Kungsbackaån

M E R Ä N B A R A VAT T E N

Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund

Björröd

GÖTEBORG

Bollebygd

Mölnlycke
Benareby

Rävlanda

Stora Bugärde

Eskilsby och Snugga
Kållered

Hällingsjö

Lindome

Billdal

Hyssna

På väg mot hav och fjord

Sätila

2

Särö

Lyngern

Kungsbackafjorden

Fjärås kyrkby

Huvudavrinningsområde

Genom Kungsbackaån rinner vatten från ett
drygt 300 km² stort område. I åns övre delar
dominerar skog och myrar och här finns också
många mindre sjöar – Landvetter flygplats är
anlagd just på ett sådant område. Sedan samlar ån ihop sig i ett par större sjöar, Östra och
Västra Ingsjöarna, för att fortsätta i en vacker
skogsklädd dalgång ut på flackare partier kring
Hällesåker. Inte långt från Ingsjöarna utgår
också Kungsbackaåns största biflöde, Lillån.
Sammanflödet sker strax efter Anneberg varefter
ån rinner vidare genom Kungsbacka ut i Kungsbackafjorden.

Även om en del fortfarande återstår att göra då
det gäller vattenmiljön i Kungsbackaån, så är livet i åns vatten högintressant. Genom åns tidvis
– åtminstone i de nedre delarna ganska grumliga
vatten – simmar både lax och havsöring på sin
väg mot lekplatserna i åns lite klarare och mer
strömmande vatten. Laxen leker exempelvis
i forsarna vid Alafors och både lax och havsöring har fått utökade lekområden genom att
man byggt fiskväg förbi vandringshindren vid
Ålgårdsbacka. Fisken vårdas genom sammanslutningar av vattenägarna kring ån i så kallade
fiskevårdsområden. Genom dessa kan du köpa

Fiskekort säljs av Turistbyrån och av Elektrotjänst,
Storgatan 11 i Kungsbacka.
6Flodpärlmussla. Foto Jakob Bergengren.

fiskekort och pröva lyckan. Kanske det kan
bli en bjässe på 15 kg på kroken – det finns
det andra som fått ...
Det finns också andra rariteter – om än inte
så rörliga som lax och öring. I det största
biflödet Lillån finns den intressanta flodpärlmusslan. Denna mussla kan bli uppemot 15
cm lång och står nedgrävd i bottnen och där
vattnet är lite mer strömmande. Flodpärlmusslan blir alltmer sällsynt i Sverige, och
skulle du hitta någon så får du inte röra den,
eftersom den är fridlyst i hela landet.

Lax, havsöring och flodpärlmussla

3 Fiskekortet för Kungsbackaån gäller söder om Hallandsgränsen ända ut till Kungsbackafjorden. I ån finns
öring, lax, gädda, stor abborre, vitfisk och ål. Fisket får
endast bedrivas från land och med ett spö per fiskare.
Högst tre laxfiskar får tas upp per dag. Minimimåttet är
enligt lag 45 cm för lax och 40 cm för öring. Fisketid i ån
är mellan 1⁄4 till 30/9.
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Visst finns det problem ...
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FÖRSURNING
Försurande ämnen som svavel och kväve har i
många decennier påverkat Kungsbackaån såväl
som de flesta andra vattendrag och sjöar på västkusten. Svavel och kväve bildas vid förbränning av
kol och olja och sprids långväga genom luften och
kan på detta sätt nå våra vatten.

Problemet med försurning är störst i Kungsbackaåns övre delar – exempelvis i områdena kring Ingsjöarna i Mölndals och Marks kommuner – men
många års kalkning (ca 2 000 ton om året) har
gjort att livet har återvänt även till de mest försurade områdena.

Sjöar och vattendrag på västkusten har genom att
den omgivande berggrunden mest består av gnejs
och granit svårt att neutralisera dessa sura ämnen,
och därför sjunker pH-värdet i vattnet. När detta
har pågått tillräckligt länge dör fisk och många
andra djur och växter.

Men glädjande nog har åtgärderna mot utsläpp
av svavel och kväve gjort, att tillförseln av dessa
ämnen till bland annat Kungsbackaån minskat
kraftigt sedan början på 1990-talet. Om denna
trend står sig kan ån och dess sjöar klara sig med
allt mindre kalk och kanske kalkningen en dag
kan upphöra, även om det kommer att dröja länge
tills vi är där.

ÖVERGÖDNING
Kungsbackaåns nedre delar flyter lugnt och stilla
genom ett idylliskt jordbrukslandskap på sin väg
ut mot Kungsbackafjorden. Idyllen störs dock av
att ån under denna delen av sitt lopp får motta
allt för stora mängder näringsämnen som fosfor
och kväve från åkrar och från kringboende, som
har enskilda avlopp. För mycket näring bidrar till
grumling av vattnet, syrebrist och igenväxning
med vass och annan vegetation i ån, men hotar
också Kungsbackafjorden med algblomning och
bottendöd om inget görs.

Kommunerna kring ån jobbar dock med åtgärder
för minska tillförseln av näringsämnen och bland
annat har Kungsbacka infört kväverening på sitt
avloppsreningsverk. Men även om innehållet av
näringsämnen i ån visar på en minskning de senaste åren, så måste arbetet fortsätta med sanering av
enskilda avlopp och med att minska jordbrukets
läckage av näringsämnen.

... men också lösningar

F O TO G Ö T E B O R G - L A N D V E T T E R F LY G P L AT S

Tidvis kan 40 flygplan starta och landa varje dygn.
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Omfattande mätningar
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Vi i Kungsbackaåns vattenvårdsförbund driver ett
omfattande mätprogram som regelbundet tar pulsen på åns hälsotillstånd. En gång i månaden undersöks vattenkvalitén för att hålla koll på bland
annat försurningstillståndet och näringstillförseln.
Mätningarna görs på sju punkter utefter hela ån,
från mynningen till källflödena. Med jämna mellanrum undersöks också hur det står till med bottendjuren i ån, och om lax och öring producerar
förväntade mängder fiskyngel. Kontroll av fiskyngel gör man med en spännande metod, så kallat
elfiske; med en svag ström bedövar man ynglen så
att de kan fångas och räknas. Efter en kort stund
vaknar de till liv igen, och då släpper man ut dem
igen.

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Mätningarna har t ex visat att fosforhalterna har
minskat i Kungsbackaån det senaste decenniet.

Förbundets ändamål är enligt stadgarna att
• tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse att
främja vattenvården i Kungsbackaåns/Lindomeåns
avrinningområde,
• fullgöra den kontrollskyldighet, som enskilda medlemmar har enligt lag eller beslut av tillsynsmyndighet.

Förbundet svarar alltså för en samordning av den
vattenkontroll, som kommuner, företag och organisationer är skyldiga att utföra i åsystemet. På olika
sätt främjas också vattenvården, t ex genom utsättning av fiskyngel, bildande av fiskevårdsområde,
inventering av föroreningskällor och kalkning.
Det vattenvårdande arbetet sker i samarbete med
bl a länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsföreningar
och Göteborgsregionens Kommunalförbund, som
administrerar kalkningsinsatserna. Förbundets
löpande utgifter betalas genom medlemmarnas
årsavgifter.

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

F O TO H A N S O S C A R S S O N

Frågan om bildande av ett vattenvårdsförbund i
Kungsbackaåns vattensystem togs upp av länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus län
redan i mars 1983. Länsstyrelsens motivering var
att skapa ett forum för ”att administrera den framtida recipientkontrollen och skapa ett forum, där
gemensamma frågor, som rör vattensystemet, kan
diskuteras.” Vid ett första möte i maj samma år
ventilerades frågan av berörda länsstyrelser, kommuner och företag. En arbetsgrupp tillsattes för att
utreda en tänkbar organisation och de ekonomiska
förutsättningarna. Förbundet bildades den 17 november 1983 och undersökningsprogram utarbetades. De kontinuerliga vattenundersökningarna
startade i augusti 1984 och pågår alltjämt.
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kungsbackaån – mer än bara vatten
Under de 20 år som Kungsbackaåns vattenvårdsförbund arbetat med
skydd av Kungsbackaåns vattensystem, har en hel del gjorts för att förbättra
vattenkvaliteten i ån med dess sjöar och biflöden. I detta arbete har
många goda krafter samverkat, exempelvis kommunerna, länsstyrelserna,
Kommunalförbundet, fiskevårdsområdesföreningar, sportfiskeorganisationer,
statliga och privata företag med flera.
Här är några exempel på vad som gjorts för att förbättra Kungsbackaån:
Utbyggnad av avloppsreningsverk och anslutning
av exempelvis August Werners fabriksområde
Laxtrappa vid Ålgårdsbacka
Plantering av skuggande trädridåer
Utsättning av fiskyngel
Förbättring av lekbottnar för fisk
Kalkning av sjöar och vattendrag
Utbyte av kvävehaltigt halkbekämpningsmedel till
ett kvävefritt på Göteborg-Landvetter flygplats
En hel del återstår dock så vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra
Kungsbackaån – så mycket mer än bara vatten!

kungsbackaån
mer än bara vatten
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