommer i mätbara halter i Mölndalsån.
Förbättringsbehov
I Mölndalsåns avrinningsområde har alla vattenförekomster god kemisk status. Några vatten
riskerar dock att inte nå god status på grund av att föroreningar kan komma till vattnet. Framför
allt gäller detta för nedre delarna av Mölndalsån, men också för en sjö, Stora Delsjön, samt en
grundvattenförekomst. Förhöjda halter av kvicksilver i fisk har uppmätts eller
beräknas förekomma i alla ytvattenförekomster i avrinningsområdet. Samtliga dessa
vattenförekomster har därför klassats till sämre än god status.
Åtgärder
Under förvaltningscykeln 2009-2015 har ett antal åtgärder genomförts för att minska risken för
problem med miljögifter i Mölndalsåns åtgärdsområde. Efterbehandling av miljögifter har skett på
11 platser och sju odlingar utan bekämpningsmedel har genomförts inom
Landsbygdsprogrammets miljöstöd. För att ytterligare minska risken för att miljögifter når
vattenmiljöerna behöver riskområdena undersökas mer. I de områden som ligger i risk för att god
kemisk status inte nås behöver man utreda vilka källor som bidrar med mest miljögifter. I en del
områden känner man redan till flera åtgärder som behövs, som t.ex. minskad användning av
vägsalt på fyra platser och utsläppsreduktion av miljögifter på två platser. Men i de flesta fall är
källorna många och de kan vara svåra att spåra. Inhämtningen av denna kunskap, tillsammans
med övriga åtgärder, bedöms kunna ske till en kostnad av ca 1,2 miljoner kronor.

Försurning
Hela åtgärdsområdet var märkbart försurningspåverkat redan på 1970- och 1980-talet. Östra
Nedsjön har kalkats sedan 1971 medan kalkningsprojektet Härskogen startade 1977. 1984 togs ett
helhetsgrepp över ån där alla väsentliga delar av ån utom Östra Nedsjön ingick. Försurning är
numera främst ett problem i de övre delarna av vattensystemet och hela Mölndalsån ovan
Stensjön ligger inom åtgärdsområde för kalkning på grund av markernas dåliga eller måttliga
motståndskraft mot försurning. Inom åtgärdsområdet är det 14 vattenförekomster som bedömts
ha problem med försurning.
Betydande påverkan
I Västra Götalands län står idag skogsbruket för mellan 50 och 70 procent av försurningen.
Bidraget varierar beroende på om enbart trädstammen tas bort vid avverkning och gallring eller
om även grenar, toppar och stubbar avlägsnas. Ju mer avverkningsrester som tas bort ju mer
försurad blir marken. Dessutom har marken under lång tid varit utsatt för surt nedfall och stora

delar av skogsmarken är tömd på buffertkapacitet mot försurning. Därför kommer det ta lång tid
innan marken återhämtar sig och sjöar och vattendrag blir bra.
Trots att nedfallet av svaveldioxid har minskat kraftigt sedan 1990-talet är atmosfärisk deposition
fortfarande en betydande påverkanskälla. Utsläppen av svavel kommer främst från förbränning
av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Största delen av svavelnedfallet över landet
kommer från utlandet och från internationell sjöfart.
Mölndalsån har en problematisk vattenregim med omfattande regleringar. Syftet med den
speciella regleringsregimen idag är att minska risken för översvämningar längre nedströms i
Mölndals samhälle. Vid högvattenflöden stryps avtappningen från sjöarna och därmed begränsas
tillskottet av kalkat sjövatten nedströms. Konsekvensen blir att surt aluminiumhaltigt vatten
från markområden dominerar i avrinnande vatten.
Förbättringsbehov
I avrinningsområdet når inte fem sjöar och nio vattendrag god ekologisk status på grund av
försurning. För att minska försurningen behöver utsläppen av svavel och kväve minska
ytterligare. Den största delen av svavel och kvävenedfallen i avrinningsområdet kommer från
utländska källor och från internationell sjöfart. Men även åtgärder inom landet har betydelse.
Åtgärder
Flera sjöar och vattendrag har kalkats under många år. Bland annat har runt 300 kalkningar med
flyg och 42 kalkningar med båt genomförts inom åtgärdsområdet den senaste cykeln. Ett av
huvudsyftena med kalkningarna är att bevara åns genuina biologi med bland annat lax, flodkräfta
flodpärlmussla och sjölevande öringbestånd. Länsstyrelsen bedömer att inga ytterligare sjöar och
vattendrag behöver kalkas.
Kalkningsbehovet har minskat i området. Kalkningsplanerna ses över regelbundet för att undvika
att kalka för mycket och för att optimera kalkningarna.
För att kunna nå god ekologisk status krävs dock fortsatt kalkning och ytterligare åtgärder. Om
kalkningen upphör så återförsuras vattnet snabbt. Därför behövs mer bestående åtgärder. Ett
alternativ till traditionell kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker kan vara den mer
långsiktiga metoden att sprida på fastmark. Metoden har provats på flera områden och visat sig
vara effektiv. Att blanda in kalk i askan vid askåterföring kan också vara ett alternativ vid
planering av åtgärder mot försurning.
Minskade utsläpp av framför allt svavel men även kväve har också haft stor betydelse för att
minska försurningen i området.

Övergödning
Mölndalsån har ett avrinningsområde på ca 266 km2. Jordbrukets miljöpåverkan är liten. Tidigare
har problemen varit övergödning och miljögifter till följd av utsläpp från tätorter och från den
industriverksamhet som funnits utefter ån. Av Mölndalsåns vattenförekomster har 4 vattendrag
men ingen av de nio sjöarna problem med övergödning. Markanvändningen domineras av skog och
tätort. Det årliga läckaget av fosfor från antropogena källor i Mölndalsåns avrinningsområde är ca
2 ton vilket är 46 % av det totala läckaget.
Betydande påverkan
Diffus påverkan från jordbruk och problem med dagvatten från asfalterade ytor är ett problem då
ån passerar genom Mölndal och Göteborg. Problemen med översvämningar är också omfattande
eftersom ån rinner genom mycket stora tätorter. Därför dominerar dagvatten och läckage från
enskilda avlopp som betydande påverkan, se figur 1.
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Figur 1. Antropogen belastning av fosfor i Mölndalsåns avrinningsområde.

Förbättringsbehov
Inom Mölndalsåns åtgärdsområde är det fyra vattenförekomster som bedömts ha ett
förbättringsbehov gällande övergödning. Reduktionsbehovet för fosfor har skattats till
1 526 kg P/år för att uppnå god status i åtgärdsområdets vattenförekomster. Åtgärderna som
riktas mot fosfor ger i de flesta fall även en effekt på kväve vilket tas med i beräkningen.
Åtgärder
Under förvaltningscykeln 2009-2015 har ett antal åtgärder genomförts för att minska
näringsbelastningen inom Mölndalsåns åtgärdsområde, tabell 3.
Tabell 3. Genomförda fysiska åtgärder för övergödning i Mölndalsåns åtgärdsområde (VISS 20140915).
Omfattningen visar hur många ha, st, eller annan enhet som omfattas av åtgärden. Effekt och kostnad är
den sammanräknade effekten och kostnaden per åtgärdskategori. För mer information om
åtgärdskategorier, se åtgärdsbiblioteket i VISS eller åtgärsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt.
Åtgärdskategori
Antal
Omfattning
Effekt kg/år
Kostnad*
åtgärder
N
P
tusen kr
Miljöskyddsåtgärder enligt
64
2
miljöstödet
Minskat kväveläckage med 2
6
19
1
fånggröda
Vallodling i slättlandskapet
15
173
0
0
52
Vårplöjning
1
3
42
1
Våtmark för
1
näringsretention
Summa
125
2
54
- ingen omfattning, effekt eller kostnad beräknad
* kostnad beräknad utifrån schablon eller inlagda värden i VISS av Länsstyrelsen. Kostnaden är utslagen på
respektive åtgärds livslängd.

I tabell 4 presenteras förslag på en kostnadseffektiv åtgärdskombination som ansetts vara
tillgänglig inom åtgärdsområdet och som uppnår en effekt på ca 93 kgP/år. Detta innebär att vi
långt ifrån når reduktionsbehovet på 1 526 kg P/år med de föreslagna åtgärderna och att fler
åtgärder behövs. Om de föreslagna åtgärderna utförs får det samtidigt en positiv effekt på
kväveläckaget, vilket ännu inte beräknats på åtgärdsområdesnivå. Den sammanlagda kostnaden
för de föreslagna åtgärderna är ca 42 miljoner kronor per år.

Tabell 4. Förslag på fysiska åtgärder för övergödning i Mölndalsåns åtgärdsområde (VISS 20140915).
Omfattningen visar hur många ha, st, eller annan enhet som omfattas av åtgärden. Effekt (fosfor,P, och
kväve, N) och kostnad är den sammanräknade effekten och kostnaden per åtgärdskategori. För mer
information om åtgärdskategorier, se åtgärdsbiblioteket i VISS eller åtgärsprogrammet för Västerhavets
vattendistrikt.
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-

Anpassade skyddszoner
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1
1
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-

10
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1

99 st

-
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- ingen effekt beräknad
* kostnad beräknad utifrån schablon eller inlagda värden i VISS av Länsstyrelsen. Kostnaden är utslagen på
respektive åtgärds livslängd.

Främmande arter
Det finns ett antal för Sverige främmande arter som är helt eller delvis etablerade i och i
anslutning till svenska sjöar och vattendrag. En del av dessa är så kallade invasiva arter vilket
betyder att de kan tränga undan inhemska arter. I Mölndalsåns vattensystem har främmande
växt- och djurarter påträffats i både sjöar och vattendrag. Kanadagås är exempel på en
främmande art som förekommer här, men som troligen inte har någon större inverkan på det
inhemska växt- och djurlivet. Signalkräfta finns och kan sprida sig upp till områden med
flodkräfta och där konkurrera ut flodkräftan och/eller sprida kräftpest så att de svaga
flodkräftbestånden minskar eller slås ut. Signalkräfta kan dessutom äta både fiskrom och
små/unga individer av de hotade musslorna vilket kan medföra att föryngringen försvåras för fisk
och musslor I Mölndalsåns vattensystem finns sjögull som kan bilda täta bestånd som påverkar
ljusförhållandena på botten vilket kan förändra ekosystemet. Arten kan även konkurrera ut andra
vattenväxter och försvåra för rekreation i form av båtliv och bad.
Betydande påverkan
Signalkräfta är den art som inom åtgärdsområdet som det finns risk för spridning till närliggande
vattensystem med flodkräfta. Då Mölndalsån går in i Göta älv som så småningom går in i Norge är
det extra viktigt att stoppa spridningen uppströms i systemet så att signalkräftan inte sprids till
Norge. Det finns även risk för spridning och etablering av nya främmande arter från angränsande
vattensystem. Därför är det viktigt med förebyggande åtgärder såsom information och
rådgivning.

Förbättringsbehov
Inom Mölndalsåns åtgärdsområde finns förbättringsbehov gällande signalkräfta och sjögull. Det
behöver också genomföras förebyggande insatser för att inte riskera betydande påverkan från
främmande arter och spridning av signalkräfta och sjögull inom vattensystemen.
Åtgärder
För de vattenförekomster som har betydande påverkan från signalkräfta har reducering av
främmande art föreslagits som åtgärd. Reducering av ett signalkräftsbestånd kan ske genom
intensiv utfiskning med mjärde. Det är när det finns en hög täthet av signalkräftor som påverkan
på ekosystemet blir påtaglig och risken för spridning till närliggande vatten ökar. För att hålla
nere populationsstorleken är ett intensivt fiske den mest effektiva metoden i dagsläget. För sjögull
har täckning av vattenvegetation föreslagits som åtgärd. Täckning med svart fiberduk i ytan har
testats av Tingsryds kommun och visat sig vara en kostnadseffektiv metod för att minska bestånd
av sjögull.
Som förebyggande åtgärder behöver länsstyrelser och kommuner informera allmänhet och
sportfiskare om risken med främmande arter och hur det går att minimera risken för spridning av
signalkräfta, kräftpest och sjögull inom vattensystemen.

Vattenuttag och skydd av dricksvatten
I Mölndalsåns avrinningsområde finns i anknytning till vattenförekomsterna två
dricksvattentäkter som saknar tillräckligt skydd. Inom avrinningsområdet finns också ett antal
grundvattentäkter som inte ligger inom en vattenförekomst. Dessa behöver naturligvis också
skyddas.
Betydande påverkan
För betydande dricksvattentäkter inom avrinningsområdet finns enligt länsstyrelsens register
fastställt skyddsområde för alla vattentäkter utom för. Vattenskyddsområden fastställda enligt
vattenlagen kan behöva revideras.
Förbättringsbehov
En vattentäkt, Rya Hed i Härryda kommun, har bedömts ha ett förbättringsbehov. Utöver det
behöver befintliga skydd ses över och eventuellt åtgärdas ifall det finns brister.
Åtgärder
I Mölndalsåns åtgärdsområde behöver det upprättas eller förstärkas vattenskyddsområde vid fem
vattenförekomster.

