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Fö rord
Från mi ljö his to risk syn punkt är 30 år en myck et kort tids pe riod. Un der tre de -

cen ni er hin ner det emel ler tid ändå hän da myck et i vår na tur och i våra vat ten -

drag. Un der de år Kungs back aåns Vat ten vårds för bund och se der me ra även Vat -

ten råd hun nit ver ka har Kungs back aån/Lin do me ån ge nom gått på tag li ga för bät t -

ring ar. I sam band med 30-års ju bi lé et har för bunds sty rel sen fun nit det an ge lä get

att samman stäl la de lar av sitt ar be te och be ly sa vik ti ga re hän del ser. Där till har

för sök gjorts att nå got be skri va åns be ty del se och an vänd ning i gam la ti der.

Samman ställ ning en av den na skrift har av för bunds sty rel sen an för trotts ti di ga -

re för bund sord fö ran den Ge or ge Wes ter gren, Särö, och ti di ga re för bunds sek re te -

ra re Knut  Fred riksson, Lin do me.

Det är sty rel sens för hopp ning att skrif ten skall ut gö ra in tres sant läs ning inte

bara för da gens ak ti va utan ock så ut gö ra ett do ku ment som re fe rens vid ut vär de -

ring av det fram ti da vat ten vårds ar be tet.

Kung backa den 25 ok to ber 2013

Mi cha el Cas sa ras Tho mas He lin

För bund sord fö ran de För bunds sek re te ra re



Kungs back aåns vat ten sys tem

Kungs back aåns vat ten sys tem (SMHI:s

huvud flod som rå de 107) är be lä get

inom Här ry da, Marks, Möln dals och

Kungs backa kom mu ner och in går i både

Vä stra Gö ta lands och Hal lands län.

Kungs back aån bör jar med ut lop pet från Vä stra

Ings jön och rin ner väs te rut. I den na sträck ning kal -

las ån ock så of fi ci ellt Lin do me ån. Till ån av vatt nas i 

det övre lop pet sjöar som Finn sjön, Yx sjön, Öst er -

sjön, Nords jön, Gravs jön och Kroks jön. 

Åns huvud få ra har från Vä stra Ings jöns ut lopp

till åmyn ning en i Kungs back a fjor den en sträck ning

av cir ka 28 km. Fall höj den är 57 m, vil ket in ne bär

en lut ning på 0,2 pro cent. Ut med åfå ran finns det

ett 20-tal broar.

Av rin nings om rå det om fat tar cir ka 302 km² och

är myck et sjö rikt,  sjöa re a len ut gör 6,6 pro cent.

Det finns to talt 67 stör re och min dre sjöar inom av -

rin nings om rå det. Fö ru tom de båda Ings jöar na hör

Öst er sjön,  Nord sjön, Yx sjön, Finn sjön, Hårs sjön

(Hål sjön), Kroks jön och Sto ra Djurs jön till de stör -

re. Ett fler tal sjöar sträck er sig över kom mun grän -

ser na. Om rå det do mi ne ras av skog, 67 pro cent, och 

an de len åker mark är 11 pro cent. Lil l åns de lav rin -

nings om rå de är 52 km² med 2 pro cent sjöa re al.

Vid An ne berg by ter ån namn till Kungs back aån.

Ned ströms Lin do me ut gör Lil lån det vik ti gas te till -

flö det. Ef ter att ha pas se rat An ne berg, Ler berg,

Hede och Kungs backa in ner stad stö ter Sö de rå till

in nan ån slut li gen myn nar i inre de len av Kungs -

back a fjor den, som i au gus ti 2005 blev väst kus tens

första marina  natur reservat.

Land ska pet ka rak te ri se ras i de övre de lar na av

vat ten sys te met av barrs kog med svår vit tra de ber g -

ar ter, tun na jord ar och nä rings fat ti ga sjöar. En stor

del av om rå det ut görs av moss- el ler myr mar ker,

vil ket bi drar till att göra många av sjöar na hu mus ri -

ka. Läng re ned i vat ten sys te met ökar an de len ängs-

och jord bruks mark. I sin ned re del rin ner ån ge nom 

bör di ga jord bruks mar ker, som ut görs av ler slät ter

från gam la havs bott nar.  

Av rin nings om rå dets i sär klass stör sta sjö är Vä s -

tra  Ing sjön, från vars ut lopp ån har sin upp rin nel se.

Sjön har en yta av 1,94 km² och en vo lym om cir ka

2 600 000 m³ och ett stör sta djup av cir ka 23 m.

Den har di rekt för bin del se med vat ten sys te mets
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Kungs back aåns av rin nings om rå de med Lin do me ån, Lil lån och Kungs back aån markerade.
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Kungs back aån lig ger i det gam la grän som rå det mel lan Sve ri ge och Dan mark. På nä set mel lan Öst er sjön och Nords jön finns ett

gräns mär ke som kal las Sun das ten. Mär ket be står av ett s.k. 5-ste na rör med en mitt sten som är 180 cm hög, runt den na fanns ur -

sprung li gen fyra min dre ste nar som kal las vi sa re. Foto: Tho mas He lin.



näst stör sta sjö, Öst ra  Ing sjön, som har en areal om

1,76 km². 

Det stör sta bi vat ten flö det är Lil lån, som sträck er 

sig från Gärds jön till An ne berg, en sträcka på cir ka

1 mil  fågelvägen.

Den lax fö ran de de len av ån sträck er sig från ha -

vet upp till Ings jöar nas tillflöden. På vä gen mås te

lax en pas se ra Ala fors kvarn vid An ne berg samt

Ålgårdsbacka. I bi vat ten flö de na har kon sta te rats en 

hel del van drings hin der, var av som li ga är na tur li ga

berg for ma tio ner. I åsys te met finns fö ru tom lax

bland an nat öring, brax, id, havs ne jo nö ga, el rit sa,

gäd da,  abborre och sarv. 

Sport fis ket om hän der has av fis ke vårds om rå des -

fö re ning ar na och sport fis ke klub ben Hun na gäd dan.

Fis ket är öp pet från 1 april till 30 september. 

Ån har lyck li gen und gått att smit tas med lax pa -

ra si ten Gy ro dac ty lus sa la ris. 
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In ven te ring av flod pärl mussla i Lil lån. Foto: Mar kus Lund gren.



Berg och jord

Ber get i  Kungs back aåns av rin nings om rå de är gan -

ska  enhetligt. Den stör sta ytan upp tas av me ta morf

gra no dio rit som är 1,5 till 1,6 mi ljar der år gam mal.

Väs ter om dal gång en från Kål le red och ner lig ger

gra nit, sy e ni toid och me ta mor fa ekvi va len ter som

är 1,27 till 1,36 mi ljar der år gam la. Mel lan des sa

finns en mar kant de for ma tions zon som pas se rar

 västra si dan av Tu le bo sjön längs järn vä gen i An ne -

berg till Tölö och ut längs Sö de rå. Väs ter om  Skär -

sjön finns ett stråk av me ta morf gabb ro, dio rit,

 ultrabasisk ber gart och di a bas som är 1,3 till 1,6

 mil jarder år gam la.

Någ ra stör re sprick da lar sät ter sin prä gel på to -

pog ra fin i Kungs back aån. Längs de for ma tions zo nen 

mel lan gra no dio ri ten och gra ni ten går en nord-syd -

lig sprick dal där åns huvud få ra rin ner fram. En

sprick dal går i öst-väst lig rikt ning i åns övre del ge -

nom Ings jöar na och gre nar sig före Lin do me och

här går Lin do me ån i den sö dra gre nen.  I en pa ral lell 

sprick dal i syd väst lig-nor dost lig rikt ning rin ner Lil l -

ån och där den da len kor sar de for ma tions zo nen har

en vid a re slätt upp stått. Dessa djupare sprickor har

senare fyllts med leror.

Väst sven ska än dmo rä nen, som märks mest i

 Fjär ås bräcka, drar se dan nor rut via As ser dal, Dala,

Lin do me kyr ka och Sjöa rås. Den na is tids re likt lik -

som drum li nen i Ubb hult är de två stör re mo rän -

bild ning ar na i Kungs back aåns av rin nings om rå de,

ett om rå de som an nars fått sin prä gel av att ha le gat

un der ha vet. När lan det res te sig skölj de vå gor na

bort fin ma te ra let från ber get och le ran sam la de sig i 

sän kor na som se dan blev våra jord bruks slät ter.

Längs kan ter na finns gröv re svall sand och klap per -

sten. Si dor som va rit mer skyd da de mot ha vets vå -

gor har mer av fin ma te ri al kvar. 

I många av de hög re lig gan de små sprick da lar na

gjor de den sam la de fuk ten att väx ter na inte för -

mul tna de utan torv mar ker bil da des. Så fick vi den

så kal la de Väst kust mo sai ken med kala tor ra berg -

häl lar och blö ta myr stråk där e mel lan, ett land skap

som ger myck et upp och ner på pro me nad sti gar na.

Uppe i nor dost, och på Ubb hults drum li nen finns 

lite stör re om rå den med mo rän och här lig ger land -

ska pet över hög sta kust lin jen, drygt 90 m. Här får

land ska pet en an nan prä gel, med jord bruks om rå de -

na i höjd lä ge na där den fin kor ni ga mo rä nen ger bäst 

od lings be ting el ser. Här har inte lera och silt spo lats

ur av vågorna och lagt sig i dalgångarna.
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Fo tot på näs ta sida vi sar däm met vid Ål gårds backa där Möln -

dals stad byggt en fisk väg. Foto: An ders Fre driks son.
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Vat ten vårds för bun det bil das

Det för sta stap plan de ste get till bil dan -

det av för bun det togs av Läns sty rel -

sen i Gö te borgs och Bo hus län den 31 mars

1983. Då skick a de läns sty rel sen ut en kal -

lel se till de fyra kom mu ner och Luft farts -

ver ket och någ ra pri va ta fö re tag så som Au -

gust Wer ner och Ewos AB, vil ka be rör des

av  Kungs backa åns vat ten sys tem.

Mö tet ägde rum den 26 maj och 16 per so ner sam la -

des till över läg gning hos läns sty rel sen med by rå di -

rek tö rer na Per Ol sén och Jo han Sö der ström i spet -

sen. Au gust Wer ners tex til fär ge ri i Lin do me rep re -

sen te ra des av An ders Norr man, Ewos och Lax for -

sens fis kod ling av Dan Jo hans son och Luft farts ver -

ket av Jan Wes ter berg och Rei mond An ders son.

Vid mö tet klar la des det att det var frå gan om att

bil da ett vat ten vårds för bund, inte ett vat ten för -

bund. Skill na den är att vat ten för bun den reg le rar

rens nings fö re tag, vat ten reg le ring ar och lik nan de,

och dess bil dan de kan vara tving an de. Vat ten vårds -

för bun den bil das emel ler tid på fri vil lig väg. Läns -

sty rel sens ar gu ment för att star ta ett vat ten vårds -

för bund var att Luft farts ver ket och Au gust Wer ner 

båda skul le få nya kon troll pro gram som huvud sa k -

li gen skul le in rik tas på ut släpps kon troll, var för den

egent li ga re ci pi ent kon trol len mås te över fö ras till

an nan part. Vid a re an för des det av Per Ol sén att to -

talt 3,2 mil jo ner kronor skulle komma att satsas
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Curt Jan ding. Foto: Okänd.



med syfte att bland annat få tillbaka fisk i

vattensystemet.

Det pre sen te ra des ett ex em pel på stad gar från

Ar bo gaåns vat ten vårds för bund. Curt Jan ding, då -

va ran de kom mu nal råd i Här ry da kom mun och

 engagerad i Göta Älvs vat ten vårds för bund, an såg

att stad ge för sla get mås te fö renklas och att ett

even tu ellt för bund mås te stå helt fritt från läns sty -

rel sen. And ra frå gor som dis ku te ra des un der det ta

möte var hur av gif ter na skul le för de las och om lant -

bru kar na och dik nings fö re ta gen skul le vara med i

ett even tu ellt för bund. Man tyck tes ense om att

kalkningsverksamheten skulle ligga utanför verk -

sam he ten.

Per Ol sén pre sen te ra de ett för slag till prov tag -

nings prog ram om fat tan de 14 under sök nings sta tio -

ner. Han ut lo va de att läns sty rel sen skul le sva ra för

ut vär de ring av  an alysresultaten efter första verk -

sam hets året.

Möln dal bi träd de för sla get om för bunds bild -

ning, Kungs backa och Luft farts ver ket var tvek sam -

ma. Här ry da in tog en mel lan ställ ning och me na de

att or ga ni sa tio nen bor de ses över och att ad mi ni -

stra tio nen skul le vara bil lig. En an nan frå ga var vem

som skul le kun na tänkas åta sig huvud man nas ka -

pet.
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Mö tet slu ta de med att en ar bets grupp bil da des

för att i sep tem ber 1983 pre sen te ra för slag till

kom mu ner nas och fö re ta gens sam ver kans for mer.

De som skul le göra jobbet var:

• Curt Jan ding, kom mu nal råd i Här ry da kom mun, 

samman kal lan de.

• Per Ol sén, by rå di rek tör på Läns sty rel sen i

Gö te borgs och Bo hus län, sek re te ra re.

• Gö ran Sam me li,  mil jö- och häl sos kydds chef i

Möln dals kommun.

• Jan Wes ter berg, by rå di rek tör vid Luft farts ver -

kets Cen tral för valt ning, Norr kö ping.

Den 17 no vem ber 1983 kal la des till nytt möte i

Här ry da. Då la des det fram för slag till bud get,

stad gar och kon troll pro gram. Efter av slu tad dis kus -

sion be slu ta des det att bil da ett vat ten vårds för -

bund och den för sta sty rel sen ut sågs. Som ord fö -

ran de val des Curt Jan ding, vice ord fö ran de Mel ker

Strand, då kom mu nal råd i Möln dal, sek re te ra re

och kas sör Gö ran Sam me li i Möln dal och för Luft -

farts ver ket, Rei mond An ders son vid Gö te borg

Land vet ter Airport. Möln dals kom mun ut sågs att

skö ta det ad mi ni stra ti va ar be tet och kom mun re vi -

sio nen i Möln dal om bads om be sör ja re vi sio nen. Av -

gif ter na blev blyg sam ma, för kom mu ner na och

Luftfartsverket 8 200 kr/år de för sta två åren, dä r -

ef ter 9 200 kr/år de fö ljan de tre åren, allt så till och

med 1988.

Allt se dan star ten 1983 har för bun dets eko no mi

skötts av Möln dals re spek ti ve Kungs backa kom mu -

ners eko no mi kon tor. Det ta har ut gjort en stor hjälp 

för för bun det efter som all re do vis ning skett på ett

pro fes sio nellt sätt. Den kom mun som sva rar för

för bun dets eko no mi har ock så skött revisionen av

räkenskaperna. 

De för sta pro ver na i vat ten sys te met togs i för -

bun dets regi den 7 feb ru a ri 1984.

För bun dets or ga ni sa tion

För bun det har för när va ran de (2013) fö ljan de

med lem mar:

• Här ry da kom mun

• Marks kom mun

• Möln dals Stad

• Kungs backa kom mun

• A-Hus AB

• AB Got hen burg Feul ling Com pa ny

• Sand & Grus AB Je han der

• Stat kraft Vär me AB

• Swe da via AB (som sedan 2010 sköter driften av

Göteborg Landvetter Airport)
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En re p re sen tant för var je med lem ut gör för bunds -

sty rel sen, som stad ge en ligt samman trä der vår och

höst och inom sig väl jer ord fö ran de.

Sek re te rar ska pet hand has ge nom nå gon av med -

lem mar na, för när va ran de Swedavia.

För bun dets eko no mi om be sörjs av eko no mi kon -

to ret i Kungs backa kom mun, som ock så sva rar för

revi sion av räkenskaperna.

För bunds sty rel sen har ett ar bets utskott, som

samman trä der cir ka 10 gång er/år. För bunds sty rel -

sen ut gör till i ka vat ten råd (se ka pi tel Vattenråd).
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I Kungs back aån hit tar man sto ra ab bor rar. Foto: Mar kus Lund gren.



För bun dets ord fö ran den

• 1983–1995 Curt Jan ding, Här ry da kom mun.

• 1995–2011 Ge or ge Wes ter gren, Kungs backa 

kom mun.

• 2011– Mi cha el Cas sa ras, Kungs backa 

kom mun.

För bun dets sek re te ra re

• 1983–1994 Gö ran Sam me li, Möln dals stad.

• 1994–1998 Knut Fre driks son, Kungs backa 

kom mun.

• 1998–2004 Be rtil Wahl strand, Kungs backa 

kom mun.

• 2004–2007 San dra Bran te bäck, Kungs backa 

kom mun.

• 2007–2009 Knut Fre driks son, Knut 

Fre driks son Mi ljö kon sult HB.

• 2009–2011 An ders Gus tafs son, Kungs backa 

kom mun.

• 2011– Tho mas He lin, Swe da via AB, 

Gö te borg Land vet ter Airport.

För bun det som re miss in stans

Ge nom åren har ett fler tal in tres san ta ären den re -

mit te rats till för bun det för ytt ran de. Någ ra av dem

är mi l jöp röv ning för An ne bergs så gen, Lax for sens

fis kod ling, Gö te borg Land vet ter Airport och Häl -

le så kers av lopps re nings verk. And ra ären den är

fred nings om rå de i Kungs back a fjor den och åt gär der 

i sam band med  skred risk i Lin do me.

För bun det har skri vit till re ge ring en an gå en de

an sla gen för kalk nings verk sam he ten, ytt rat sig över 

 miljö övervakningsutredningen och i den na tio nel la

pla nen för kal kning av sjöar och vattendrag.

För bun det har kun nat gläd ja sig åt gott sam ar be -

te med läns sty rel ser na (inte minst Hans Oscars son, 

Läns sty rel sen i Gö te borgs och Bo hus län), fis ke -

vårds om rå des fö re ning ar na i Ings jöar na och Kungs -

backa, Sport fis kar na, fis ke ri kon su len ter na i Hal -

lands och Vä stra Gö ta lands län (eld sjä lar na Sune

San der, Brod de Al mer och nu på se na re tid Pe ter

No rell), fö rutva ran de Fis ke ris ty rel sen (Rolf Jo -

hans son) och Gö te borgs re gio nens kom mu nal för -

bund, GR, och dess kalk nings hand läg ga re.
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Ord fö ran de klub ba till ver kad av Ge or ge Wes ter gren. 

Foto: Mi cha el Cas sa ras.



Vat ten rå det bil das

Vat ten för valt nings fö rord ning en (SFS

2004:660) träd de i kraft 2004-08-01. 

Den är en di rekt följd av Eu ro pa par la men -

tets och rå dets di rek tiv 2000/60/EG om

med lems sta ter nas upp rät tan de av en ram

för ge men ska pens åt gär der på vat ten po li ti -

kens om rå de (”Vat ten di rek ti vet”).

Vat ten för valt nings fö rord ning en om sät ter vat -

ten di rek ti vet i svensk lag. En ligt mi ljö bal kens 5 ka -

pi tel 10–11 §§ gäl ler se dan 2004 att Läns sty rel sen i 

Vä stra Gö ta lands län är Vat ten myn dig het i Väs ter -

ha vets vat ten di strikt. Det är allt så den na myn dig -

het som an sva rar för för valt ning en av kva li te ten på

vat ten mi ljön i bland annat Kungsbackaåns

vattensystem.

Fö rord ning ens 4 § fö re skri ver att vat ten myn dig -

he ten skall sam ver ka med myn dig he ter, kom mu -

ner, or ga ni sa tio ner, verk sam het su tö va re och en -

skil da som be rörs av be slut om bland an nat kva li -

tetskrav, för valt nings pla ner och åt gärds prog ram.

För att ka na li se ra sam ver kan med be rörda ak tö rer i

ett av rin nings om rå de kan ett vattenråd inrättas.

För bun dets verk stäl lan de ut skott hade se dan

hös ten 2006 re gel bun det dis ku te rat fö rut sätt ning -

ar na för för bun dets möj lig he ter att fun ge ra som

vattenråd. 

Vad är ett vat ten råd?

Vat ten råd är ett sam ver kan sor gan gent emot vat -

ten myn dig he ten, där ak tö rer inom ett el ler fle ra

av rin nings om rå den ge men samt dis ku te rar sig fram

till ett sätt att han te ra de lo ka la vat ten re sur ser na.

Vat ten rå det är så le des ing en myn dig het men har

möj lig het att före slå hur för valt ning en av vat ten re -

sur ser na i fram ti den skall ske. Vat ten re sur ser na i

det ta samman hang om fat tar in lands vat ten, kus t -

vat ten och grund vat ten. Med ak tö rer av ses kom -

mu ner, nä rings liv, fis ke or ga ni sa tio ner, all män het,

mil jö- och na tur skydds fö re ning ar, det vill säga en

be tyd ligt bre da re krets än som om fat tas av vat ten -

vårds för bun det. Ge nom ett vat ten råd kan des sa in -

tres seg rup per bli del ak ti ga i för valt nings pro ces sen

och  med verka i ut ar be tan de av för slag till åt gär der.
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Var för in vol ve ra för bun det?

Vat ten vårds för bun det hade ge nom sin 23-åri ga till -

va ro skaf fat sig god lo kal kän ne dom om för hål lan de -

na i vat ten sys te met. Till sam mans med med lem -

mar nas kän ne dom om sin när mi ljö är det san no likt

ing en över drift att pås tå att för bun det be sit ter

myck et kun ska per om Kungs back aån/Lin do me ån.

Verk stäl lan de ut skot tet an såg där för vår en 2007

att det var lämp ligt att för bun det tar på sig rol len

som vat ten råd. Om inte så hade skett, skul le tro -

ligt vis nå gon an nan fått den upp gif ten och för bun -

dets möj lig het att på ver ka den fram ti da ut veck ling -

en bli vit mindre. 

För bun det var en be fint lig or ga ni sa tion med ett

väl in ar be tat be red nings or gan. Det an sågs vara en

för del att ut nytt ja be fint li ga re sur ser fram för att

till ska pa en helt ny organisation.

För bun dets under sök nings verk sam het ger fort -

lö pan de in for ma tion om vat ten sys te mets sta tus,

vil ket till sam mans med den an a lys da ta bas som för -

bun dets lå tit upp rät ta ut gjor de en god grund för ett 

vattenråd.
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För hål lan de na vid Vä stra Ings jön stu de ras vid en stu di e re sa i vat ten sys te met. Foto: An ders Gus tafs son.



Nack de lar

De nack de lar som dis ku te ra des i sam band med

even tu ellt åta gan de att fun ge ra som vat ten råd var

fö ljan de:

• För bunds stad gar na mås te änd ras

• Ar bet supp gif ter na ökar

• Kost na der na ökar

• Finans i e ring en är oklar (i in led nings ske det hade

dock visst stat ligt bi drag avi se rats)

• In tres sen ter ut an för för bun dets med lem ska der

skul le kom ma att in vol ve ras i

vat ten vårds ar be tet, vil ket na tur ligt vis ock så

be döm des kun na vara en för del. I vil ket fall som 

helst skul le det kom ma att med fö ra att dess

in tres sen ter inte kan av krä vas medlemsavgift i

vat ten vårds för bun det.

De över vä gan den, som ovan re do vi sats, låg till

grund för för bun dets verk stäl lan de ut skott att ef ter 

upp re pa de kon tak ter med vat ten myn dig he ten

före slå för bunds sty rel sen att vat ten vårds för bun det 

tog på sig rol len även som vat ten råd. Ären det be -

hand la des på för bun dets års möte i maj 2007 och

be slu tet blev att anta ut skot tets för slag. 

Vat ten rå det och dess upp gif ter

Inte ntio ner na från för bun dets verk stäl lan de ut -

skott var att så många in tres sen ter som möj ligt

skul le få möj lig het att ingå i vat ten rå det. Där för in -

bjöds fis ke vårds om rå des fö re ning ar, fas tig het sä ga -

re or ga ni sa tio ner, LRF, na tur- och fri lufts or ga ni sa -

tio ner, Sport fis kar na, di kes fö re tag med fle ra att

ingå i vat ten rå det. In tres set mås te dess vär re be -

teck nas som täm li gen svalt från fle ra håll. 

Vat ten rå det är ett råd gi van de or gan och dess ak -

tö rer skall ge men samt med för bunds sty rel se för sö -

ka ska pa ett hel hetsper spek tiv på vat ten re sur ser na

inom av rin nings om rå det och de ras er fa ren he ter

och in tres sen skall för hopp nings vis speg la sy nen på

vat ten för valt ning en. Vat ten rå det skall vara del ak -

tigt i utarbetandet av förslag till åtgärder. 

För när va ran de (2013) är fö ljan de or ga ni sa tio ner 

re p re sen te ra de i vat ten rå det:

• Kungs backa Sport fis ke klubb

• IK Uven

• Kungs back aåns fis ke vårds om rå des fö re ning

• Ings jöar nas & Ox sjöns
fis ke vårds om rå des fö re ning

• Möln dals Na tur skydds fö re ning

• Lin do me ån med si do di ken torr lägg nings fö re tag

• Lin do me Väg fö re ning

• SFK Hun na gäd dan

• LRF Lin do me

• Göteborgs ornitologiska förening
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• LRF Kungs backa

• Möln dals Golf klubb

Vat ten rå det får år li gen ett min dre stat ligt verk sam -

hets bi drag för att finans i e ra sin verk sam het.

Vat ten rå det har till sam mans med sjön Lyg nerns

Vat ten råd va rit huvud man för en av läns sty rel sen

finans i e rad un der sök ning om or sa ker na till höga nä -

rings äm nen i inre de len av Kungsbackafjorden.
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Fyr fläck ad trollslän da. Foto: Mor gan Jo hans son.



Lin do me ån i äld re ti der

I Lin do me har en man vid namn Al fred

Jöns son (1870–1952) ned teck nat en hel

del om byg den, bland an nat om Lin do me -

ån. Så här be rät tar Al fred Jöns son i en av

sina efter läm na de skrif ter om det stör sta

och dy ras te vat ten fö re tag, som ut förts i

Lin do me ån:

”I alla ti der har Lin do me da len mel lan An nes torp

och Häl le så ker li dit av vat ten. Före 1828 fanns det

åtskil li ga små kvar nar ut ef ter ån i An nes torp, och

des sa däm de för stås upp vatt net.

På 1820-ta let in köpte det ny bil da de An nes torps

Spin ne ri bo lag de fles ta av des sa små kvarn fall, och

1828 fick bo la get rätt till upp däm ning ovan fal len.

Där med blev för hål lan de na i Lin do me da len ännu

olid li ga re än ti di ga re. Mel lan Löj så ker och  Hälles -

åkers bro låg en stu ga nära ån. Ef ter var je ym ni ga re

ne der börd med hög flod kring flöts stu gan helt, så

att den till sy nes flöt på vatt net. Där för kom byg -

dens folk att kal la stu gan Ar ken.

År 1895 fö re togs en upp rens ning i ån, ett ar be te

som kos ta de minst 50 000 kro nor, vil ket på den ti -

den var en oer hört stor sum ma peng ar. Lång va ri ga

rät te gångs för hand ling ar med spin ne ri bo la get in gick 

i upp rens nings fö re ta gets ar be te, men efter som för -

däm ning ar na vid An nes torps fab rik förblev i stort

sett orub ba de, blev upp rens nings re sul ta tet så gott

som ingen ting. 1922 bör ja de tan ken på torr läg gning 

av det sto ra om rå det åter tas upp och man be gär de

för rätt ning. Lant bruk s ing en jör Grön vall fö rord na -

des till för rätt nings man och 1923 hölls för sta sam -

man trä det med mark ägar na. På hös ten sam ma år

var det så hög flod, att man vid av väg ning ar na fick

ta sig fram med rodd båt över skif te na. För rätt ning -

en drog emel ler tid ut på ti den och blev inte fär di ga

för rän 1930 och re sul te ra de i bredd ning och  för -

djupning av åfå ran mel lan An nes torp och  Hälles -

åkers bro, en sträcka om ca 6 km. Ar be tet kost -

nads be räk na des till 11 710 kr, var jäm te till kom in -

lö sen av fal let i An nes torp, vil ket sy ne nämn den

vär de ra de till 19 400 kr. Gus taf Wer ner, som då

var äga re till spin ne ri et, var dock miss nöjd och

över kla ga de var i ge nom han fick 45 000 kr i in lö sen.

Dä ref ter bör ja de hös ten 1933 det om fat tan de

ar be tet. Fle ra en tre pre nö rer an li ta des men stör re

de len av ar be tet ut för des av fir ma Ar vid Nils son

från Sös da la i Skå ne. Han var nå got av ex pert på
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just så da na ar be ten. Den 1 au gus ti 1934 var ar be tet 

fär digt, och då hade re jä la jord val lar lagts upp på

båda si dor om ån. Mer än 60 000 m³ mas sor hade

av lägs nats från ån, och  vatten ytan vid An der storp

hade kun nat sän kas med ca 2 m.

Till följd av åsänk ning en mås te en ny lands vägs -

bro av be tong byg gas över ån vid An nes torp. Den

gam la var en ca 100 år gam mal välvd sten bro.”  
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Vat ten fall vid An der storp, Lin do me. Foto: C.A. Träff. Möln dals Stads mu seum.



Wer ners fa bri ker

Vid 1900-ta lets bör jan drev Wer ner & Co ett garn -

fär ge ri vid Al me dal i Gö te borg. Här på gick drif ten

till 1937, då fär ge ri et flyt ta des till en ny an läg gning

in vid spin ne ri et i Lin do me. Det nya fär ge ri et var

be ro en de av vat ten från Lin do me ån. Vatt net pum -

pa des in från ån och re na des i dam mar och ge nom

sand fil ter och pum pa des upp i ett vat ten torn, var i -

från det för de la des till fär ge ri ets oli ka pro ces sen he -

ter. Fär ge ri et bygg des ut i bör jan av 1950-ta let och

var ett av Sve ri ges stör sta. 1993 flyt ta de det till

Tim me le i Väs ter göt land. Spin ne ri et hade ti di ga re

(1968) upp hört med sin verk sam het.

Skölj vatt net från fär ge ri et or sa ka de un der många 

år fö ro re ning ar i ån. Åv att net fär ga des i oli ka nyan -

ser, som kun de fö ljas ända ut till Kungs back a fjor -

den. Vid fle ra till fäl len or sa ka des fiskdöd, bland

annat 1969. 
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An der storps bro, Lin do me. Foto: C.A. Träff. Möln dals Stads mu seum.



Fis ke och fis ke vård

Det finns två fis ke vårds om rå des fö re -

ning ar som upp lå ter fis ke inom

Kungs back aån/Lin do me ån. Det är  Ing -

sjöarnas & Ox sjöns Fis ke vårds om rå de och

Kungs back aåns Fis ke vårds om rå des fö re -

ning. Dess utom er bju der Sport fis ke klub -

ben Hun na gäd dan fis ke i åns cen tra la de lar

i Lin do me.

Ings jöar nas & Ox sjöns
Fis ke vårds om rå des fö re ning

Ings jöar nas fis ke vårds fö re ning bil da des i bör jan av

1930-ta let men var vi lan de från slu tet av 1950-ta -

let till 1981. Då ak tu a li se ra des näm li gen frå gan om

kal kning av sjöar na och Bo Karls son och In gmar

Ska rin blås te nytt liv i fö re ning en. I sam ar be te med

då va ran de fis ke ri kon su len ten Sune San der i sö dra

Älvs borg bör ja de man dra upp rikt lin jer na för ett

fis ke vårds om rå de, i vil ket  om kringliggande sjöar

skul le ingå. Med hjälp av Gö te borgs re gio nens

Kom mu nal för bund genom för des den för sta kalk -

ning en av Ings jöar na 1983 och 1987 bil da des  Ing -

sjöarnas & Ox sjöns fis ke vårds om rå des fö re ning. 

För att för stär ka be fint lig örings bes tånd har fö re -

ning en in plan te rat Lyg ner nö ring. Nors har ge nom

fö re ning ens för sorg plan te rats in som be tes fisk till

öring och ab bor re. Res tau re ring av lek bäck ar, bland 

an nat Sands jö bäck en, och riv ning av van drings hin -

der har ock så ut förts av fö re ning en. I dess fis ke -

vårds plan ingår att tillskapa kräftvatten.

Ge nom åren verk ställ da åt gär der har vi sat gott

re sul tat. Ad mi ni stra tivt ön skar fö re nings sty rel sen

en fö r yng ring, då Bo Karls son va rit ord fö ran de se -

dan 1987, Mar tin Da vids son kas sör se dan 1981 och 

In gmar Ska rin sek re te ra re se dan 1981. Des sa per -

so ner mås te betraktas som mycket uthålliga

eldsjälar.

Kungs back aåns

Fis ke vårds om rå des fö re ning

Fö re ning en bil da des den 10 maj 1988 och dess sty -

rel se har hela ti den rep re sen te rats av  fiskerätts -

ägarna, Kungs backa kom mun och Kungs backa

Sport fis ke klubb.
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Fö re ning en har kon stant ar be tat för att för bätt ra

och för nya lek- och upp väx tom rå den för lax och

hav sö ring. Eng a ge mang et från mark ägar na har va rit

stort på de plat ser där ar be ten har ut förts. Det ta

har re sul te rat i cir ka 1 200 m² nya lek- och  upp -

växt områden. För att mäta ef fek ten av des sa ar be -

ten har el fis ken ut förts. På en li ten sträcka i Lil lån

blev re sul ta tet 108 lax yng el, vil ket vi sar att även

min dre ar be ten kan ge bra re sul tat. Det se nas te

stör re ar be tet i bland an nat Lil lån kos ta de cir ka

400 000 kr. Upp skatt nings vis kan Kungs back aåns

vat ten sys tem pro du ce ra 7 ton fisk/år. Längs

huvud få rans åkan ter, Hal la bäck en och Lillån har

planterats cirka 1 000 alplantor, varav en hel del

dött av alsjukan. 

Fö re ning en de lar år li gen gra tis ut cir ka 100 fis ke -

kort till ung do mar un der 15 år och ut över det säljs

cir ka 400 fis ke kort/år till vux na fis ke en tu si as ter.  

Vid 1900-ta lets bör jan hade Kungs back aån livs -

kraf ti ga lax- och hav sö rings stam mar. Ef ter ex ploa -

te ring en runt ån, som på bör ja des un der för sta de -

len av det ta se kel och an läg gan de av in du stri er, be -

byg gel se med en skil da av lopp suts läpp och se na re

för sur ning av vatt net i sys te mets sjöar och vat ten -

drag bi drog starkt till lax ens och  havs öringens ned -

gång. Dock var Kungs back aån så sent som i slu tet

på 1950-ta let och i bör jan av 1960-ta let ett av Hal -

lands bäs ta hav sö rings vat ten. Tack vare åt gär der i

form av un dan rö jan de av fisk van drings hin der, bät -

tre om hän der ta gan de av av lopp svat ten, kal kning

mot för sur ning och under håll av lek bott nar och

åsträn der har fisk li vet åter häm tat sig. Pro duk tion s -

om rå det för lax och havsöring i vattensystemet

uppskattas 2013 till 54 150 m². 

2012 fång a des cir ka 20 lax ar i ån, den stör sta

väg de 9,2 kg. Sam ma år fång a des 100 hav sö ring ar

av vil ka den stör sta väg de 2,6 kg. Hä ru tö ver fång a -

des stor ab bor re, gäd da, id, skrub ba och regn bågs -

fo rell. Fis ket ef ter stor ab bor re är vida känt och

lock ar fis ka re från när och fjär ran. Det är i det ta

samman hang frå ga om ab bor rar upp till 2 kg och

des sa åte rut sätts för att sä ker stäl la rep ro duk tio nen.

Van drings hin der

Ett van drings hin der i form av ett däm me fanns i

Lin do me åns huvud få ra vid Ål gårds backa i Möln -

dals kom mun. Ge nom kom mu nens för sorg bygg -

des emel ler tid 2002 en fisk väg för bi däm met och

fisk vä gen för bätt ra des yt ter li ga re se na re. Det ta har 

i hög grad under lät tat fis kens van dring upp ströms

mot Vä stra Ings jön vil ket syns i de prov fis ken som

görs, ef ter det att fisk vä gen byggts åter finns näm li -

gen lax upp ströms Ål gårds backa för för sta gång en

på många år.
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Ett an nat van drings hin der som hin drat fisk att

vand ra upp ströms är däm met vid Ala fors Kvarn i

Kungs backa kom mun. Det ta åt gär da des 2010 ge -

nom att Läns sty rel sen i Hal lands län lös te in vat -

ten rät ten. Vid ex tremt låg vat ten fö ring kan det

fort fa ran de vara svårt för lax och öring att ta sig för -

bi däm met. 

Vat ten vårds för bun det har till sam mans med Mil -

jö- och häl sos kydds kon to ret i Möln dals stad år

2010 be sik ti gat 14 van drings hin der i sju bi flö den

till Lin do me ån. Både lät tåt gär da de hin der kon sta -

te ra des, så som väg trum mor el ler stör re ste nar, lik -

som hin der där åt gär der inte är real is tis ka. Några av 

de lättare hindren har åtgärdats.

Un der 2013 åt gär da des fem van drings hin der i

Is sjö bäck en där Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta land

och  Swed avia finans i e ra de åtgärderna
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En trum ma som är lagd fel ak tigt i Is sjö bäck en och som ut gjor de van drings hin der. Foto Tho mas He lin.



Prov fis ken

Un der många år har Swe da via (före det ta Luft -

farts ver ket) om be sörjt el fis ke som ett led i sitt

 miljökontroll program. Kon ti nu er li ga el fis ken har

skett vid en plats som kal las Ste nen i Lin do me ån

och i Is sjö bäck en.

Sett över en läng re pe riod kan kon sta te ras att

fisk mäng den i Is sjö bäck en stag ne rat men att det är

bät tre ten dens vid Ste nen, drygt 2 km ned ströms

ut lop pet från Västra Ingsjön.

De vat ten som un der söks i Kungs back aåns vat -

ten sys tem 2012 ge nom läns sty rel sens för sorg är i

huvud sak vat ten drag med vand ran de  laxfisk -

bestånd (Fin ne bäck en, Is sjö bäck en, Kroks jö bäck -

en, Nor dån och Lin do me ån). Des sa hade bra och

för vän ta de tät he ter. I de bäck ar som hade lax var

det för hål lan de vis fler äld re lax ung ar än år s ung ar.
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Trum man är nu åt gär dad. Foto Tho mas He lin.
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Na tur ligt vandringshin der i Nor dån. Foto: Lars-Erik Je vås.



Den bäck som stack ut var Is sjö bäck en som san no -

likt inte har nå gon in sjö van dran de lekfisk och lägre

tätheter av öring än tidigare.

Nät prov fis ken i Ings jöar na 2012 vi sa de en ten -

dens av för bätt rad till växt av ab bor re i Öst ra  Ing -

sjön. I Vä stra  Ing sjön var ab bor rar na något mindre.

In ven te ring av havs- och flod ne jo nö ga med el fis -

ke fö re togs som ma ren 2008 och då ob ser ve ra des

des sa ar ter samt även bäck ne jo nö ga i Kungs back a -

åns huvudfåra.
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El fis ke i Is sjö bäck en, sep tem ber 2011. Foto: Da ni el Helsing.



Mil jö frå gor

Ut över yt tran den i mi ljös kydds- och

 plan ärenden har för bun det och vat -

ten rå det inte själv ut fört nå got ak tivt mi ljö -

ar be te. För bun det har emel ler tid lagt ner

ett av se värt ar be te för att skyd da  vatten -

mil jön i av rin nings om rå det. En stor del av

det ta ar be te har om fat tat dis kus sio ner och

skri vel ser till vat ten myn dig he ten, plan frå -

gor i kom mu ner na, främst i Kungs backa

och Möln dal, och bro byg gen i Kungs backa.

Tvek löst har mi ljö frå gor na fått allt stör re prio ri -

tet ge nom åren från så väl stads pla ne ra re som tek ni -

ker och po li ti ker. För bun det kan med till freds stäl -

lel se kon sta te ra, att dess syn punk ter fått ge hör i

många hit hö ran de vat ten skydd sä ren den. 

Vat ten rå det har va rit djupt eng a ge rat i vat ten -

myn dig he tens ar be te med bland an nat för valt -

nings plan och åt gärds prog ram. Re p re sen tan ter för

Vat ten myn dig he ten i Väs ter ha vets dis trikt har vid

ett fler tal till fäl len informerat vid vattenrådets

möten.

2004 genom för de för bun det en över sikt lig in -

ven te ring av mi ljö ris ker i vat ten sys te met. 

Fle ra på ver kans fak to rer

Kungs back aåns/Lin do me ån och dess bi flö den på -

ver kas un der sitt lopp från Ytt re Ings jön till ut lop -

pet i den inre de len av Kungs back a fjor den av för -

sur ning, be byg gel se, jord bruk och and ra verk sam -

he ter. I Lin do me åns övre del på ver kar verk sam he -

ten vid Gö te borg Land vet ter Air port vat ten kva li -

ten. Flyg plat sen har emel ler tid un der en följd av år

vid ta git en lång rad åt gär der för att min ska mi ljö på -

ver kan av verk sam he ten. Re dan 1990 byt tes det

kvä ve hal ti ga halk be kämp nings med let urea ut mot

ett kvä ve fritt. För att min ska be last ning en av

främst TOC har ett slu tet sys tem för upp sam ling

av gly kol från av is ning av flyg plan an lagts och sto ra,

dag vat ten dam mar an lagts. Ett per fluo re rat ämne,

PFOS, som ti di ga re an vänts i brands läck nings -

skum, har fa sats ut. Det hän der emel ler tid nå gon

en sta ka gång att ut släpp sker av flyg bränsle och olja

från for don och mas ki ner. Des sa in ci den ter bru kar

dock snabbt och ef fek tivt kla ras av utan på ver kan

på recipient.
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Deponier

Vid Ala fors, in till Rö ke ri vä gen, har det fun nits ett

schak tup plag som på bör ja des 1989 och upp hör de

1993 ef ter för o re ning av grund vat ten och ytvat ten -

på ver kan. Viss på ver kan även i fram ti den kan inte

ut eslu tas. 

En an nan av slu tad de po ni, som lig ger inte långt

från åmyn ning en men i di rekt an slut ning till ån, är

Svin hol men, som un der 40 år tog emot av fall från

Kungs backa, On sa la, Särö och Tölö kom mu ner.

De po nin av veck la des i sam band med att om last -

nings cen tra len vid Ysby togs i bruk 1976. Om rå det

ut gör en stran däng, och även om den är myck et väl

över täckt, vil ket kon sta te rats vid läns sty rel sens be -

sikt ning ar, kan det inte helt ut eslu tas att viss ur lak -

ning på sikt kan komma att påverka åvattnets

kvalitet.

Ned lag da de po ni er av min dre stor lek finns bland 

an nat vid Ram berg in till Ge ta bäck en, som myn nar i 

Lil lån, vid Kyr käng en och i Fla bäck i Lin do me. Den 

se na re av vatt nas till Sags jö bäck en, som i sin tur når

Lin do me ån i cen tra la Lin do me. 

Ut red ning om nä ring still för sel 

Den kan ske största ut red ning som gjorts i vat ten rå -

dets/vat ten vårds för bun dets regi för att min ska till -

för seln av när sal ter till inre de len av Kungs back a -

fjor den var ett upp drag från Lyg nerns Vat ten råd

och Kungs backaåns Vat ten vårds för bund och

Vattenråd i sam ver kan. Vat ten myn dig he ten be kos -

ta de ut red ning en ge nom bi drag. Ut red ning en

genom för des av Me li ca Mi ljö kon sul ter och blev

klar i april 2013. Bland an nat så har möj li ga lä gen

för an läg gan de av våt mar ker för att min ska nä ring s -

till för seln till Kungs back a fjor den in ven te rats.

Fram ti den får ut vi sa om så da na åt gär der är möj li ga

att ge nom föra.

Myck et av lopp svat ten till ån

En be ty dan de fö ro re nings käl la till ån är bät tre el ler

säm re re nat av lopp svat ten. Det finns ett fler tal
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I de min dre vat ten dra get går det att med en min dre däm ning

ska pa en våt mark som kan rena vatt net från nä rings äm nen.

Foto: Ste fan Bydén
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Ex em pel på oför sik tig röj ning för häs tha gar, där man ta git bort skug gan de träd ut med Is sjö bäck en, vil ket med fört ökad vat ten-

tempe ra tur och att fis ken där med trivs säm re. Foto: Tho mas Helin.



kom mu na la av lopps re nings verk, som släp per det

be hand la de av lopp s vatt net i ån. Det stör sta av dem 

är Ham mar gårds re nings verk i Kungs backa, som är

di men sio ne rat för 52 000 per so ner. Re nings ver ket

be hand la de 2012 av lopp svat ten från knappt

39 000 och det re na de vatt net släpps ut i ån 1,5 km 

från dess myn ning i Kungs back a fjor den. Re ning en

av fos for upp gick 2012 till 95 pro cent och för kvä ve 

till 80 procent. 

Av lopp san lägg ning en vid Häg nen i Marks kom -

mun av le der av lopp svat ten till Öst ra Ings jön. Pla -

ner finns att leda det ta av lopp svat ten till Sä ti la i

stäl let, dock finns ris ken för brädd ning till Öst ra

Ings jön vid drifts stör ning ar kvar. Häl le så kers re -

nings verk i Möln dal av le der av lopp svat ten till Lin -

do me ån och i Öjers bo i  Kungs backa av leds

 avlopps vattnet till  Gärd sjön/Lil lån.

Av lopp suts läp pen från en skil da av lopp san lägg -

ning ar har un der många år ut gjort en stor be last ning 

av när sal ter, fram för allt fos for, till ån och dess bi -

flö den. För valt ning en för Mil jö & Häl sos kydd i

Kungs backa kom mun har in ven te rat hela Älv så ker -

da len med av se en de på en skil da av lopp suts läpp.

Det ta har re sul te rat i hund ra tals fö re läg gan den
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Häl le så kers av lopps re nings verk i Möln dals stad. 

Foto: Knut Fre driks son.

Av lopps re nings ver ket vid Ham mar gård i Kungs backa. 

Foto: Knut Fre driks son



 rörande för bät tring ar av be fint li ga av lopp san lägg -

ning ar, vil ket re sul te rat i klar för bät tring av Lil l åns

vat ten kva li tet. Även i andra delar av vat ten sys te -

met har saneringar av enskilda avlopp skett. 

Dag vat ten

Inom Gö te borg Land vet ter Air port finns sto ra

hård gjor da ytor, som med för av rin ning av dag vat -

ten huvud sa kli gen till Is sjö bäck en, som är re ci pi ent 

och myn nar i Vä stra Ings jön. För att min ska fö ro re -
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nings mäng den i dag vatt net från flyg plat sen har

Swe da via AB år 2010 an lagt en stör re dam man läg g -

ning. Un der ett år med nor malt vat ten flö de av leds

ca 1 640 000 m³ vat ten den na väg. An lägg ning en

be står av tre dam mar och har en to tal yta om 4,9

ha. Upp e hålls ti den för vatt net be räk nas vara cir ka

2 veck or. An lägg ning ens huvud sa kli ga syf te är att ta 

hand om or ga niskt ma te ri al, kvä ve, fos for, ka lium

och me tal ler i det dag vat ten som läm nar flyg plat -

sen. Ef ter någ ra års in trim ning be räk nas re nings gra -
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den för or ga niskt ma te ri al vara 50 pro cent, för kvä -

ve 30 pro cent, för fos for 60 pro cent och för me tal -

ler 40 pro cent. Det är så le des en vä sent lig del av

 för oreningarna i dag vatt net från flyg plat sen som tas 

bort, som an nars skul le ham nat i Kungs back aåns

vat ten sys tem.

Sto ra mäng der dag vat ten från hård gjor da ytor,

främst i Kungs backa cen tral ort och i Lin do me, be -

las tar ån. Dag vatt net in ne hål ler fö ro re ning ar av

bland an nat tung me tal ler. I kvar te ret Björ kris vid

Hede in du striom rå de i Kungs backa har en dag vat -

ten damm an lagts för att i viss mån rena dag vatt net

in nan det når  Kungs backa ån. För hopp nings vis kan

den na dag vat te nan läg g ning fö ljas av fle ra. 

Dag vat tenp roble met har dock upp märk sam mats 

av för bun det i fle ra plan sam man hang, i An ne berg

har det fö ran lett an läg gan de av för dröj nings ma ga -

sin. 

Oljeuts läpp 

En på tag lig mi ljö risk som åter kom mer som stör -

ning ar i den ma ri na mil jön med jäm na mel lan rum

är  oljeut släpp i ån. Fö re trä des vis sker det ta i cen -

tra la Kungs backa. Of tast är det frå ga om läck a ge

från verk sam he ter inom in du striom rå de na. Ett an -

tal oljeuts läpp har skett i Kungs back aåns huvud få ra 

un der den se nas te 10-år spe rio den. Som rar na 2007

och 2008 in träf fa de stör re oljeuts läpp, som miss -

fär ga de åv att net och smut sa de ner bå tar na vid In -

lag. Ut släp pen fö ran led de olje sa ne ring ar av dag vat -

ten led ning ar, dag vat ten brun nar och vass rug gar i ån

där olje län sor la des ut.  Oljeut släpp har ock så fö re -

kom mit från Var la in du striom rå de.  Räddnings -

tjänsten har god be red skap för att in gri pa vid aku ta

 föro reningstillfällen.

Trans por ter

Sto ra mäng der far ligt gods trans por te ras på järn väg

och längs vä gar na ut med fram för allt Kungs back a -

ån/Lin do me ån men ock så på vä gar na längs bi vat -

ten flö de na. 

På järn vä gen pas se rar cir ka 20 god ståg/dygn med 

över 2,2 mil jo ner ton gods med bland an nat far ligt

gods. 

En all var lig järn väg so lycka med klor gas in träf fa -

de vid Leds gård i An ne berg i feb ru a ri 2005, all de les 

in till ån. Fle ra vag nar med klor gas spå ra de ur och

järn vä gen fick stäng as av un der fle ra veck or i båda

rikt ning ar na un der bärg nings ar be tet, som kos ta de

åtskil li ga mil jo ner. Ån på ver ka des inte eftersom

ingen vagn läckte.

Vid An ne berg kör de 1966 en last bil med växt be -

kämp nings me del om kull med ut släpp av det gif ti ga 

med let, via om rå dets dag vat ten sys tem, till ån som
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följd. Dess bät tre ut eblev all var li ga re påverkan på

åvattnet. 

Även om ut släpp av far li ga äm nen till ån, via

trans por ter, inte är van li ga, ut gör far ligt gods på

järn väg och vä gar en po ten ti ell risk för all var lig ska -

da i ån och dess biflöden.

Ned skräp ning     

Ty värr slängs det myck et skräp i ån både i cen tra la

Kungs backa, i Sö de rå och i Lin do me. Kund vag nar,

 cyk lar, barn vag nar, flas kor och öl bur kar är bara någ -

ra ex em pel på vad som kan åter fin nas i åv att net.

Årens ning har ut förts av dy ka re från Aqu a rius Dyk -

cen ter i Gott skär un der åren 1990–1995. Även

För valt ning en för Tek nik har vid åtskil li ga till fäl len

va rit nöd sa ka de att stä da i åfå ran ge nom Kungs -

backa cen tral ort och i Sö de rå.
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Djur håll ning

I åns av rin nings om rå de fö re kom mer viss djur håll -

ning. Un der de se na re de cen ni er na har emel ler tid

an ta let nöt kre a tur, får, svin, höns och min kar min -

skat av se värt. Häs tgårdar har där e mot ökat, sär skilt 

i Älv så ker men även runt bi vat ten flö de na till Vä s -

tra  Ing sjön. Be tesha gar i an slut ning till bäck ar har

på en del plat ser or sa kat upp tramp ning av mark,

vil ket med fört att när sal ter i mar ken nått vat ten -

sys te met. För bun det har upp märk sam mat det ta

för hål lan de. 

Jord bruk

Av rin nings om rå det be står av cir ka 11 pro cent jord -

bruks mark. Jord bruk sa re a len do mi ne ras av vall,

 där efter kom mer be tes mar ker, trä da och vår sådd

spann mål. Att an pas sa göds ling, främst sprid ning av 

stall göd sel, är vik tigt för att min ska fos for läck a get

till ån. I huvud sak för lo ras fos for ge nom ytav rin -

ning el ler ero sion på  mark ytan. Ero sion kan

motver kas ge nom att an läg ga skydds zo ner längs

vat ten dra gen.
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Sags jön 
–En del av Kungs back aåns vat ten drag

Sags jön lig ger på grän sen mel lan Väs ter -

göt land och Hal land in klämd mel lan

vä gar, be byg gel se och in du stri med en li ten

del grän san de till jord bruks mark. Järn vä -

gen de lar sjön i en väst lig och en öst lig del

och har gjort så se dan 1920-ta let. Sjön är

na tur ligt en grund nä rings rik sjö med ett

pH-vär de på runt 7 men har un der åren på -

ver kats starkt av om gi van de verk sam he ter

och ut släpps käl lor och fort fa ran de ser man

en be ty dan de ne ga tiv på ver kan. 

Fö ru tom ett fler tal dag vat te nuts läpp finns det

två till opp till Sags jön, Fla bäck en och Rö dje bäck en. 

Fla bäck ens in lopp är vid den vä stra de len av sjön

och kom mer från den nu me ra ned lag da sop tip pen

som låg vid Fla bäck. På ver kan på vat ten kva li ten i

Sags jön där i från är tro li gen re la tivt li ten idag. Där e -

mot ver kar den öst ra de len av sjön på ver kas be tyd -

ligt mer av vatt net från Rö dje bäck en. En olyck lig

rens ning av Rö dje bäck en gjor des un der hös ten

2013 vil ket kom mer att med fö ra en hög re be last -

ning på sjön. Den na av vatt ning kan ock så kom ma

att ha en ne ga tiv på ver kan på den när be läg na al -

sumps ko gen nord väst om sjön, en skydd svärd bio -

top som ock så är klas sad som en nyck el bio top. Ett

grävt dike från Öst ra Lin do me vä gen fram till Rö d -

je bäck ens sy dö stra del med för yt ter li ga re be last -

ning på sjön då det tyd li gen fort fa ran de finns en del 

ore nat av lopp som ström mar ut här.

Un der 2012 in ven te ra des Sags jön och ett för slag

till åt gärds plan togs fram. Sags jön har ti di ga re va rit

en gan ska bra få gel lo kal men igen väx ning en har

med fört att det idag en dast häck ar de så kal la de

vas sar ter na till ex em pel rör sång a re och säv sparv.

Men fort fa ran de an vänds sjön för fö do sök av långt

fler ar ter då in sektspro duk tio nen i sjön fort fa ran de

är god och det är gott om fisk i sjön. 

De pla ne ra de åt gär der na i och omk ring sjön är

dels att ska pa fler öpp na vat te ny tor ge nom att röja

bort vass men ock så slåt ter av ve ge ta tion i sjön.

Det ta med för att en hel del nä rings äm nen tas bort

ur sys te met vil ket bör min ska en fort satt till växt i

39



sjön. Men det är ock så vik tigt att min ska nä ring still -

för seln till sjön. En våt mark strax in nan Rö dje bäck -

en har sitt ut lopp i Sags jön finns på ön ske lis tan.

Den na är tänkt att fun ge ra som en nä rings fäl la men

i dags lä get är inget klart med mark äga ren. 

Ut över det ta så pla ne ras va dar strän der, häck -

nings öar för fåg lar, få gel hol kar men ock så till gäng -

lig he ten till sjön kom mer att öka med ob ser va tions -

platt for mar, sti gar som spång as vid be hov, in for ma -

tion stav lor och bryg ga. Det är inte bara fåg lar na

som ska gyn nas av åt gär der na utan grod- och  kräl -

djur samt in sek ter kom mer ock så få bät tre fö rut -

sätt ning ar. 

Vid in ven te ring en av Sags jön stu de ra des ock så Sag -

bäck en som le der vatt net till Lin do me ån. Strax in -

nan bäck en når Lin do me ån i ett om rå de mel lan
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Rodd tur un der den gam la järn vägs bron. (Bil den lå nad av He le na Ste e na ri.)



Sag bäck en och bäck en som kom mer från In ge man -

torp över sväm mas ofta när vat ten stån det är hög re

än nor malt och man får då na tur li ga våt mar ker. Här 

skul le det med re la tivt enk la me del kun na ska pas

en sta tio när våt mark/nä rings fäl la där vat ten inte

bara från de två bäck ar na utan ock så från Lin do me -

ån kun de sam las upp för att både min ska nä rings in -

ne hål let i vatt net och ska pa ett el do ra do för få gel li -

vet. Nå got som även skul le för bätt ra vat ten kva li ten 

när Kungs back aån når väs ter ha vet.
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Sag bäck en över sväm mar sto ra mar ker var je år och för med sig nä ring ut i Lin do me ån. Foto: Mor gan Jo hans son.



Kal kning

Kungs back aåns vat ten sys tem har va rit

ut satt för kraf tig för sur ning vil ket

med fört sänk ta pH-vär den i vat ten dra gen.

Det ta med för de en kraf tig re duk tion av

fisk po pu la tio ner na. Bland an nat för att

åter stäl la op ti ma la till växt för hål lan den för

fisk på bör ja des kal kning av vat ten dra gen

1980.   

Kalk ning ar inom Kungs back aåns åt gärds om rå de

på bör ja des 1980 med kalk ning ar i Sto ra och Lil la

Has sung a reds sjöar na. Den för sta sprid nings pla nen

för vat ten sys te met ut ar be ta des 1983. Dä ref ter

 kalkades ett fler tal sjöar i sys te met, bland an nat så

kal ka des  Västra Ings jön med sprid ning från he li -

kop ter. Våt mark s kal kning på bör ja des 1986. I slu -

tet av 1980-ta let in stal le ra des kalk do se ra re i Ge ta -

bäck en och i Lil låns övre lopp upp ströms Gärds jön. 

Ef ter någ ra år ut byt tes kal kning via do se ra re di rekt

i des sa vat ten drag mot våt mark skal kning.

Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta land an sva rar för ut -

ar be tan de av år li ga kalk nings pla ner och upp följ ning 

av kalk nings ef fek ten ge nom bio lo gis ka un der sök -

ning ar så som elfisken.

Ad mi ni stra tio nen av kalk nings verk sam he ten,

som fort fa ran de på går, sker av Gö te borgs re gio nens

kom mu nal för bund. För kalk nings åt gär der na har

ut gått 100 pro cent stats bi drag. Det har emel ler tid

vid fle ra till fäl len va rit ak tu ellt att dra in stats bi dra -

get, var för för bun det upp vak tat Na tur vårds ver ket

med be gä ran att stats bi drag även fort sätt nings vis

skall utgå. Stats bi dra gen ad mi ni stre ras nu me ra av

Havs- och vat ten myn dig he ten.

Syf tet med kalk nings in sat ser na är att åter ska pa

och bi be hål la livs kraf ti ga be stånd av havs van dran de 

öring och lax samt be va ran de av de na tur li ga po pu -

la tio ner na av bot ten fau nan. Både vat ten ke mis ka

re sul tat och bio lo gis ka un der sök ning ar vi sar att

 mål uppfyllelsen är god och att de vattenkemiska

marginalerna numera är goda.

Tack vare de goda re sul ta ten av ti di ga re kalk -

ning ar har kalk do sen för Kungs back aån som hel het

suc ces sivt kun nat minskas.

Un der pe rio den sep tem ber – no vem ber 2012 så

spreds när ma re 700 ton kalk i sjöar och på våt mar -

ker i vat ten sys te met. Över hälf ten av kalk mäng den
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(358 ton) spreds på våt mar ker med

he li kop ter, som ock så an vänds vid

kal k ning av min dre sjöar. I de stör re

sjöar na sker kalk sprid ning från båt.

Det ta år fick Häll sjön, Sands jön,

Ox sjön, Kärr sjön, Kroks jön och Sto -

ra Djursjön de största kalkgivorna.

Trots att för su ran de ut släpp min -

skar – både lång vä ga ifrån och

”egna” – får vi räk na med att fort sät -

ta kalk nings verk sam he ten ett bra

tag fram ö ver. Även om till för seln av

för su ran de äm nen helt skul le upp -

höra så tar det ändå många år in nan

vit t ring en i berg grun den för mår

neu tra li se ra den för sur ning av mark

och vat ten drag som vi trots allt

fortfarande har idag.

Un der pe rio den 1980–2013 har

cirka 52 000 ton kalk spritts ut i

 vattensy stemets oli ka delar.
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Mi ljö ö ver vak ning

Ända se dan för bun dets start har dess

främ sta upp gift va rit att be va ka och

kon ti nu er ligt fö lja åns sta tus i oli ka av se en -

den. För bun det har se dan feb ru a ri 1984

fram för allt ge nom fy si ka lisk-ke mis ka vat -

te na na ly ser be va kat ut veck ling en i fö ro re -

nings hän se en de men ock så, om än i be grän -

sad om fatt ning, gjort en del bio lo gis ka un -

der sök ning ar. 

I för bun dets stad gar an ges dess än da mål bland

an nat vara ”att full gö ra den kon trolls kyl dig het, som 

åv i lar en skil da med lem mar en ligt lag el ler be slut av

till syns myn dig het”. Det ta åta gan de gör vat ten un -

der sök ning ar na till förbundets främsta uppgift.

De fy si ka lisk-ke mis ka vat ten un der sök ning ar na i

så väl huvud få ra som i bi vat ten flö den är för bun dets

i sär klass stör sta ut gifts post och be kos tas helt

genom medlemsavgifter.

Prov tag nings lo ka ler na har varierat med åren och

in för var je upp hand lings pe riod har prov tag nings -

pro gram met ge nom gått över syn. Det ta har med -

fört att vis sa prov punk ter ta gits bort och and ra till -

kom mit.  Lika så har om fatt ning en av ana ly ser na fö r -

än drats med ti den som en följd av de er fa ren he ter

och den kun skap, som in häm tats ge nom fö re gå en -

de an a lys re sul tat. Ge nom de långa an a lys se ri er na

har de tren der kun nat ut lä sas le gat till grund för be -

slut om änd ring ar i prov tag nings verk sam he ten. Alla 

 provtagningspro gram fast ställs av för bunds sty rel -

sen och efter samråd med berörda länsstyrelser.

Am bi tiöst prov tag nings prog ram

Se dan 2003 har tyngd punk ten va rit att kon trol le ra

när sal ter i sju prov tag nings punk ter. År 2006 in för -

li va des yt ter li ga re tre prov tag nings punk ter i vat -

ten dragskon trol len och ännu en 2011. To talt om -

fat tar så le des pro gram met för när va ran de elva

punk ter från  Sand sjöbäcken upp ströms i sys te met

till ned ströms Ham mar gårds av lopps re nings verk i

Kungs backa.  

Vat tenp ro ver för ana ly ser tas ut med jäm na mel -

lan rum vid alla år sti der. På alla plat ser na ana ly se ras

hal ten to tal fos for och to talk vä ve men på sju plat ser 

un der söks ock så and ra pa ra me trar bland an nat to -

talt or ga niskt kol, syr gashalt, syremättnad och färg.

44



45

De prov punk ter som an vänds för när va ran de.



För vat tenp rov tag ning ar na an sva rar Me li ca Mi l -

jö kon sul ter i Gö te borg och för ana ly ser na det ack -

re di te ra de la bo ra to ri et Eurofins i Lidköping.

Yt ter li ga re en ak tör

Swe da via AB har ett om fat tan de kon troll pro gram

som om fat tar det dag vat ten som läm nar flyg plat -

sen. Vid fem prov tag nings punk ter i Kungs back aåns 

vat ten sys tem tas var an nan må nad ut vat tenp ro ver
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Av is ning av ett min dre plan. Foto: Swe da via.



för ana lys av när sal ter, or ga niskt ma te ri al, sy re halt

och tung me tal ler. För att kun na jäm föra pro ver na

med ett vat ten, som inte be rörs av flyg plat sens ut -

släpp, tas re fe rens prov i Sands jö bäck en.

I sam band med an sö kan om nytt till stånd för

flyg verk sam he ten har Swe da via AB i mars 2013 lå -

tit ut vär de ra de se nas te årens vat te na na ly ser som

be rör vat ten sys te met. I den mi ljö kon se kvens be -

skriv ning som in går i ansökan konstateras följande:

”Samman fatt nings vis vi sar ut förd prov tag ning av 

oli ka pa ra me trar att det inte fö re lig ger nå gon stör re 

risk för ne ga tiv på ver kan på re ci pi en ter na Is sjö -

bäck en och Vä stra Ings jön. Gäl lan de riktvär den

och mi ljö kva li tets nor mer i vat ten fö re kom sten Vä s -

tra Ings jön be döms kun na in ne hål las vid nuvarande

verksamhet vid flygplatsen.” 

Vat ten ke min i Kungs back aån

Ge nom årens prov tag ning ar och vat te na na ly ser har

vat ten vårds för bun det ge nom de långa se ri er na fått

goda möj lig he ter att fö lja ut veck ling en av vatt nets

sta tus. Ste fan By dén, Me li ca Mi ljö kon sul ter, har

un der fle ra år tion den på för bun dets upp drag sva rat 

för ut vär de ring av de år li ga an a lys se ri er na och

samman fat tar ut veck ling en un der åren 1988–2012

i någ ra av prov tag nings punk ter na på fö ljan de sätt:

"När vat ten vårds för bun dets mät ning ar star ta de

för 30 år se dan var fo kus rik tat mot punk tuts läpp

från in du stri er och re nings verk. Ut släp pen in ne höll 

ofta syr gas tä ran de äm nen men även gö dan de äm -

nen och tra di tio nel la mi ljös tö ran de äm nen. Prov -

punk ter na la des ut för att kun na fun ge ra i mi ljö -

kon trol len för för bun dets med lem mar. I takt med

att in du stri er och kom mu na la  reningsverk min skat

sina ut släpp, så har över vak ning en mer rik tats mot

så kal la de dif fu sa käl lor. Som dif fu sa käl lor räk nas

små punkt käl lor som en skil da av lopp och så kal la de 

are al för lus ter, sa ker och ting som av rin ner från

mar ker na. En av des sa dif fu sa källor, som med kraft 
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Prov punkt P13.1 lig ger så nära kungs back a fjor den att den får

in träng an de salt vat ten vid vis sa till fäl len. Foto: Ste fan By dén.



drabbade oss på 1970- och 1980-ta let var nedfallet

av svavelsyra.

Di a gram met vi sar pH-var i a tio ner na i prov tag -

nings punkt 9, ned ströms Lin do me, un der åren

1994–2012. Det ta ned fall led de till en för sur ning,

som sänk te pH i de svens ka vatt nen, när  svavelut -

släppen öka de ef ter kri get. I bör jan av 1980-ta let

star ta de kalk ning en av de sura sjöar na, sam ti digt

som ar be tet med att min ska ut släp pen gav frukt.

Det finns ett sär skilt pro gram, som över va kar att

kalk ning en fung e rar, men vi kan se i di a gram met

över pH-vär det i Lin do me att nu, när ned fal let är

läg re, är det lättare att hålla pH-värdet inom

godtagbara variationer.
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pH-vär den upp mät ta i punkt P9, vid Lin do me cen trum. pH har mätts sex gång er om året; mars, april, maj, ok to ber, no vem ber och
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Ut trans por ten av fos for och kvä ve fås ge nom att multi pli ce ra den upp mät ta hal ten en må nad med mäng den vat ten som rin ner ut

till ha vet den må na den. Se dan sum me ras må nad strans por ter na till en års sum ma. Hal ter na kom mer från för bun dets mät ning ar i

punk ten P13.1 och vat ten flö der na kom mer från SMHI.



När ar be tet mot för sur ning och punk tuts läpp

bör ja de bära frukt kom i stäl let larm rap por ter om

bot ten död i ha vet or sa ka de av ut släpp av fosfor och

kväve.

Fram till de ex ep tio nel la åren runt mil len ni es kif -

tet kan man se en ök ning av fos for och kvä ve trans -

por ten, vil ken se na re ser ut att ha vänts i en ned -

gång. Vat ten fö ring en har en stor del i den na trans -

port, vil ket ses i den låga ut trans por ten  torr året

1996 och den höga ut trans por ten runt  millennie -

skiftet.

Ef ter mil len ni es kif tet kan man ana en ned gång i

ut trans por ten trots de ännu stör re flö de na åren

2007–2009. Tren den i vat ten fö ring en ser ökande

ut un der  hela pe rio den. Med det ta i min ne kan

ned gång en i nä ring strans por ten tolkas som ännu

mer positiv.

De svens ka vatt nen blir bru na re och bru na re.

Det är det öka de hu mu sut flö det från den allt mer
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Alar vid for sen i Ala fors. Foto: Ste fan By dén.



trä dri ka skogs mar ken, som ger oss den na ”bru ni fi e -

ring”. Vi ser här en sta dig ök ning av det or ga nis ka

ma te ri a let i både P9, vid gång bron nära Lin do me

cen trum, och P12, Lillån. Vi ser ock så, att va ri a tio -

nen i P12 är stör re och det be ror på den ut jäm nan -

de ef fekt som sjöar na upp ströms P9 ger."

Ste fan By dén av slu tar sina kom men ta rer med att 

kon sta te ra att man ut i från des sa mät ning ar kan se

att ar be tet för att få en bät tre vat ten kva li tet bär

frukt, men ock så att ar be tet tar tid. Man kan ock så

se att det kom mer nya vat ten kva li tetsproblem att

fokusera på.
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P9

Linjär (P9)

P12

Linjär (P12)

Un der pe rio den 1994–2012 öka de ko lin ne hål let i vatt net med 25% i Lil lån, me dan ök ning en i Lin do me ån var nå got läg re. Den na

ök ning kan ses i de fles ta vat ten dra gen i sö dra Sve ri ge. I inte allt för över göd da vat ten så ut görs mer par ten av ko lin ne hål let av hu -

mu säm nen.



Bio lo gis ka un der sök ning ar

Un der årens lopp har ock så en del bio lo gis ka un -

der sök ning ar ut förts, främst ge nom Läns sty rel sen i

Vä stra Gö ta lands för sorg men ock så bland and ra i

vat ten vårds för bun dets regi.  

Som en del i upp följ ning en av ef fek ter na av kalk -

nings åt gär der har Gö te borgs re gio nens kom mu nal -

för bund samman ställt en re do vis ning av bot ten fau -

na un der sök ning ar, som ut förts av Me dins Bio lo gi i

Möln lycke. Ge ne rellt kan sä gas att i fler ta let

under sök nings lo ka ler (12 styck en) vi sar bot ten fau -

nan på ing en el ler obe tyd lig försurningspåverkan

vid utvärdering 2009. 

Åren 1982 och 1983 gjor des ge nom Mil jö- och

 hälso skyddskontoret i Kungs backa en på växt un -

der sök ning (pe ri fy ton) i fyra lo ka ler. För att få en

upp fatt ning om even tu ell för änd ring i fö ro re nings -

hän se en de be slu ta de vat ten vårds för bun det att

med eko no miskt stöd av Kungs backa kom mun ge -

nom föra en ny un der sök ning år 2011, den na gång

av ki se lal ger i sex lokaler. Un der sök ning en gjordes

av Medins Bio lo gi.

Re sul ta ten vi sar att vid ishal len i Kungs backa var

gra den av på ver kan av nä rings äm nen och lätt ned -

bryt bar or ga nisk för o re ning otill freds stäl lan de och

vid Ala fors i An ne berg mått lig sta tus. I Lil lån vid

Rya red och Älv så ker var sta tu sen god me dan på -

väx ta na ly ser na vid Häl le så ker och Ålgårdsbacka

visade hög status.

En jäm förel se mel lan ki se lalg un der sök ning en

2011 och pe ri fy ton un der sök ning en 1983 vi sa de att 

re sul ta ten i sto ra drag öve rens stäm de i  Kungs -

backa ån me dan för hål lan de na i Lil lån verkar ha

förbättrats något.

Till de bio lo gis ka un der sök ning ar na hör för stås

ock så de prov fis ken som gjorts, för vil ka re do gjorts

i ka pit let om fis ke och fiskevård. 
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Flytt ning av flod pärl mussla

En li tet ovan li ga re bio lo gisk un der sök -

ning genom för des av Läns sty rel sen i

Hal lands län un der vår en 2009 inom ra men 

för åt gärds prog ram för ho ta de ar ter. Då

gjor des för sök att flyt ta flod pärl musslor

ned ströms Rya red i  Lill ån till två lo ka ler

upp ströms. 

För un der sök ning en sva ra de Per In gvars son. Bak -

grun den var att de hal länd ska be stån den av flod -

pärl mussla vid ti di ga re un der sök ning ar vi sat sig sva -

ga och efter som flod pärl musslan är frid lyst och

rep ro duk tio nen svag an sågs ett flytt nings för sök i

någ ra av de ak tu el la vat ten dra gen, bland an nat Lil l -

ån, mo ti ve rat. Ut släpp från bland an nat jord- och

skogs bruk har med fört att vat ten kva li te ten i en del

vat ten drag för säm rats, vil ket in ver kat ne ga tivt på

flod pärl musslan. Även för sur ning en har stor in ver -

kan. Sänkt pH-vär de ger säm re livs be ting el ser för

lax och öring sam ti digt som en min skad kalk halt i

vatt net för svå rar skal bild ning en. Forsk ning vi sar,

att flod pärl musslan san no likt krä ver ett pH-vär de i

vatt net om minst 6,2. 

I Lil lån ned ströms Rya red plock a des 116

musslor, musslor na märk tes med ord nings num mer

och sat tes ut upp ströms A-Hus på två oli ka lo ka ler

för att få sprid ning på be stån den. Åte rin ven te ring

gjor des i april 2010 var av 89 musslor åter fanns var -

av två var döda. Åter fång sten var 77 pro cent och får 

be trak tas som god. Att flyt ta musslor, som le ver

un der ogynn sam ma för hål lan den till lo ka ler där

för hål lan de na är goda kan där för vara en kort sik tigt

bra me tod i åtgärdsarbetet med att bevara flod pärl -

musslan. 
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Flod pärl mussla i Lillån. Foto: Mar kus Lund gren.



Inte bara vat ten

För att hål la strand zo nen till gäng lig för

all män he ten och för att skyd da växt-

och djur li vet så gäl ler i prin cip strand skydd

i hela vat ten sys te met om 100 me ter på

ömse si dor av så väl åns huvud få ra som an -

slu tan de vat ten drag. Un dan tag gäl ler för

de talj pla ne rat om rå de, dock inte för äld re

byg gnad s pla ner, där strand skydd  allt jämt

gäl ler.  

I Kungs backa kom muns na tur vårds plan be döms

Kungs back aån ha myck et höga na tur vär den, fram -

för allt från zoo lo gisk syn punkt. 

Utan tve kan så har Kungs back aån/Lin do me ån

ut o m or dent ligt stort rek re a tion svär de. I ett fler tal

par ti er av ån är det vi su el la skön hets vär det av se -

värt. Där om vitt nar bland an nat de om tyck ta gång -

strå ken ut med ån i centrala Kungsbacka. 

Fri tids fis ket i ån och dess käll sjöar ut gör en stor

till gång för fri lufts li vet. Det sam ma gäl ler båt li vet,

som sär skilt inom cen tra la de lar na av Kungs backa

är ett pit to reskt in slag i stads mi ljön. Ka not täv ling -

en Kungs backa Ri ver ar ran ge ras år li gen med start i

Sunds jön, i Lyg nerns vat ten sys tem, och med mål -

gång i Kungs back aån i cen tra la Kungs backa. Ett an -

nat publikt ar ran ge mang är  Ank racet, som bru kar

gå av stapeln i ån mellan två broar i Kungsbacka

centrum 

Ham nar för fri tids bå tar i ån finns vid Svin hol -

men och vid In lag i Kungs backa kom mun. 

Bad fö re kom mer i ett fler tal käll sjöar, till ex em -

pel i Agn sjön, Gärds jön och Vä stra Ings jön. Vid

 Väs tra Ingsjöns nor ra strand lik som vid Sö dra Barn -

sjön har Möln dals Stad se dan många år an ord nat of -

fent li ga bad plat ser. Men ock så i Lin do me ån fö re -

kom mer bad fram för allt av barn. Ned an för Pers -

gär de i cen tra la Lin do me har bos tads fö re ning en till

bar nens för tjus ning an lagt en liten badplats med

brygga och rutschkana. 
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I det nya bo stads om rå det i Hede har en öp pen dag vat ten han te ring med dam mar an lagts. Ett sys tem som re nar vatt net och ska par

en trev lig ut e mi ljö. Foto: Ste fan By dén.



Kungs back aån i fram ti den

Vat ten vårds för bun det har un der 30 år

ge nom den  sam ordnade vat ten -

dragskon trol len kart lagt Kungs back aåns

pro ble ma tik och åt gärds be hov med stor

nog grann het.

Vat ten vårds för bun dets huvud sa kli ga ar bets om -

rå de är vat ten dragskon trol len, sam ti digt finns am -

bi tio nen att för bun det i fram ti den ska vara en ak tör 

som dri ver och genom för åt gär der med mål att för -

bätt ra vat ten mi ljön. Som ex em pel kan näm nas att

av rin nings om rå det har haft sto ra pro blem med för -

sur ning och även om kalk nings mäng den kun nat

min skas av se värt finns fort fa ran de ett be hov av in -

sat ser.

Vat ten för valt nings ar be tet som be drivs ge nom

EUs ram di rek tiv för vat ten har lyft sta tu sen på frå -

gor som all tid va rit på för bun dets dag ord ning. Ge -

nom att ock så bli vat ten råd så ska pa des bre da re lo -

kal fö rankring och stör re möj lig het att eng a ge ra in -

tres se ra de män ni skor i åt gärds ar be tet, som strä var

ef ter att nå mi ljö kva li tets nor mer na för alla vat ten -

fö re kom ster i av rin nings om rå det. Det är en stor ut -

ma ning att till sam mans med vat ten rå dets med lem -

mar för sö ka gå mot en mer åt gärds fo ku se rad

inriktning utan att göra avkall på re ci pi ent kon trol -

len.

Mål sätt ning en är ett vat ten som fort fa ran de kan

bru kas av an vän da re i av rin nings om rå det sam ti digt

som vi når må len om god eko lo gisk och ke misk sta -

tus. Mål bil der för bun det har för ögo nen är bland

an nat att flod pärl musslan fort plan tar sig i vat ten -

dra gen och att skå de spe let med le kan de havs ne jo n -

ö gon även fort sätt nings vis kan skådas i  Kungs -

backa åns strömmande sträckor.
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Han di kap pan pas sad fis keb ryg ga i Kungs backa. Foto: Ste fan By dén.
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